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Objetivo: Verificar qual das três marcas comerciais Tanari, 

Diadent ou Dentsply  apresenta o diâmetro D0 ou D1 

coincidente com as limas manuais de aço inoxidável de mesmo 

calibre. Método: Para isso foi utilizado um perfilômetro, 

analisando-se 90 cones de guta-percha, divididos em três 

grupos: Grupo 1 (marca Dentsply) composto por 10 cones de 

calibre 30, 10 de calibre 35, 10 de calibre 40; Grupo 2 (marca 

Tanari) e Grupo 3 (marca Diadent), divididos da mesma forma 

que o Grupo 1. O Grupo 4 foi o controle, composto por 3 limas 

flexofile (marca Maillefer, Dentsply) de números 30, 35 e 40. 

Resultados: Após análise estatística e avaliação dos 

resultados, o valor médio, dos desvios dos calibres, obtido para 

Grupo1 (Dentsply) foi 0,17643 ± 0,12165; para o Grupo 2 

(Tanari) foi 0,04503 ± 0,0564 e para o Grupo 3 (Diadent) foi 

0,06297 ± 0,10007. Conclusão: Pode-se concluir que a melhor 

relação entre calibre de instrumento e diâmetros D0 ou D1 dos 

cones de guta-percha correspondeu ao Grupo 2.

Objective: This research objective was to verify among three 

different gutta-percha commercial brands (Dentsply, Tanari, 

Diadent) witch one has presented the most coincident diameter 

with stainless steel files of the same caliber. Method: 

Therefore, a perfilometer was used to analyze 90 gutta-percha 

points, divided into three major groups: Group 1 (Dentsply) 

composed by 10 gutta-percha points caliber 30, 10 with 35 

caliber and 10 with 40 caliber. Group 2 (Tanari), and Group 3 

(Diadent) both with the same arrange as Group1. Group 4 was 

the control group, composed by 3 flexofiles (Maillefer, Dentsply) 

30, 35 and 40 calibers. Results: After statistical analyses, and 

results evaluations, was that the average of deviation calibers 

obtained in Group 1 (Dentsply) was 0.17643 ± o.12165; for 

Group 2 (Tanari) was 0.04503 ± 0.0564, and for Group 3 

(Diadent) was 0.06297 ± 0.10007. Conclusion: It can be 

concluded, that the best relation between file caliber and gutta 

percha  D0 or D1 diameter was found in Group 2. 
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Vários materiais sólidos foram testados para 

obturação do sistema de canais radiculares, porém o 

mais aceito atualmente é o cone de guta-percha. A guta-

percha foi pesquisada para uso endodôntico, sendo 

classificada entre os plásticos. É uma substância vegetal 

das árvores Manilkara bidentata que provem da família 

das Sapotáceas, dos gêneros Pallaquium, Mimuspos 

balata e Mimuspus herbieri existente na Sumatra e nas 

Filipinas. Na Malásia guta-percha significa “goma da 

Sumatra”, já Oliveira e Isaia (1989) a definem como 

gatah que significa goma e pertja que significa árvore.

A guta-percha se apresenta em duas formas 

cristalinas: alfa, que vem diretamente da árvore e beta, a 

forma comercial. Suas propriedades físicas são 

idênticas, apresentando apenas uma diferença na rede 

cristalina relacionada com índices de resfriamento após 
o o

a fusão. A 25 C ela adquire flexibilidade, aos 65 C torna-
ose uma massa mole e, aos 100 C, decompõe-se 

parcialmente. Quando aquecida expande-se 

ligeiramente, característica desejável a um material 

obturador (GURNEY; BEST; GERVASIO, 1971).

A guta-percha usada na endodontia é 

constituída por óxido de zinco (75%) e guta-percha 

(20%) (FRIEDMAN, 1977). Também é encontrado em 

sua fórmula cera, resina, sulfato de bário, carbonato de 

cálcio, sulfato de estrôncio, corante e óleo de cravo, com 

intuito de atribuir-lhe flexibilidade, capacidade de 

compactação, radiopacidade e estabi l idade 

dimensional.

Os cones de guta-percha apresentam 23,1% de 

composição orgânica (guta-percha e cera) e 76,4% 

inorgânica (ZnO e BaSO4). Altos teores de óxido de 

zinco os tornam mais quebradiços e diminuem sua 

resistência à tração.

A guta-percha apresenta as vantagens de ser 

radiopaca, bem tolerada pelos tecidos periapicais, 

adaptar-se as irregularidades do canal quando recebe 

condensação, não apresentar contração quando usada 

a frio, ser facilmente removida do canal e não alterar a 

coloração dental. Porém, não apresenta rigidez e 

flexibilidade suficiente (o que dificulta sua introdução em 

canais curvos), não tem densidade e é deslocada 

facilmente pela pressão.

Tentando melhorar a sua rigidez, foram 

acrescentadas resinas acrílicas à sua fórmula sem que 

aumentassem as propriedades irritantes dos cones 

comuns (NOCHOLSON et al, 1979). Já Best et al. (1964) 

recomendam que os cones recebam ligeiros jatos de 

cloretos de etila para facilitar seu manuseio.

De acordo com Oliet e Sorin (1977) quando 

envelhecidos os cones de guta-percha se tornam 

quebradiços, provavelmente devido à oxidação. O 

armazenamento sob a luz artificial também acelera a 

deterioração (JOHANSSON, 1980).

Acredita-se que devido às dificuldades de 

manuseio da guta-percha, geralmente rolada à mão, 

praticamente não existe uniformidade em seus calibres. 

Segundo Mayne (1971) e Goldberg (1979) o conteúdo 

de uma caixa ou pacote de cones de guta-percha 

número 40, varia em tamanho desde o número 35 até 45 

possuindo formatos e pontas inconstantes.

Segundo a especificação n? 57 (ANSI/ADA), os 

cones padronizados devem ter uma conicidade uniforme 

de 0,02mm por milímetro de comprimento e diâmetro 

equivalente ao dos instrumentos manuais de aço 

inoxidável. O comprimento dos cones é de 

aproximadamente 30 ± 2mm e a tolerância de fabricação 

para o calibre é de ± 0,05mm. Já as limas manuais 

podem apresentar uma tolerância de ± 0,02mm, o que 

pode gerar uma discrepância de até 0,07mm entre limas 

e cones de mesmo calibre especificado. Essa diferença 

pode ser maior entre cones de mesmo calibre se o 

fabricante não obedecer aos padrões estabelecidos. 

O presente trabalho centrou-se em comparar as 

extremidades apicais de um cone de guta-percha e de 

um instrumento endodôntico de mesmo calibre, ou seja, 

com o mesmo Diâmetro D0 ou D1 - diâmetro relativo à 
0.extremidade apical de acordo com a especificação n 57 

(ANSI/ADA 1983), estabelecida para instrumentos 

endodônticos. Três marcas (Dentsply, Tanari e Diadent) 

de cones comumente usados na obturação de canais 

radiculares foram analisadas, com o objetivo de 

esclarecer qual apresenta uma padronização mais 

condizente com o último instrumento usado no preparo 

do sistema de canais radiculares (instrumento de 

memória). 

No presente estudo foram analisados 90 cones 

de guta-percha, divididos em 3 grupos: Grupo 1 (marca 

Dentsply) composto por 10 cones de calibre 30, 10 de 

calibre 35, 10 de calibre 40; Grupo 2 (marca Tanari) e 

Grupo 3 (marca Diadent), divididos da mesma forma que 

o Grupo 1. O Grupo 4 foi o controle, composto por 3 limas 

flexofile (marca Maillefer, Dentsply) de números 30, 35 e 

40 (Figura 1).

Para análise do diâmetro D0 ou D1 foi usado um 

medidor de perfil (Profile Projector Nikon modelo 6C-2) 

que apresenta um alto grau de precisão na escala de 

milésimo de milímetro (Figura 2). 

O aparelho é composto por uma plataforma 

paralela ao solo (onde são fixados os objetos analisados 

- essa plataforma pode ser movimentada no sentido 



direito-esquerda e antero-posterior), uma tela (que 

amplia o tamanho do objeto) e um medidor (composto 

por três roldanas com escalas numéricas, representando 

cada casa decimal: dezena, centena e milésimo). Duas 

linhas, uma horizontal e outra vertical, dividem a tela em 

4 partes iguais para auxiliar o posicionamento dos 

objetos. 

 

 

Figura 1. Modelos de cone, calibre 35, de cada marca e a 
lima Flexo file de diâmetro correspondente.

Figura 2. Medidor de perfil (Profile Projector Nikon modelo 
6C-2) que apresenta grau de precisão na escala de 
milésimo de milímetro. 

As limas e os cones de guta-percha foram 

fixados na plataforma através da massa de vidraceiro e 

posicionadas de modo que a linha horizontal ficasse 

tangente à sua primeira espiral (D0 ou D1) e a linha 

vertical, exatamente em sua ponta. Em seguida foi 

anotado o valor que o aparelho marcava. A plataforma foi 

movimentada (no sentido antero-posterior) a fim de 

posicionar a lima tangente à linha horizontal novamente, 

e a nova medida era anotada. Para cada lima foram 

realizadas 4 medidas do diâmetro D0 ou D1, com 

objetivo de confirmar os dados obtidos; a média entre 

essas medidas era igual ao que foi denominado de  D0 

ou D1. 

 Para os grupos 1, 2 e 3, compostos por 90 cones 

de guta-percha, considerou-se o diâmetro D0 ou D1 

conforme especificação da ADA a 0,005mm de suas 

extremidades devido a diferentes formas anatômicas de 

acabamento (cônica, arredondada, reta, etc.), 

padronizando-se assim o diâmetro D0 ou D1 a partir de 

um ponto com características anatômicas similares para 

as 3 marcas; assim como Lopes et al. (1999). Foram 

feitas duas medições de cada cone por um único 

examinador (do mesmo modo que as limas de aço 

inoxidável), totalizando 180 mensurações. 

A lima flexofile é a mais comumente usada para 

instrumentação de canais radiculares, devido as suas 

qualidades físicas e baixo custo. Assim sendo, o material 

sólido usado na obturação do conduto radicular deve 

apresentar um diâmetro D0 ou D1 igual ao do último 

instrumento usado no terço apical do canal radicular 

durante seu preparo. Deste modo o grupo controle foi 

composto por limas flexofile, possibilitando a 

comparação dos diâmetros D0 ou D1 destas com o dos 

cones de guta-percha. O Quadro 1 esclarece como foi 

feita a divisão das amostras em grupos. 

Quadro 1. Divisão das amostras de cones testados 
em grupos, segundo o calibre e marca. 

Grupo 1 Caixa 1 (10 cones calibre 30) 

Caixa 2 (10 cones calibre 35) 

Caixa 3 (10 cones calibre 40) 

30 cones 

Dentsply 

Grupo 2 
Caixa 4 (10 cones calibre 30) 
Caixa 5 (10 cones calibre 35) 
Caixa 6 (10 cones calibre 40) 

30 cones 

Tanari 

Grupo 3 

 

Caixa 7 (10 cones calibre 30) 
Caixa 8 (10 cones calibre 35) 
Caixa 9 (10 cones calibre 40) 

30 cones 

Diadent 

Total de cones analisados 
90 cones 

Grupo 4 
 (controle) Lima 30 D0 ou D1 = 0,312 

Lima 35 D0 ou D1 = 0,370 
Lima 40 D0 ou D1 = 0,417 

 

Os resultados obtidos na pesquisa foram 

analisados estatisticamente, por Análise de Variância 

com um único fator, média dos valores absolutos do 

desvio padrão para os diferentes calibres de cones
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A Tabela 1 representa os valores obtidos, para o 

diâmetro de D0 ou D1 em milímetros segundo o grupo e o 

calibre dos cones, após análise das amostras. As duas 

últimas linhas são os valores das médias e os desvios 

 mensurados por marca. 

Para padronizar as observações, pensou-se 

primeiramente no desvio, a diferença entre o valor 

observado e o valor esperado da espessura de cada 

cone (30, 35 e 40). Por exemplo o valor esperado para 

um cone 35 é que o diâmetro D0 ou D1 seja de 0,35mm, 

porém como pode ser observado na tabela 1, no caso da 

marca Diadent o menor diâmetro de cone encontrado, 

em uma caixa de pontas de guta-percha número 35, foi 

0,321mm, o que significa um valor absoluto de desvio de 

padrão para cada um dos grupos de 10 cones.

A Tabela 2 representa as médias e os desvios 

padrão, para cada grupo de 10 observações, referente 

ao cruzamento de marca e calibre dos cones de guta-

percha. 

G rupo 1 - Dentsply G rupo 2 - Tanari G rupo 3 - Diadent  

Cones 30 35 40 30 35 40 30 35 40 

Cone 1 0,823 0,194 0,702 0,416 0,308 0,416 0,277 0,358 0,371 

Cone 2 0,176 0,187 0,297 0,304 0,337 0,393 0,317 0,374 0,406 

Cone 3 0,183 0,399 0,577 0,320 0,386 0,405 0,292 0,321 0,360 

Cone 4 0,191 0,205 0,305 0,309 0,341 0,426 0,319 0,372 0,514 

Cone 5 0,194 0,228 0,289 0,345 0,319 0,441 0,249 0,345 0,671 

Cone 6 0,197 0,184 0,295 0,505 0,340 0,425 0,306 0,502 0,339 

Cone 7 0,170 0,175 0,717 0,318 0,340 0,541 0,307 0,370 0,436 

Cone 8 0,805 0,806 0,292 0,354 0,353 0,583 0,757 0,362 0,401 

Cone 9 0,188 0,192 0,294 0,319 0,345 0,554 0,285 0,369 0,339 

Cone 10 0,204 0,197 0,601 0,381 0,372 0,399 0,302 0,500 0,624 

Média 0,313 0,277 0,437 0,357 0,344 0,458 0,341 0,387 0,446 

Desvio Padrão 0,264 0,197 0,187 0,063 0,023 0,072 0,148 0,062 0,119 

 

Tabela 1. Distribuição dos valores obtidos para o diâmetro de D0 ou D1 em milímetros, segundo o Grupo e o calibre do 
cone.

0,039mm a menos que o esperado (0,35  0,321= 0,039), 

e o maior foi 0,502, representando um valor absoluto de 

desvio de 0,152mm acima do esperado (0,502-

0,35=0,152). Os resultados foram analisados 

estatisticamente a partir da média dos valores absolutos 

(Tabela 1). A variável a ser investigada foi o valor 

absoluto do desvio (VAD), porque o ponto mais relevante 

é a diferença entre os valores observados e os valores 

esperados.

 V a lo r A bso luto do D esv io - V A D  

C a lib res  D en tsp ly T anari D iaden t M éd ia  - T odas as 
M arcas  

30  M éd ia 0 ,19250  0 ,05710 0 ,06050 0 ,10337  

 D .P . 0 ,16978  0 ,06286 0 ,14000 0 ,14271  

35  M éd ia 0 ,17430  0 ,01810 0 ,04410 0 ,07883  

 D .P . 0 ,10536  0 ,01380 0 ,05681 0 ,09662  

40  M éd ia 0 ,16250  0 ,05990 0 ,08430 0 ,10223  

 D .P . 0 ,08514  0 ,07033 0 ,09235 0 ,09172  

M éd ia 0 ,17643  0 ,04503 0 ,06297 0 ,09481  T odos os  
C a lib res  

D .P . 0 ,12165  0 ,05654 0 ,10007 0 ,11202  

 

Tabela 2. Distribuição das médias e Valor Absoluto do Desvio (VAD) padrão para os diferentes calibres de cones 
mensurados, por marca.
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No grupo 1 (marca Dentsply), embora em 

médias os cones não difiram do valor esperado, a 

variabilidade das espessuras de cada coluna, medida 

pelo desvio padrão, é muito maior que dos outros grupos 

(Tabela 1).

As médias dos vários calibres (30, 35 e 40) 

independentes das marcas são relativamente 

equivalentes (0,10337; 0,07883 e 0,10223). Mas, isto 

não ocorre com as médias das marcas independentes 

dos calibres (0,17643; 0,04503 e 0,09481) sendo o VAD 

da marca Dentsply muito maior que os demais (Tabela 2).

Média dos desvios  de cada Marca por Calibre
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Dentsply 0,1925 0,1743 0,1625
Tanari 0,0571 0,0181 0,0599

Diadent 0,0605 0,0441 0,0843

30 35 40

Figura 3. Relação entre os calibre dos cones e médias VAD, 
por marca.

Na Figura 3 o eixo dos X's representa os três 

calibres e no eixo dos Y's as médias das dez medidas dos 

VAD para cada marca de guta-percha. As marcas foram 

identificadas com ligação de segmentos de retas, sendo 

um padrão diferente para cada marca.

Realizada uma Análise de Variância com um 

único fator, Média dos valores absolutos do desvio 

padrão para os diferentes calibres de cones mensurados 

por marca (Tabela 2), pode-se observar (Figura 3) que as 

marcas Tanari e Diadent são relativamente equivalentes, 

sendo a Tanari a que apresentou maior compatibilidade 

entre seus diâmetro DO ou D1 e limas Flexo file de 

calibres correspondentes em relação as três marcas 

testadas. 

A obturação dos canais radiculares pela técnica 

de seleção de um cone principal é a mais utilizada na 

atualidade. Nesta técnica o cone é escolhido em função 

do diâmetro do instrumento de maior calibre empregado 

no preparo apical do canal radicular. Como a grande 

maioria dos cones de guta-percha são rolados à mão, é 

comum observar-se uma grande margem de erro na 

confecção do diâmetro D0 ou D1. Tal fato comprometeria 

a perfeita adaptação do cone principal ao batente apical, 

preparado durante a instrumentação dos canais 

radiculares, o que poderia desfavorecer o selamento 

apical.

De acordo com Mayne, Shapiro e Abranson 

(1971) em uma embalagem de cones calibres 40 podem 

ter cones em calibre variando de 35 a 45. Já Davidowics 

et al. (1984) empregando microscópio comparador 

observaram que não há uma equivalência entre os 

cones de guta-percha de mesma numeração e 

procedência. Para Ingle e Bakland (1994), a falta de 

estandardização e uniformidade dos instrumentos 

endodônticos e materiais obturadores podem gerar 

insucesso na terapia endodôntica. Goldberg, Gurfinkel e 

Sprielbg (1979) encontraram várias irregularidades na 

ponta de cones de 11 marcas diferentes o que originara 

variações de calibre entre cones de mesmo número, de 

diferentes marcas. Baseando-se nestes fatos o presente 

trabalho elegeu 3 marcas de cones comumente usados 

na prática endodôntica em consultórios e universidades 

para compará-los entre si.

Vários autores analisaram o diâmetro D0 ou D1 

de cones de guta-percha: Davidowics (1984) e 

Goldeberg (1979) utilizaram o microscópio comparador, 

aparelho com precisão de 0,01mm. Já Lopes e Siqueira 

(1999) utilizaram o medidor de perfis que tem precisão 

de 0,005mm, o que justifica a escolha no presente 

trabalho.

Para o grupo controle foram utilizadas limas 

Flexofile por serem as mais empregadas na 

instrumentação de canais radiculares, pois que 

apresentam secção transversal triangular e ângulo de 

corte cônico duplo (28, 29, 30,...) o que diminui o risco de 

desvios, perfurações e fraturas de instrumentos, além de 

serem menos dispendiosas. 

Os resultados encontrados neste trabalho 

demonstraram uma grande variação no diâmetro D0 ou 

D1 entre cones de mesmo calibre. Muitos autores 

(BEST; GURNEY; GERVASIO, 1964; LOPES; 

SIQUEIRA, 1999; GURNEY; BEST; GERVASIO, 1971; 

GOLDBERG; GURFINKEL; SPIELBERG, 1979; 

DAVIDOWICZ; MOURA; STREFEZZA, 1984) 

encontraram resultados semelhantes em relação à 

estandardização de cones de guta-percha. Isso 

demonstra que apesar da padronização, algumas 

marcas apresentam-se aquém das expectativas, 
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podendo aumentar o nosso tempo de trabalho clínico e 

causar falhas no nosso tratamento. Um melhor controle 

de qualidade na fabricação de cones de guta-percha 

poderia minimizar esses riscos. Sugerimos que essa 

análise seja feita em diferentes caixas de uma mesma 

marca e que as medições sejam estendidas a outras 

marcas comerciais.

De acordo com os resultados obtidos neste 

trabalho, é lícito concluir que:

O diâmetro D0 ou D1 dos cones de guta-percha 

das marcas comerciais analisadas apresentam uma 

grande variação quando comparados às limas de aço 

inoxidável; sendo que o grupo 2 (Tanari) teve a melhor 

performance entre as marcas analisadas.
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