
 Aspectos de interesse da

ENDODONTIA
CONTEMPORÂNEA

Manoel Eduardo de Lima Machado
Anderson de Oliveira Paulo
Miguel Simão Haddad Filho

COORDENADORES



CAPÍTULO 6156

Manoel Eduardo de Lima Machado | Jacy Ribeiro de Carvalho Junior | Cleber Keiti Nabeshima
Miguel Simão Haddad Filho | Arthur Cerri | Jesus Djalma Pécora | Manoel Damião Sousa Neto

 O B T U R A Ç Ã O  D O  S I S T E M A  D E 

 CANAIS RADICULARES 
N A  A T U A L I D A D E



157

ASPECTOS DE INTERESSE DA ENDODONTIA CONTEMPORÂNEA

OBTURAÇÃO RACIONAL DO SISTEMA 
DE CANAIS RADICULARES 

O preparo e a limpeza do sistema de canais radicu-

lares apresentam como cunho fundamental objetivos 

relacionados aos aspectos técnicos e microbiológicos, 

visando principalmente ao processo de reparação e 

à manutenção da integridade periapical. Contudo, a 

obturação deste sistema de canais radiculares vem 

como última etapa, sob o ponto vista endodôntico téc-

nico, encerrar a manipulação do canal através do pre-

enchimento e selamento com material obturador. 

A limpeza adquirida pelo tratamento endodôntico é im-

prescindível para o sucesso, e sua manutenção através 

do selamento do canal é importante para que micror-

ganismos e seus subprodutos não atinjam a região pe-

riapical e desenvolvam ou mantenham uma patologia 

infecciosa. Sabe-se que a instrumentação do canal ra-

dicular não promove esterilização67,69,82, e bactérias re-

manescentes poderão estar alojadas dentro dos túbulos 

dentinários98,117. Desta maneira, a obturação necessita 

promover uma boa vedação e também preencher even-

tuais espaços vazios que possam comprometer toda a 

terapia endodôntica. O acúmulo de exsudato nestes es-

paços seria uma fonte de nutrientes para os microrga-

nismos devido à sua rica composição proteica, que cria 

condições favoráveis à proliferação bacteriana e/ou à 

liberação de substâncias tóxicas. Estes fatores podem 

atingir o periodonto de sustentação através do forame 

apical ou de canais laterais e acessórios, levando a um 

quadro inflamatório periapical inicial ou persistente42.

Com o objetivo de demonstrar a importância do sela-

mento e da ausência de espaços vazios, alguns auto-

res como Dixon e Rickert31 e Sommer et al.102 implanta-

ram tubos selados e não selados em tecido conjuntivo 

de cobaias. Os animais com tubos ocos sem selamen-

to desenvolveram inflamação persistente com presen-

ça de exsudato. Em contrapartida, os animais com os 

tubos selados não possuíam qualquer sinal de infla-

mação. Para Dixon e Rickert31 a resposta inflamatória 

foi consequência do acúmulo e da decomposição de 

exsudatos e leucócitos vindos dos tecidos circundan-

tes. Sommer et al.105 afirmaram que a presença de 

espaço vazio resultava em uma diferença de pressão 

entre os tecidos que originaria processos de natureza 

inflamatória com deposição de tecido de granulação 

no interior destes espaços. Valendo-se da mesma me-

todologia seguiram-se os trabalhos de Spångberg108 e 

Olsson86, que também encontraram quadros inflamató-

rios agudos em tubos ocos.

Além disso, a obturação deverá ser uma barreira física 

impedindo a passagem de microrganismos. A litera-

tura tem mostrado que, independente da técnica e/

ou material utilizado na obturação, o selamento apical 

sempre apresenta algum grau de infiltração66,73,83,115,123. 

Tendo em vista esta constatação, devemos concor-

dar com a afirmação de Maisto e Maresca72 quando 

afirmam que desaparece o conceito de que somente 

a obturação de todo o canal permite uma reparação 

aceitável. Sendo assim, outros aspectos ligados a um 

conjunto de manobras realizadas durante o preparo e 

às características do material utilizado na obturação 

podem estar ligados ao índice de sucesso e insucesso.

Diversas técnicas foram desenvolvidas com o passar 

dos anos. A técnica de condensação vertical e lateral 

é a mais antiga ainda utilizada, dita como técnica con-

vencional. No entanto, traz consigo a necessidade de 

habilidade profissional e exige maior tempo e material 

para sua execução, já que utiliza cones secundários.
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As técnicas termoplastificadas têm apresentado bons 

resultados no que se refere ao preenchimento do canal 

radicular com guta-percha, principalmente em canais 

com irregularidades, porém trazem a falta de controle 

vertical ao limite foraminal, podendo levar ao extrava-

samento de material obturador, além de necessitar de 

aparatos adicionais que elevam o custo do tratamento.

O surgimento dos sistemas rotatórios na instrumen-

tação automatizada dos canais radiculares trouxe 

consigo preparos mais uniformes e próximos à for-

ma do instrumento, propiciando assim a possibilida-

de de obturações com cone único lançado para este 

fim. Assim, a técnica de cone único dispensa a in-

trodução de muitos cones secundários, como exige 

a técnica de condensação vertical e lateral, reduz o 

tempo operatório da obturação, é de fácil execução, 

e dispensa o uso de aparatos específicos.

CONE ÚNICO

A técnica de cone único é uma antiga manobra uti-

lizada em Endodontia e se caracteriza pelo uso de 

um único cone associado ao cimento endodôntico 

para a obturação do canal radicular. O primeiro ma-

terial a ser utilizado para este fim foram os cones 

de prata, sendo posteriormente substituídos pela 

guta-percha. No entanto, os resultados de ambos os 

materiais nesta técnica eram desfavoráveis devido 

à grande infiltração apical resultante do excesso de 

cimento obturador e má adaptação do cone princi-

pal ao preparo realizado com limas manuais10,11.

O desenvolvimento dos sistemas rotatórios trouxe al-

gumas vantagens e, dentre elas, o preparo do canal 

radicular mais uniforme. Além disso, cones de guta-

-percha com o mesmo perfil de diâmetro e conicidade 

destes instrumentos rotatórios passaram a ser pro-

duzidos. Estes avanços tecnológicos possibilitaram 

a volta do emprego da técnica de cone único, pois 

resultaram em melhor adaptação do cone principal 

ao preparo, melhorando a problemática que desfavo-

recia a técnica quando foi inicialmente proposta.

A técnica se apresenta bastante simples e não re-

quer muito treinamento, sendo prática e de execu-

ção rápida, onde na técnica original o cone utilizado, 

segundo recomendação do fabricante, deverá cor-

responder ao último instrumento mecanizado utiliza-

do no preparo final do canal.

TÉCNICA DE CONE ÚNICO MODIFICADA 
(PROPOSTA POR MACHADO71)

A técnica de cone único originalmente proposta pelo 

fabricante preconiza o uso do cone principal referen-

te ao último instrumento utilizado. No entanto, deve-

mos lembrar que o selamento apical está relacionado 

com o máximo preenchimento de material sólido, isto 

porque alguns cimentos em contato com a umidade 

podem se solubilizar a longo prazo, comprometendo 

assim sua finalidade na terapia endodôntica.

Neste sentido, em 2007 descrevemos uma modi-

ficação à técnica de cone único, ondecanais ins-

trumentados com a técnica híbrida do Protaper® 

(segundo Machado) deveriam ser obturados com 

um cone de conicidade .06 e calibre maior que a 

última lima ProTaper utilizada no preparo, pois o 

sistema automatizado resulta em maior desgaste. 

Isso pode ser observado quando instrumentamos 

30 raízes disto-vestibulares de molares superio-

res até ProTaper F2 (que possui diâmetro de 0,25 

mm na ponta), e somente em duas amostras foi 
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conseguida a adaptação do cone #25/0,06 no limi-

te apical de trabalho. Para o restante das amostras, 

foram utilizados cones de calibres maiores, como 

#30 a #40/0.0668.

Logo, a técnica de cone único modificada leva em 

consideração o perfil do preparo e não a última lima 

utilizada71. Uma vez concluída a instrumentação com 

o instrumento F2, o profissional escolhe um cone #30 

ou #35 ou até mesmo #40 de conicidade 0.06, e o 

mesmo se adaptará melhor ao canal preparado; se 

o preparo for concluído com a F3, o cone será #40 

ou #45 0.06 e assim sucessivamente.

Estudos comparativos utilizando a técnica de cone 

único modificada foram realizados. Primeiramente, a 

técnica foi comparada à condensação vertical e la-

teral com base na análise da quantidade de cimento 

obturador e guta-percha em molares. No grupo 1 os 

canais foram instrumentados com o sistema ProTa-

per até o instrumento F2 e obturados com a técnica 

de cone único modificada, e no grupo 2 os canais 

foram instrumentados manualmente e obturados por 

condensação lateral. Por meio de microscopia ópti-

ca, os resultados demonstraram que no terço apical 

foram observados melhores resultados quando utili-

zada a técnica de cone único modificada70 (Figuras 

01A,B). Em um segundo estudo, a técnica modifi-

cada foi comparada da mesma maneira à técnica 

de cone único original conforme o fabricante. Os re-

sultados mostraram diferença significativa entre os 

grupos, sendo que o grupo obturado pela técnica 

de cone único modificada apresentou maior quanti-

dade de guta-percha e menor quantidade de cimen-

to e espaço vazio quando comparado com a técnica 

original7 (Figuras 02A,B).

01. A,B – Análise da quantidade de cimento na obturação. Observe a maior quan-
tidade de cimento no grupo obturado pela técnica de condensação lateral (A)  
em relação à técnica de cone único modificada (B).

02. A,B – Análise da quantidade de cimento na obturação. Observe a maior 
quantidade de cimento no grupo obturado pela técnica de cone único original 
proposta pelo fabricante (A) em relação à técnica de cone único modificada (B).

A

A

B

B
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Sob o aspecto de selamento, realizamos um en-

saio para comparar o selamento periférico da téc-

nica modificada com o da condensação lateral 

e vertical e termoplastificada (condensação por 

onda contínua). Após a exposição constante de 

Enterococcus faecalis, pudemos observar que as 

três técnicas demonstraram desempenho seme-

lhante na qualidade de selamento83. Consideran-

do a simplicidade, praticidade e rapidez inerentes 

à técnica de cone único modificada, este resulta-

do se mostra muito promissor uma vez que a qua-

lidade da obturação é similar a de outras técnicas 

obturadoras já consagradas.

Atualmente, instrumentos reciprocantes de lima 

única têm sido destacados, como o Wave OneTM 

(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) e o Reciproc® 

(VDW, Munique, Alemanha). Tais sistemas são tam-

bém apresentados com cones de guta-percha em 

formato correspondente aos instrumentos para uso 

em técnica de cone único. Todavia, nossos estudos 

também têm apresentado que estes sistemas pro-

duzem preparos mais amplos que o calibre do ins-

trumento. A análise do desgaste promovido pelo 

Wave One Primary e o Reciproc R25, ambos com 

ponta de calibre 0,25 mm, em canais simulados 

apresentaram, respectivamente, a média de 0,42 

mm e 0,48 mm de diâmetro apical após preparo 

cirúrgico84. Em molares inferiores, o preparo com 

Wave One Primary em canais mesiais resultou em 

diâmetros apicais de média de 0,41 mm33. A adap-

tação do cone principal também foi analisada em 

incisivos inferiores instrumentados com o mesmo 

sistema. Dentre as amostras obturadas pela técnica 

modificada, 40% utilizaram o cone 30/0.06 e 60% o 

cone 35/0.06. A análise da quantidade de cimento 

utilizado na obturação foi significantemente maior 

na técnica de cone único original utilizando cone 

de guta-percha Wave One Primary do que na téc-

nica modificada16 (Figuras 03A-H), demonstrando 

assim que a técnica de cone único modificada tam-

bém se aplica aos atuais sistemas reciprocantes.

03. A-H – Análise da quantidade de cimento na obturação. Observe a maior quantidade de cimento em todos os terços (cervical (A,E), médio (B,F), apical 
(C,G), e no limite de trabalho em (D,H)) no grupo obturado pela técnica de cone único Wave One original proposta pelo fabricante (A-D) em relação à técnica 
de cone único modificada (E-H). 

A

E

B

F

C

G

D

H
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No entanto, deixa-se claro que tanto na técnica con-

vencional como na modificada alguns cones secun-

dários poderão ser necessários em canais achatados 

que devem ser introduzidos nas extremidades do 

achatamento. A definição de cone único é dada por-

que na maioria das vezes é impossível observar espa-

ços para a utilização de cones secundários. Todavia, 

na presença destes espaços, como no caso de canais 

achatados ou canais em “C”, os mesmos deverão ser 

devidamente preenchidos com cones acessórios.

Descrição Técnica:

 – Após o preparo dos canais radiculares com a téc-

nica escolhida, a irrigação final deverá ser realizada 

com EDTA a 17% seguida de hipoclorito de sódio a 

1% (5 ml de cada solução por canal) pois, confor-

me observamos em ensaios anteriores, este protoco-

lo promove melhor limpeza que o uso de hipoclorito 

de sódio sozinho32. O uso de ativação ultrassônica é 

altamente recomendável (2,5 ml de EDTA a 17% + 

ativação ultrassônica por 60 segundos + 2,5 ml de 

EDTA a 17% + 2,5 ml de hipoclorito de sódio a 1% 

+ ativação ultrassônica por 30 segundos + 2,5 ml de 

hipoclorito de sódio a 1%), já que proporciona ainda 

maior limpeza da parede dentinária15 (Figuras 04A,B).

 – Então, a primeira prova deverá ser realizada com 

um cone de 3 diâmetros acima do último instrumento 

utilizado. Por exemplo, preparo apical finalizado com 

instrumento de ponta com diâmetro 0,25 mm, realiza-

-se a primeira prova com cone 40/0.06. Se o mesmo 

não atingir o limite de trabalho, um cone menor é tes-

tado, neste caso o 35/0.06 e assim sucessivamente. 

O cone selecionado será o de maior diâmetro que 

atingir o limite de trabalho. Se o cone de pelo menos 

um diâmetro acima do calibre do último instrumento 

não atingir o comprimento de trabalho, o preparo de-

verá ser trabalhado mais uma vez com o último ins-

trumento utilizado, até que o mesmo alcance o limite. 

Para a prova do cone, é sempre recomendada a de-

sinfecção prévia dos cones de guta-percha a serem 

testados e utilizados. Os cones poderão ser imersos 

em solução de gluconato de clorexidina a 2% por 1 

minuto ou hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos85. 

Contudo, quando se utilizar o gluconato de clorexi-

dina, deve-se tomar cuidado em nunca deixá-lo en-

trar em contato com o hipoclorito de sódio do canal 

radicular, já que sofrem reação química originando 

um derivado de difícil remoção da parede dentinária. 

Neste caso, o gluconato de clorexidina deverá ser to-

talmente removido do cone com gaze umedecida em 

soro fisiológico antes de ser levado ao canal úmido 

com hipoclorito de sódio na prova do cone.

04. A,B – Parede dentinária do terço apical após irrigação final. Irrigação 
convencional (A). Irrigação ultrassônica (B). Observe maior limpeza e aber-
tura dos túbulos dentinários (B).

A

B
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 – Realizar radiografia de confirmação.

 – Envolver o cone principal com cimento endodô-

ntico e inseri-lo no interior do canal seco com co-

nes de papel. Neste ponto a penetração do cone 

deverá ser suave, bem como o bombeamento do 

cimento já que, como o cone é bem adaptado a 

uma grande área das paredes do canal principal, 

há possibilidade de extrusão do cimento obtura-

dor para o tecido periapical.

 – Realização de radiografia de qualidade. 

 – Corte dos cones com um calcador aquecido e rea-

lizar a condensação com um calcador frio, seguindo 

a limpeza da cavidade, selamento e radiografia final.

B
A

C
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05. A-H – Técnica de cone único modificada. 
Seleção do cone (A). Desinfecção do cone (B). 
Prova do cone (C). Radiografia de confirmação 
(D). Adição de cimento ao cone de guta-percha 
(E). Inserção do cone com cimento (F). Corte 
do cone (G). Condensação (H).

E

F G H

D
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*Em canais ovais e achatados ou quando houver es-

paço, podem ser utilizados cones secundários para 

melhor preenchimento de espaços, mas normalmen-

te em maior parte dos casos não há espaço para a 

inserção de cones secundários (Figuras 06A-C).

Exemplos de obturação com cone único após a ins-

trumentação com sistema rotatório podem ser visuali-

zados nas figuras 07A-I.

06. A-C – Obturação com cone único. Vista oclusal (A) e lateral da prova do cone (B). Observe que não há espaço para inserção de cones secundários (C).

07. A-I – Radiografia final de canais obturados pela técnica de cone único modificada segundo Machado (casos clínicos Prof. Machado).

A

A B C

D E F

G H I

B C
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RETROSPECTIVA HISTÓRICA DO 
DESENVOLVIMENTO DOS MATERIAIS 
OBTURADORES DE CANAIS 
RADICULARES

Esta seção do capítulo “Obturação do Sistema de 

Canais Radiculares na Atualidade” tem o propósito 

de apresentar os diferentes tipos de materiais obtu-

radores existentes atualmente, contextualizando que 

o desenvolvimento desses materiais está diretamen-

te ligado às demandas e à evolução tanto da Endo-

dontia quanto da ciência dos Materiais Dentários.

“Uma profissão que desconhece suas experiências 
passadas, deixa de possuir um valioso recurso 
porque perde seu melhor guia para o futuro”.

(Bernhard Wolf Weinberger)

Descrever uma retrospectiva histórica sobre materiais 

obturadores de canais radiculares é mais do que regis-

trar datas e nomes em uma sequência lógica e crono-

lógica dos acontecimentos que marcaram o desenvol-

vimento desses produtos. Significa também interpretar 

e correlacionar as reações e/ou realizações dos profis-

sionais e de suas gerações diante dos desafios impos-

tos pelo tempo e pelas circunstâncias à Endodontia, 

organizando-as na forma de eventos evolutivos.

Com a consolidação da teoria microbiana das doen-

ças, na segunda metade do século XIX, a Odonto-

logia se deparou com a necessidade de encontrar 

formas de tratamento para as infecções de origem 

odontogênicas99. Em 1894, J. R. Callahan escreveu 

um comunicado, publicado no periódico Dental Cos-

mos, no qual defendia o tratamento de canal radicular 

como a terapia indicada para dentes com diagnóstico 

de necrose pulpar. Considerando a etiologia micro-

biana das patologias que acometem os tecidos pul-

par e periapical, Callahan destacou a importância 

das etapas de cirurgia de acesso, preparo cirúrgico 

(limpeza/antissepsia/forma) e obturação dos canais 

radiculares para o sucesso da terapia, ressaltando 

ainda que todas essas etapas deveriam ser realiza-

das sob condições de assepsia22, princípios estes 

que ainda se constituem paradigmas da Endodontia 

moderna. Nesse comunicado, Callahan citou o uso 

da “cloropercha” para a obturação dos canais radi-

culares22, ou seja, o uso da guta-percha plastificada 

quimicamente por meio de clorofórmio93.

A guta-percha foi apresentada como material res-

taurador e material para base de prótese total por E. 

T. Truman, em 184741,79. Em 1848, A. Hill adicionou 

cal virgem (óxido de cálcio), quartzo em pó, felds-

pato e partículas metálicas à guta-percha, propondo 

um material restaurador que ficou conhecido como 

Hill’s stopping. Esse produto foi patenteado em 1849, 

sendo bastante utilizado como material restaurador 

temporário43,49,61. Vinte anos depois, em 1867, G. A. 

Bowman demonstrou o uso de cones de guta-percha, 

confeccionados manualmente com auxílio de espá-

tula e placa de vidro, na obturação de um molar in-

ferior extraído, durante um evento clínico promovido 

pela St. Louis Dental Society. Assim, foi atribuído a 

Bowman o pioneirismo do uso da guta-percha para 

a obturação dos canais radiculares6,49,52,65. Já em 

1887, a empresa S.S. White passou a produzir co-

mercialmente cones de guta-percha120. C. J. Grove, 

em 1929, chamou atenção quanto às vantagens de 

se padronizar os cones de guta-percha e os instru-

mentos utilizados no preparo dos canais13; porém, 

somente em 1958, J. I. Ingle e M. LeVine propuseram 
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algumas especificações que passaram a ser utiliza-

das como padrões para a fabricação desses mate-

riais53. As duas formas químicas cristalinas, “alfa” e 

“beta”, em que a guta-percha pode ser encontrada 

foram apresentadas por C. W. Bunn, em 194241. Co-

mercialmente, os cones de guta-percha apresentam-

-se na forma “beta”35.

Entre o final do século XIX e início do século XX, a obtu-

ração dos canais radiculares era realizada basicamente 

por meio da plastificação química da guta-percha. Clo-

rofórmio (solução de “cloropercha”) e óleo de eucalipto 

(solução de “eucapercha”) eram os solventes usados. A 

plastificação química da guta-percha por meio desses 2 

tipos de solventes foi introduzida por H. B. Johnston e J. 

P. Buckley, respectivamente39. Tecnicamente, pedaços 

de guta-percha eram colocados em um recipiente de vi-

dro e misturados com um dos solventes até a obtenção 

das soluções citadas. Em seguida, a solução era leva-

da ao interior do canal, com auxílio de um instrumento, 

espalhada por todas as paredes e, finalmente, um cone 

de guta-percha selecionado era, então, introduzido na 

extensão do canal e condensado verticalmente. Tanto 

a solução de “cloropercha” quanto a de “eucapercha” 

exerciam o papel de agente cimentante para o cone de 

guta-percha produzido ou selecionado para a obtura-

ção. Com a utilização desses materiais por um número 

maior de profissionais, questionamentos logo surgiram 

sobre a contração da massa obturadora após a evapo-

ração do solvente e sobre a incapacidade dessa massa 

plastificada de se manter aderida às paredes do canal 

radicular após seu ressecamento92.

A busca por materiais mais eficientes para a obturação 

prosseguia, porém, a terapia endodôntica foi negati-

vamente atingida pelos efeitos da “teoria da infecção 

focal”, descrita, em 1909, pelos médicos americanos 

E. C. Rosenow e F. Billings13. Rosenow e Billings des-

creveram a “infecção focal” como uma infecção locali-

zada ou generalizada causada por bactérias capazes 

de se espalhar por meio da corrente sanguínea, esta-

belecendo infecção em outro(s) local(is)29. Nos anos 

seguintes, W. Hunter, médico inglês, e, novamente, 

Billings e Rosenow, apresentaram novos dados sobre 

a “infecção focal”, reforçando ainda mais a tese de 

que dentes necrosados eram foco de infecção, e que 

todo dente nessas condições deveria ser extraído13,37. 

A “teoria da infecção focal” influenciou, por décadas, 

não só os profissionais que acreditavam na terapia en-

dodôntica como forma de tratamento de dentes com 

necrose pulpar13,30,37, como toda a Odontologia. O nú-

mero de extrações dentárias aumentou consideravel-

mente nesse período. Por outro lado, esse aumento 

acabou também criando uma demanda por procedi-

mentos reabilitadores protéticos, o que culminou na 

perspectiva de utilização de dentes vizinhos como pi-

lares, consequentemente, atraindo novamente a aten-

ção dos profissionais para a necessidade de se avaliar 

os riscos reais do tratamento dos canais radiculares99.

Durante esse período de incertezas, os subsequentes 

e concomitantes avanços em microbiologia, imunolo-

gia, radiologia, farmacologia e anestesiologia, asso-

ciados ao idealismo e árduo trabalho de profissionais, 

como J. R. Callahan, H. B. Johnston, E. D. Coolidge, 

M. L. Rhein, C. J. Grove, H. Prinz, U. G. Rickert, O. Wa-

lkoff e outros, ajudaram a, gradativamente, descons-

truir o enfoque alarmante disseminado pela “teoria da 

infecção focal” e consolidar o tratamento endodônti-

co como uma terapia segura, deixando a extração de 

dentes necrosados de ser indicada como tratamento 

de eleição. Todos esses profissionais se dedicaram 
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ao aperfeiçoamento de procedimentos clínicos, re-

forçando a adoção da assepsia cirúrgica e o uso de 

isolamento absoluto, sugerindo o emprego de diver-

sas substâncias antissépticas no interior dos canais 

radiculares, o desenvolvimento e a incorporação de 

instrumentos e equipamentos, além do emprego de 

diversos tipos de materiais obturadores na tentativa de 

se alcançar o selamento dos canais radiculares13,30.

Encontrar um material obturador de canais radicula-

res que fosse capaz de selar os túbulos dentinários, 

o forame apical e suas ramificações, impedindo a infil-

tração de fluidos teciduais e microrganismos, consistia 

na meta principal a ser atingida. Com esse intuito, em 

1912, Prinz propôs o uso da parafina em substituição 

à guta-percha para a obturação dos canais radicula-

res. O autor realizou ainda uma análise crítica sobre os 

principais materiais, até então, utilizados para essa fi-

nalidade. Prinz detalhou que o uso da parafina líquida, 

associada ao timol e ao trióxido de bismuto para a ob-

turação dos canais radiculares, havia apresentado re-

sultados promissores. Destacou ainda que a parafina 

estava sendo utilizada na Medicina, sendo bem-suce-

dida como veículo para pomadas e injeções subcutâ-

neas e, também, na confecção de próteses para cor-

reções de deformações faciais. Ele também verificou 

que a parafina apresentava contração, porém afirmou 

que essa contração era menor que a da guta-percha 

quimicamente plastificada. Quanto aos materiais exis-

tentes, utilizados para obturação dos canais radicula-

res, Prinz foi taxativo ao afirmar que seda, algodão e 

madeira, embebidos ou não em alguma substância 

antisséptica, nunca cumpriram o papel de material 

obturador. Os metais, como ouro e cobre, nas formas 

de fio e folha ou, ainda, o próprio amálgama, também 

caíram em desuso devido à dificuldade de inserção e 

adaptação dessas ligas metálicas no interior do canal 

radicular, principalmente em canais estreitos. O sa-

licilato de fenila (Salol), antisséptico e antinflamatório 

tópico muito utilizado, era absorvido em curto perío-

do de tempo após aplicação no canal radicular, o que 

representava uma grande desvantagem. Os cimentos 

à base de oxicloreto de zinco, apesar de possuírem 

adeptos, apresentavam desvantagens significativas, 

como dificuldade de inserção no canal radicular, pro-

vocavam irritação aos tecidos periapicais e eram pra-

ticamente impossíveis de ser removidos após a presa/

endurecimento. Já as resinas vegetais, como o bálsa-

mo do Peru, por possuírem propriedades antinflama-

tória e antisséptica, eram defendidas e utilizadas por 

muitos profissionais. Quanto ao emprego de resinas 

sintéticas, Prinz afirma que esses materiais apresentam 

propriedades mecânicas superiores as de outros com-

postos e que eram materiais promissores em Odon-

tologia, porém sua introdução nos canais radiculares 

estreitos era muito difícil93. Nesse período, as resinas 

sintéticas utilizadas em Odontologia destinavam-se à 

fabricação de bases para próteses totais. As resinas 

sintéticas existentes eram à base se nitrato de celulo-

se (celulóide) e à base de fenol-formaldeído81. Nesse 

comunicado, Prinz destacou ainda que, até então, a 

guta-percha plastificada com solvente ou associada a 

outro agente cimentante era uma das substâncias que 

melhor cumpria o papel de material obturador sólido, 

apesar da contração da massa obturadora provocada 

pela evaporação do solvente93.

Em 1914, na tentativa de diminuir a volatilidade do clo-

rofórmio utilizado para a plastificação da guta-percha e 

melhorar a capacidade de união da “cloropercha” às 

paredes do canal radicular, Callahan propôs a adição 

de breu (resina natural extraída da goma de pinheiros) 
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ao clorofórmio, resultando em uma solução denomina-

da “clororesina”, que também foi utilizada como agente 

cimentante para os cones de guta-percha20,21,28,56,92,101. 

Nesse período, com a definição de bases teóricas para 

a técnica radiográfica periapical, passou a ser possível 

a análise radiográfica da qualidade da obturação dos 

canais radiculares44. Em 1921, Johnston comparou a 

“cloropercha” com a “clororesina” e observou que o pro-

cesso de ressecamento e contração da “cloropercha” 

ocorria da periferia para o centro da massa obturadora, 

deslocando-a das paredes do canal radicular. Já nos 

casos em que o breu era adicionado ao clorofórmio, 

ocorria penetração da solução de “clororesina” nos tú-

bulos dentinários, o que pode ter favorecido a união da 

guta-percha às paredes do canal. Segundo o autor, a 

presença do breu na massa obturadora de “cloro-resi-

na-percha” fez com que ela sofresse menor contração, 

destacando que a contração se deu do centro da mas-

sa obturadora para a periferia56. 

Para Johnston foi dado o crédito por cunhar o termo 

“Endodontia”, que é uma combinação das palavras 

gregas: endon (dentro) e ho dontas (um dente). Ele tam-

bém foi um dos primeiros profissionais a se dedicar ex-

clusivamente à Endodontia13.

Apesar do resultado positivo obtido na obturação dos 

canais radiculares com o uso da solução de “clorore-

sina” e guta-percha, verificava-se que era preciso ain-

da mais para se conseguir um eficiente selamento dos 

canais radiculares. Do ponto de vista prático, enquanto 

não se encontrava esse material obturador, potentes 

agentes químicos antimicrobianos eram preconizados 

na tentativa de promover a antissepsia dos canais radi-

culares. Isso porque nesse período, a “teoria da infecção 

focal” ainda exercia influência, havia limitações técnicas 

para o preparo cirúrgico dos canais radiculares e, con-

sequentemente, uma incapacidade de se conseguir a 

desejada antissepsia. Entre os agentes antimicrobianos 

propostos, destacavam-se o fenol, a formalina, o formo-

cresol, hipoclorito de sódio e potássio, paraformaldeído, 

a cânfora e a associação de nitrato de prata, amônia e 

formalina, porém os efeitos tóxicos, produzidos nos teci-

dos periapicais por essas substâncias, geraram muitas 

divergências entre os profissionais13. Pastas reabsorví-

veis de iodofórmio ou a associação do iodofórmio a ou-

tros agentes cimentantes para a obturação dos canais 

também foram bastante adotadas, principalmente em 

casos de infecções com repercussão periapical77. Po-

rém, existia um senso crítico comum na época de que 

nenhuma substância, por mais potente que fosse seu 

efeito antisséptico, seria capaz de manter o canal radi-

cular livre de microrganismos por um longo período48. 

Assim, o raciocínio sofreu uma pequena mudança e, 

enquanto não se encontrava um material capaz de selar 

completamente os canais radiculares, impedindo sua 

recontaminação, era necessário buscar substâncias e/

ou materiais obturadores que apresentassem proprie-

dade antimicrobiana permanente ou de longa duração, 

porém tendo atenção máxima quanto aos níveis de toxi-

cidade do material27,48,57,110.

Em 1920, Prinz propôs o uso de uma pasta à base de hi-

dróxido de cálcio, chamada “Calxyl”, para aplicação no 

interior dos canais radiculares com o objetivo de auxiliar 

o processo de antissepsia. Prinz acreditava que o efeito 

antimicrobiano do hidróxido de cálcio era mais prolon-

gado e menos tóxico aos tecidos periapicais que de 

outras substâncias utilizadas na época. Mais tarde, em 

1930, ele passou a defender o uso do “Calxyl” também 

para o capeamento pulpar, pulpotomia, pulpectomia e 

necropulpectomia. Ele foi um dos primeiros a evidenciar 
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a formação de uma “ponte” de dentina terciária em um 

caso de pulpotomia com uso da pasta de hidróxido de 

cálcio. Ou seja, o hidróxido de cálcio, além de possuir 

propriedade antimicrobiana, apresentava-se como uma 

substância bioativa57. Até a descoberta das proprieda-

des biológicas do hidróxido de cálcio, o material mais 

utilizado para o capeamento pulpar era à base de óxido 

de zinco e eugenol devido às propriedades sedativas 

e antinflamatórias do eugenol. Conhecia-se também a 

ação antisséptica do óxido de zinco que, associada a 

do eugenol, atribuía ao cimento maior potencial antimi-

crobiano. Desde 1894, já se utilizava um material à base 

de óxido de zinco e eugenol para capeamento pulpar e 

um exemplo era o “Pulpol”, proposto por J. Wessler38.

Rickert, em 1925, iniciou uma discussão sobre a ne-

cessidade de se utilizar um agente cimentante por 

ofício que, utilizado em conjunto com a guta-percha, 

fosse capaz de preencher os espaços não ocupados 

por ela no interior dos canais radiculares. Para isso, Ri-

ckert passou a preconizar que o cone de guta-percha 

selecionado fosse inicialmente passado no cimento 

antes de sua introdução no canal radicular. O cone se-

ria, então, inserido e pressionado quando em posição, 

forçando o cimento tanto apical quanto lateralmente, 

de modo a preencher não só o canal principal, mas 

também suas ramificações29. Nesse período, os ma-

teriais dentários mais utilizados como 

cimentos, em Odontologia, eram o 

fosfato de zinco, fosfato de zinco 

com sais de cobre ou prata adicio-

nados, fosfato de cobre, óxido de 

zinco e eugenol, silicato e silico-fos-

fato de zinco104. Quase todos foram 

testados como agentes cimentan-

tes para utilizar em associação aos 

cones de guta-percha, porém, os cimentos à base de 

óxido de zinco e eugenol destacavam-se por ser um 

tipo de material extremamente polivalente em Odon-

tologia, já testado para capeamento pulpar, como ma-

terial restaurador temporário e agente de cimentação 

para próteses unitárias e múltiplas90, reunindo, portan-

to, requisitos para ser um cimento obturador de canal 

radicular97. Ou seja, um contexto muito parecido com 

o da introdução da própria guta-percha como mate-

rial obturador. Diante disso, em 1927, Rickert propôs a 

formulação de um cimento à base de óxido de zinco 

e oleoresinas como cimento obturador de canais ra-

diculares. Nessa proposta, Rickert tenta potencializar 

a ação antimicrobiana do cimento incorporando prata 

precipitada e o bi-iodo de bi-timol (Aristol)97. Esse tipo 

de cimento é comercializado até os dias atuais no mer-

cado americano pela empresa Kerr/Sybron Co., Ltd. 

(Romulus, Michigan, EUA) pelo nome comercial de 

Pulp Canal Sealer (Figura 08).

08. Cimento Pulp Canal Sealer.
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Com a estruturação de métodos de pesquisa na 

área dos materiais dentários, principalmente após a 

incorporação da Associação de Pesquisa Odontoló-

gica da National Bureau of Standards pela American 

Dental Association - ADA, em 1928, a divulgação de 

resultados científicos acerca do uso e desenvolvi-

mento de materiais dentários ganha robustez e passa 

a construir uma literatura odontológica baseada em 

evidências em toda a Odontologia90.

Passadas as primeiras décadas do século XX, limi-

tações técnicas para o preparo cirúrgico não com-

prometiam apenas a obtenção da efetiva antissepsia 

dos canais radiculares, mas também a introdução do 

cone de guta-percha por toda a extensão de canais 

curvos e estreitos. Assim, tentando complementar a 

ação antisséptica pós-preparo cirúrgico dos canais, 

Walkoff, em 1928, propõe o uso de uma pasta reab-

sorvível antisséptica, contendo iodofórmio e cânfora, 

para a obturação dos canais. Variações técnicas pro-

puseram o emprego dessa pasta só ou acompanhada 

de cones de guta-percha. Os cones de guta-percha 

apenas cumpriam a função acessória de condensa-

ção da pasta57. Em 1953, durante a Conferência Inter-

nacional de Endodontia, realizada na Filadélfia, EUA, 

ficou estabelecido que uma pasta antisséptica, por ser 

reabsorvível, deveria ser aplicada no interior do canal 

radicular por tempo suficiente para cumprir seu papel 

medicamentoso, devendo ser substituída, em segui-

da, por um agente cimentante não reabsorvível asso-

ciado a um material sólido, como cones, para obturar 

definitivamente a luz do canal radicular46. Diversas ou-

tras pastas antissépticas reabsorvíveis foram também 

propostas com essa finalidade, destacando pastas 

contendo hidróxido de cálcio, iodofórmio e paramono-

clorofenol canforado.

Já na tentativa de facilitar a obturação de canais cur-

vos e estreitos, em 1929, H. Trebitsch propôs o uso 

de cones de prata associados a um cimento para a 

obturação dos canais radiculares. E. A. Jasper tam-

bém passou a recomendar os cones de prata como 

material obturador. A proposta de se utilizar cones 

de prata baseava-se em conceder rigidez aos cones 

por meio do uso de uma liga metálica para sua con-

fecção e ainda aproveitar a propriedade antimicro-

biana oriunda da ação oligodinâmica da prata47,54. 

A principal desvantagem apresentada pelo uso da 

prata para a confecção dos cones estava na possi-

bilidade de corrosão do material no interior do canal 

radicular39. Os cones de prata foram materiais sóli-

dos muito utilizados na obturação dos canais radi-

culares, porém recentemente sua utilização deixou 

de ser recomendada pela American Association of 

Endodontists - AAE. O Comitê de Práticas Clínicas 

da AAE reconheceu o papel histórico dos cones de 

prata como material obturador, porém, declarou que, 

devido às consideráveis desvantagens do uso desse 

tipo de material, à existência de técnicas modernas 

e ao desenvolvimento dos materiais obturadores, o 

Comitê não recomenda mais o uso de cones de pra-

ta como material obturador. Entre as desvantagens, 

destacaram-se a impossibilidade de confecção de 

retentores intrarradiculares e a dificuldade de reali-

zação de obturação retrógrada cirúrgica em dentes 

obturados com cones de prata. Além disso, foi tam-

bém destacada a possibilidade de corrosão desse 

tipo de material, que poderia provocar inflamação 

dos tecidos periapicais e até mesmo induzir um pro-

cesso de reabsorção radicular inflamatória. Apesar 

de não mais recomendar o emprego de cones de 

prata, esse mesmo Comitê não orienta que proce-

dimentos profiláticos de remoção sejam adotados e 
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que a remoção seja realizada apenas com base em 

aspectos clínicos relativos à presença de patologias 

associadas e por indicação reabilitadora2.

Em 1936, Grossman iniciou uma trajetória de ava-

liação e aprimoramento do cimento à base de óxi-

do de zinco e eugenol para a obturação dos canais 

radiculares. Inicialmente, ele, assim como Rickert, 

preconizou o uso de um cimento contendo prata na 

composição. Ele recomendou o pó contendo prata 

pulverizada, resina pulverizada e óxido de zinco e 

o líquido contendo eugenol e solução de cloreto de 

zinco a 4%47. Em 1943, Grossman, profissional extre-

mamente atuante, participou da fundação da Ameri-

can Association of Endodontists – AAE78.

Em 1958, Grossman publicou um artigo no The Jour-

nal of the American Dental Association - JADA, em 

que ele descreve que, até aquele momento, os tipos 

de cimentos obturadores de canais radiculares usa-

dos eram os cimentos à base de fosfato de zinco (não 

usados nos EUA) e os cimentos à base de óxido de 

zinco e eugenol (usados nos EUA). Já os materiais 

sólidos eram guta-percha e cones de prata. Ele rela-

ta que havia testado outros materiais sólidos, como a 

combinação de guta -percha a diversos tipos de ce-

ras, parafina, ceresina (cera mineral derivada do pe-

tróleo) e vários agentes radiopacificadores, além de 

cones à base de resina acrílica (mono metil metacrila-

to - MMA) associados a agentes radiopacificadores, 

porém verificou que todos os materiais sólidos resul-

tantes desses testes experimentais apresentaram-se 

insatisfatórios por não cumprirem requisitos mínimos 

para um material obturador de canais radiculares46. 

A resina acrílica autopolimerizável utilizada pelo au-

tor nesses testes foi descoberta na Alemanha, em 

1934104. Para Grossman, tanto a guta-percha quanto 

os cones de prata existentes na época não possuíam 

rigidez adequada para ser introduzidos em canais 

radiculares curvos e estreitos. Ele acreditava que os 

substitutos para os cones de prata seriam cones pro-

duzidos a partir de fios de aço inoxidável, por serem 

mais rígidos, o que permitiria a sua inserção em qual-

quer canal em que uma lima de aço tivesse percor-

rido anteriormente. Quanto aos cimentos, Grossman 

passou a preconizar o uso de um cimento que tives-

se menores chances de provocar manchamento das 

estruturas dentais e que preenchesse, em grande 

parte, os requisitos esperados de um cimento obtu-

rador, principalmente a capacidade de selar o canal 

radicular. Assim, ele recomenda o pó contendo óxido 

de zinco, resina Staybelite, subcarbonato de bismuto, 

sulfato de bário e o líquido contendo eugenol e óleo 

de amêndoas doces. Com a retirada da prata, ele 

tentou diminuir a possibilidade de manchamento do 

dente e com a alteração na composição do cimento, 

ele tentou atribuir ao material maior plasticidade, ade-

sividade, radiopacidade, além de prolongar o tempo 

de presa/endurecimento46. Grossman ainda propôs 

outras modificações para a fórmula dos cimentos à 

base de óxido de zinco e eugenol nos anos de 1962 

e 197444,45. Apesar das modificações, o eugenol pre-

sente pode influenciar a reação de polimerização de 

agentes resinosos utilizados nos procedimentos rea-

bilitadores. No mercado nacional, o cimento Endofill 

(Dentsply, Petrópolis, RJ, Brasil) é um representante 

dos cimentos de Grossman (Figura 09). Ciente de 

algumas limitações físico-químicas dos cimentos à 

base de óxido de zinco e eugenol, Grossman, ain-

da em 1958, relatou que também estava trabalhando 

no desenvolvimento de um cimento à base de resina 

epóxi para a obturação de canais radiculares46.
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A resina epóxi foi inicialmente utilizada em Odontolo-

gia para a confecção de bases de próteses totais de-

vido a sua maior estabilidade físico-química quando 

comparada à resina acrílica. Entre as propriedades, 

destacam-se menor sorção de água, menores níveis 

de contração de polimerização, menor expansão ini-

cial e propriedades mecânicas superiores62. Quatro 

anos antes da publicação de Grossman46, A. Schroe-

der já havia apresentado, na Suíça, um cimento obtu-

rador à base de resina epóxi. Schroeder destacou que 

um cimento obturador de canais radiculares à base 

de resina epóxi poderia cumprir o papel de selar o 

canal radicular devido à sua maior estabilidade físico-

-química102. Esse tipo de cimento obturador é comer-

cializado no mercado americano com o nome de AH 

26 (De Trey, Constanz, Alemanha). Porém, o cimento à 

base de resina epóxi possui um tempo de polimeriza-

ção longo8,26, o que mantém o material fluido por mais 

tempo no interior do canal, podendo provocar irritação 

dos tecidos periapicais caso este entre em contato 

com esses tecidos. Preocupado com essa possibili-

dade, Berbert, em 1978, aconselha agregar 20% de 

hidróxido de cálcio ao pó do cimento AH 26 com o 

objetivo de tornar o material menos irritante para os 

tecidos periapicais14. Essa proposta foi acolhida pela 

indústria, resultando em um cimento à base de resina 

epóxi contendo hidróxido de cálcio, comercializado 

com o nome de Sealer 26 (Dentsply, Petrópolis, RJ, 

Brasil) (Figura 10). Esse cimento possui uma resina 

de bisfenol que reage com um grupamento amina 

para a reação de polimerização. Tanto o cimento AH 

26 quanto o Sealer 26 liberam formaldeído durante a 

reação de polimerização. Assim, vários testes foram 

realizados pela indústria com o objetivo de encontrar 

uma mistura de aminas que permitisse efetuar a po-

limerização com liberação de menor quantidade de 

10. Cimento Sealer 26.

11. Cimento AH Plus.

09. Cimento Endofill.
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formaldeído. Em 1998, J. E. Klee e colaboradores 

desenvolveram o cimento AH Plus (Dentsply DeTrey, 

Konstanz, Alemanha) (Figura 11), cimento à base de 

resina epóxi que libera pequena quantidade de for-

maldeído durante a reação de polimerização60. O re-

sultado dessa pesquisa viabilizou a produção de um 

cimento que possui a estabilidade físico-química da 

resina epóxi116, com diminuição da toxicidade9.

A dificuldade de se controlar o extravasamento do ci-

mento obturador para os tecidos periapicais sempre 

trouxe o tema toxicidade do material para o centro 

das discussões, tema esse de intensa discussão na 

Endodontia. Em Odontologia, os cimentos contendo 

hidróxido de cálcio são tidos como possuidores de 

propriedades biológicas, indicados para a proteção 

do complexo dentinho-pulpar, previamente aos pro-

cedimentos reabilitadores, assim como também são 

indicados para cimentação provisória de peças proté-

ticas. Porém, foram necessários aproximadamente 20 

anos para que o hidróxido de cálcio pudesse ser con-

siderado uma substância bioativa, indicada para ca-

sos de apicificação, de perfuração e de reabsorção51. 

Documentos atestam que, já em 1940, foi descrito o 

primeiro uso clínico de um cimento contendo hidróxido 

de cálcio em sua composição para a obturação dos 

canais radiculares64. No final dos anos 70, há relatos 

do uso do cimento “Dycal” (Dentsply-Calafete, Milford, 

EUA) como cimento obturador de canais radicula-

res40. Pouco tempo depois, os cimentos endodônticos 

contendo hidróxido de cálcio tornaram-se disponíveis 

comercialmente, como o Sealapex (Kerr, Romulus, Mi-

chigan, EUA) (Figura 12), por exemplo50. Atualmente, 

existe também o cimento Sealapex Xpress, comer-

cialmente apresentado em embalagem com seringa e 

pontas de automistura (Figura 13).

Com base nas abordagens de Callahan22, Prinz93, 

Grossman46 e Branstetter e Fraunhofer19, é possível lis-

tar uma série de requisitos que um cimento obturador 

ideal deve possuir. Esses requisitos estão apresenta-

dos na tabela 01. Ao estabelecer o perfil ideal que um 

material obturador deve possuir, torna-se possível es-

tabelecer os parâmetros ideais de pesquisa e desen-

volvimento de novos produtos, bem como a avaliação 

12. Cimento Sealapex.

13. Cimento Sealapex Xpress.
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