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Análise comparativa da microinfiltração
marginal em retrobturações com MTA

e cimento ionômero de vidro
Ingeburg Hellwig

Cláudia Marcela Hernandes Cancino
Andrea Cabral de Mello Vanzin
João Batista Blessmann Weber

Marília Gerhardt de Oliveira

RESUMO
As cirurgias parendodônticas expõem e removem ápices dentais, promovem retrocavitações

no longo-eixo dos canais radiculares e as retrobturam com materiais que promovem seu selamento.
Esta pesquisa avaliou, in vitro, por intermédio do teste de microinfiltração apical, por corante
Rodamina B a 0,2 % e morfometria computadorizada, 30 dentes humanos permanentes
unirradiculares, submetidos a tratamento endodôntico e divididos em três grupos: A – apicectomia
por broca em 90 graus, retrocavidade com ultra-som e retrobturação com MTA Angelus®; B –
apicectomia por broca em 90 graus, retrocavidade com ultra-som e retrobturação com Vitremer®;
C – apicectomia por broca em 90 graus, retrocavidade com ultra-som e retrobturação com MTA
ProRoot®. A análise comparativa, por meio dos testes estatísticos de Kolmogorov-Smimov,
Coeficiente de Correlação de Pearson e Análise de Variância, complementada pelo teste de
Tukey, demonstrou que, com o Vitremer®, obtiveram-se os melhores resultados, enquanto os
dois materiais MTA apresentaram resultados equivalentes. Pode-se considerar os três materiais
testados satisfatórios como retrobturadores apicais.

Palavras-chave: Apicectomia. Obturação retrógrada. Materiais dentários. Cirurgia bucal.

Comparative analises of apical microleakage in apicoectomy with
MTA and glass ionomer cement

ABSTRACT
The purpose of periapical surgery is to remove persistent periapical disease. This procedure

consists of exposure and excision of the affected dental apex, root-end cavity preparation, and
retrograde filling with a sealing material. This in vitro study used apical microleakage testing,
0.2% Rhodamine B dye penetration, and computer-assisted morphometry to evaluate 30
endodontically-treated, single-rooted permanent human teeth divided in three groups. Specimens
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in the three groups underwent apicoectomy with bur at a 90-degree cutting angle, ultrasonic root-
end cavity preparation, and retrograde filling with one of three sealing materials: group A – MTA
Angelus®; group B – Vitremer®; group C – ProRoot® MTA. Vitremer® had the best results in
the comparative analysis. The two MTA materials had similar results. Results for the three
materials under study were satisfactory for apical retrograde filling.

Key words: Apicoectomy. Retrograde obturation. Dental materials. Oral surgery.

INTRODUÇÃO
A terapia endodôntica convencional tem por objetivo remover bactérias e/ou

toxinas e obliterar o sistema de canais radiculares infectados. Algumas vezes, estes
canais não podem ser adequadamente tratados devido à complexidade de sua anatomia
ou às dificuldades relacionadas com a técnica. Nesses casos, indica-se o retratamento
como uma possibilidade terapêutica. Mas se a patologia periapical e/ou o tratamento,
por via ortógrada, é impraticável, indica-se a cirurgia paraendodôntica. Esse
procedimento inclui exposição cirúrgica do ápice comprometido, amputação do mesmo,
preparo cavitário e retrobturação do canal radicular (TORABINEJAD et al., 1995;
CALZONETTI et al., 1998; MARZOLA, 2002).

O material utilizado na retrobturação é, entre outros, um fator determinante do
sucesso na cirurgia parendodôntica; dessa forma, muitos materiais têm sido propostos
e utilizados, com o objetivo de encontrar-se um material ideal para ser utilizado em
substituição ao amálgama. O material ideal deve oferecer aderência, promover selamento
hermético, ser biocompatível, radiopaco, de fácil manipulação e possibilitar um ambiente
propício para regeneração tecidual (TORABINEJAD; PITT FORD, 1996).

Assim, o objetivo dessa pesquisa foi realizar uma análise comparativa da
microinfiltração marginal apical, com corante Rodamina B a 0,5% entre três materiais
retrobturadores (dois MTAs e um cimento ionômero de vidro), através de morfometria
computadorizada.

METODOLOGIA
Esta pesquisa, protocolada sob nº 0092/04, foi avaliada e aprovada pela Comissão

Científica e de Ética da Faculdade de Odontologia da Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul.

A amostra foi constituída por 30 dentes humanos permanentes unirradiculares
com indicação exodôntica clássica. Após a extração, os dentes foram lavados em água
corrente, armazenados em um frasco contendo solução de Cloreto de Sódio a 0,9% e
mantidos à temperatura ambiente, por quatro meses. Realizou-se a raspagem do
ligamento periodontal e a desinfecção das amostras com Hipoclorito de Sódio a 0,5%,
por 48h. As coroas foram removidas, realizando-se um corte na junção amelo-cementária,
para padronizar o tamanho das amostras em 16mm.
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Todos os espécimes foram radiografados (Aparelho Dabi Atlante®) utilizando-
se filme Kodak ultra-speed número 2, com distância foco filme de 30cm e tempo de
exposição de 0,64 segundos. A incidência do Rx foi perpendicular ao longo-eixo das
raízes. O processamento dos filmes foi realizado através de uma processadora
automática A/T 2000 XR, durante 4 minutos e 30 segundos, a uma temperatura de 82ºF.
Realizaram-se três tomadas radiográficas dos mesmos dentes, em diferentes momentos
do preparo das amostras: antes do procedimento endodôntico, após o tratamento
endodôntico e depois da retrobturação com os materiais estudados.

Os 30 dentes selecionados foram tratados endodonticamente por 2 profissionais
previamente treinados, utilizando-se a técnica seriada manual (PAIVA et al., 1998).
Quarenta e oito horas após a endodontia, os dentes foram armazenados em solução
fisiológica, durante um mês.

Com o auxílio de uma peça de mão reta e de um disco de diamante, sob irrigação
constante com soro fisiológico, a apicectomia foi realizada, distante 3mm do ápice
radicular, formando um ângulo reto com o longo-eixo do dente. As cavidades retrógradas
foram preparadas através de um sistema ultra-sônico.

Todas as amostras foram identificadas por etiquetas plásticas numeradas
ordinalmente de 01 a 30, colocadas na região cervical de cada dente. As retrobturações
foram, então, realizadas com: agregado trióxido mineral, MTA Ângelus® (dentes 01 a
10), cimento de ionômero de vidro Vitremer® (dentes 11 a 20) e agregado trióxido
mineral, MTA ProRoot® (dentes 21 a 30). Os materiais foram manipulados de acordo
com as instruções dos fabricantes e inseridos nas cavidades com auxílio de espátulas
esterilizadas.

A região externa da raiz foi isolada com duas camadas de esmalte cosmético,
exceto a região do extremo apical. Todas as raízes tiveram condições iguais de submersão
em corante Rodamina B a 0,2% (em recipiente plástico). Este recipiente foi mantido
hermeticamente fechado para evitar-se a evaporação do corante que foi removido,
lentamente, após 24 horas, e os dentes colocados em compressa cirúrgica para absorção
do excesso da solução. Os dentes foram armazenados em temperatura ambiente, por 24
horas, após segunda remoção do corante, delicadamente, com gaze.

A divisão das raízes no sentido mésio-distal, foi realizada com um disco diamantado
de face dupla. Através de uma máquina digital no modo programado (com exposição de
0,3 EV, distância focal de 0,02m, foco manual, sem flash, resolução de 2560 x 1920 pixels,
em qualidade fina, com posterior aumento de 2,2 vezes), fotografou-se a hemi-face dentária
mais preservada sobre papel milimetrado. As imagens foram transferidas para o
computador. Os resultados foram obtidos utilizando-se a morfometria computadorizada
do Software Image Tool®. Três examinadores avaliaram, no programa, as imagens com
magnificação de 1:4, utilizando a função área e realizando as seguintes mensurações:
área total de dentina e área total de dentina impregnada por corante. O valor da área
corada foi dividido pelo valor da área total de dentina avaliada, obtendo-se, assim, um
número fracionado que corresponde ao percentual de dentina que sofreu infiltração.
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Para a análise estatística, utilizou-se a média e o desvio padrão. A normalidade
dos dados foi verificada através do teste de Kolmogorov-Smirnov, sendo a variável
normalmente atribuída. A associação entre as observações dos três avaliadores em
relação ao grau de microinfiltração foi analisada pelo Coeficiente de Correlação de
Pearson.

RESULTADOS
A partir das imagens adquiridas e digitalizadas, de acordo com a metodologia

descrita, cada um dos três examinadores realizou a morfometria, com o auxílio do
Software Image Toll®, em uma porção de cada dente seccionado longitudinalmente,
para cada um dos grupos (Figura 1).

FIGURA 1 – Imagem digitalizada no software Image TOOL®, com MTA Ângelus®.
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TABELA 1 – Percentuais de dentina corada que sofreu infiltração, distribuídos de acordo com os materiais,
pelos avaliadores 1, 2 e 3.

Dentes Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 Material 
1 0,456358 0,671757 0,596570 MTA – Angelus® 
2 0,262798 0,308432 0,261544 MTA – Angelus® 
3 0,290030 0,293977 0,297400 MTA – Angelus® 
4 0,709740 0,724246 0,761440 MTA – Angelus® 
5 0,704019 0,339223 0,802025 MTA – Angelus® 
6 0,357926 0,675004 0,563980 MTA – Angelus® 
7 0,549688 0,435723 0,394824 MTA – Angelus® 
8 0,334432 0,343334 0,360822 MTA – Angelus® 
9 0,263102 0,399495 0,344631 MTA – Angelus® 
10 0,377435 0,437521 0,362267 MTA – Angelus® 
11 0,328715 0,346277 0,299467 Vitremer – 3M® 
12 0,269020 0,307598 0,307591 Vitremer – 3M® 
13 0,061499 0,175460 0,061886 Vitremer – 3M® 
14 0,422945 0,484665 0,119093 Vitremer – 3M® 
15 0,030064 0,254612 0,043729 Vitremer – 3M® 
16 0,023014 0,039679 0,024207 Vitremer – 3M® 
17 0,085646 0,080984 0,117463 Vitremer – 3M® 
18 0,304293 0,395239 0,278207 Vitremer – 3M® 
19 0,154450 0,146437 0,167842 Vitremer – 3M® 
20 0,124178 0,151631 0,161748 Vitremer – 3M® 
21 0,231144 0,285781 0,248757 MTA – Pro Root® 
22 0,374444 0,481252 0,284616 MTA – Pro Root® 
23 0,483753 0,685040 0,528037 MTA – Pro Root® 
24 0,533786 0,471112 0,453648 MTA – Pro Root® 
25 0,621859 0,590636 0,707195 MTA – Pro Root® 
26 0,711937 0,790223 0,733271 MTA – Pro Root® 
27 0,466692 0,449722 0,451732 MTA – Pro Root® 
28 0,601099 0,797608 0,551720 MTA – Pro Root® 
29 0,225502 0,821346 0,359296 MTA – Pro Root® 
30 0,278027 0,296785 0,326934 MTA – Pro Root® 

Após a avaliação das amostras, chegou-se a resultados, para cada uma delas,
expressos na Tabela 1.
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A associação entre as observações dos três avaliadores, em relação ao grau de
microinfiltração, foi analisada pelo Coeficiente de Correlação de Pearson (Tabela 2).

Avaliadores 2 3 
1 r = 0,706* r = 0,593* 
2 - r = 0,527* 

TABELA 2 – Correlações, entre os avaliadores, do grau de infiltração.

Percebeu-se uma associação positiva significativa entre as observações dos
três avaliadores (p<0,001). Desta forma, as observações foram reunidas em uma única
variável, sendo calculada a mediana do grau de infiltração em cada dente, para posterior
comparação. Para descrever esta variável foram utilizados a média e o desvio-padrão.

Para comparação dos materiais, em relação ao grau de microinfiltração, foi aplicada
a Análise de Variância. Para complementar essa análise, o Teste de Tukey foi utilizado.
Os resultados são apresentados na Tabela 3. Houve diferença estatisticamente
significativa entre o Vitremer® e os demais materiais estudados, sendo que o ionômero
de vidro apresentou um grau de microinfiltração menor. Entre o MTA Ângelus® e o
MTA ProRoot® não houve diferença estatisticamente significativa, ou seja, estes
materiais apresentam graus de infiltração semelhantes. Conforme a Tabela 3, o grau de
microinfiltração médio no dente ao utilizar-se o ionômero de vidro está contido no
intervalo de 0,088 a 0,290, apresentando valores menores que qualquer um dos contidos
nos intervalos dos demais materiais.

Materiais Média Desvio Padrão 
Mta Ángelus a ** 0,465 0,170 
Vitremer b ** 0,189 0,141 
Mta ProRoot a ** 0,469 0,154 

TABELA 3 – Comparação, entre os materiais, quanto ao grau de infiltração.

* P<0,001 (Teste da Correlação de Pearson).

* P<0,001 (Análise de Variância).
** Letras iguais não diferem pelo Teste de Tukey.

Para melhor visualização dos resultados apresentados na tabela 3, os dados
foram inseridos no Gráfico 1, representando os intervalos de 95% para a média de
microinfiltração de corante com materiais utilizados.
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DISCUSSÃO
Os materiais utilizados para retrobturar são determinantes no sucesso da cirurgia

parendodôntica. Sendo assim, muitos estudos têm sido realizados com o objetivo de
encontrar um material que ofereça aderência, promova selamento hermético, seja
biocompatível, radiopaco, de fácil manipulação e possibilite um ambiente propício
para regeneração tecidual (TORABINEJAD; PITT FORD, 1996; SHIPPER et al., 2004).

Da mesma forma, a técnica para realizar esse procedimento, de modo eficaz,
também tem sido exaustivamente pesquisada por diversos autores. A opção técnica
por retrocavitar o longo-eixo do canal radicular, com ultra-som, e não o longo-eixo da
raiz dentária, com broca, é vantajoso por reduzir o risco de perfurações radiculares e
possibilitar um acesso mais direto às raízes dentárias (WUCHENICH et al., 1994; ENGEL;
STEIMAN,1995; CALZONETTI et al., 1998; GAGLIANI et al., 1998; LEONARDO;
LEAL, 1998; BERNABÉ et al., 1999; LOPES; SIQUEIRA Jr., 1999; ZUOLO et al., 1999;
VON ARX; WALKER III, 2000.)

A apicectomia, nesta pesquisa, foi realizada em 90° com o longo eixo do dente
(GILHEANY et al., 1994; GAGLIANI et al., 1998; LEONARDO; LEAL, 1998; LOPES;
SIQUEIRA Jr., 1999; VON ARX; WALKER III, 2000) e a retrocavitação, com três
milimetros de profundidade (GILHEANY et al., 1994; GAGLIANI et al., 1998; KUGA et
al., 1998; LEONARDO; LEAL, 1998; LOPES; SIQUEIRA Jr., 1999; NAVARRE; STEIMAN,
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GRÁFICO 1 – Intervalos de 95% para a média de infiltração, em cada material utilizado.
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2002), objetivando-se diminuir o grau de microinfiltração apical, devido à menor
exposição de túbulos dentinários, com esta angulação de corte e profundização
cavitária.

Vários estudos têm mostrado que o MTA é um material de fácil manipulação, com
boa resistência à compressão e capacidade seladora apical, até mesmo pela ligeira
expansão que sofre, na presença de umidade (TORABINEJAD et al., 1993;
TORABINEJAD et al., 1994; FISCHER et al., 1998; HOLLAND et al., 1999). Os resultados
desse experimento também demonstram que não há diferença estatisticamente
significante entre o MTA importado e o nacional.

Quanto ao Vitremer®, Pretorius, Van Herden (1995) relatam que esse material tem
um selamento apical efetivo na comparação com o amálgama. Uma facilidade e
praticidade em relação à manipulação também é observada. Além de ótimo selamento,
o material ionomérico confere boa adaptação às paredes da retrocavidade. Pires (1996)
recomenda esse material para retrobturações devido a suas excelentes propriedades.
Nesse estudo, observou-se que o Vitremer® obteve os melhores resultados quando
comparado aos MTAs.

Quando se realiza uma pesquisa que avalia materiais odontológicos em
retrobturações, a partir do critério da microinfiltração apical, é necessário, também, que
se justifique a opção pelo corante. Como o MTA tem Óxido e Cálcio em sua constituição,
portanto, gera a descoloração do Azul de Metileno, este fato invibializa o seu uso
(GREMPEL et al., 1988; WU et al., 1998) e justifica o da Rodamina B a 0,2%, que não sofre
restrições, na literatura científica desponível, quanto à interação com os MTAs e/ou
ionômero de vidro (TORABINEJAD et al., 1993; HOSOYA et al., 1995; FIDEL et al., 1997).

CONCLUSÕES
Os resultados do presente trabalho permitem concluir que:

• A análise comparativa da microinfiltração marginal, em ápices retrobturados
com cimento de ionômero vidro Vitremer®, MTA Ângelus® e MTA ProRoot®
demonstrou que o cimento de ionômero vidro apresentou os melhores resultados.

• Entretanto, os dois MTAs avaliados também podem ser considerados
satisfatórios como retrobturadores apicais.
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