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RESUMO
Introdução: O objetivo deste trabalho é avaliar o selamento marginal de restaurações adesivas realizadas 
após o uso do cianoacrilato pós-tratamento endodôntico. Métodos: Foram utilizados 72 incisivos bovi-
nos tratados endodonticamente e obturados com cones de guta-percha e cimento Sealapex. O corte da 
guta-percha foi realizado 2mm abaixo do limite cervical e metade dos dentes recebeu uma camada de 
cianoacrilato sob a superfície do material obturador e nas paredes da cavidade de acesso. Os dentes foram 
mantidos a 37ºC e umidade 100% por 24 horas. Os espécimes foram divididos em 6 grupos de 12 dentes 
cada, sendo 10 experimentais e dois controles (positivo e negativo): G1–impermeabilização com cianoa-
crilato + restauração com cimento de ionômero de vidro (CIV); G2–sem cianoacrilato + CIV; G3-com 
impermeabilização, restaurado com resina composta convencional Z100; G4-sem impermeabilização, 
restaurado com Z100; G5–com impermeabilização e restaurado com resina composta condensável P60; 
G6–sem impermeabilização e restaurado com P60. Os dentes permaneceram em saliva artificial 24 h a 
37ºC e umidade 100%, foram levados a termociclagem e permaneceram em saliva artificial por 60 dias. 
Foram então imersos em solução de Rhodamina B 2% durante 24 horas para posterior avaliação das infil-
trações, que foram submetidas ao teste de comparação múltipla de Dunn. Resultados: Os resultados mos-
traram mais infiltração com diferença significativa para dentes restaurados com CIV e impermeabilizados 
com cianoacrilato em relação às demais condições. Entre os grupos restaurados com resina composta não 
houve diferença estatística significante (p<0,05). Conclusão: Conclui-se que o cianoacrilato, utilizado para 
selamento pós-tratamento endodôntico, não interfere no selamento marginal das restaurações de resina 
composta, mas prejudica a adesão de restaurações de cimento de ionômero de vidro.
DESCRITORES: Cianoacrilatos- Resinas compostas - Cimentos de ionômero de Vidro

ABSTRACT

Introduction: The objective of this study is to evaluate the marginal sealing ability of adhesive restorations 
using a sealing with cyanoacrylate after endodontic therapy. Methods: Seventy- two bovine incisive teeth 
were endodontically treated and filled with guta-percha and Sealapex. The cervical cut of the guta-percha 
was performed 2mm under the cement enamel junction. Half of the teeth received a cyanoacrylate layer 
in contact with the filling material and in the coronary access. The teeth were maintained at 37ºC and 
100% humidity for 24 hrs. The specimens were divided into 6 groups of 12 teeth each, where 10 were 
experimental and 2 were control (positive and negative): G1- cover with cyanoacrylate + restoration with 
CIV; G2- without cyanoacrylate + CIV; G3- cover with cyanoacrylate and restored with composite resin 
Z100; G4- without cyanoacrylate and restored with Z100; G5- cover with cyanoacrylate and restored with 
composite resin P60; G6- without cyanoacrylate and restored with P60. The teeth were kept in artificial 
saliva for 24hrs at 37ºC and 100% humidity. They were thermocycled and returned to artificial saliva for 
60 days. The teeth received external waterproof sealing, except in the restoration, and 1mm next to their 
margins, and were immersed in Rhodamine B solution at 2% for  24 hrs for subsequent dye penetrations. 
The leakage was submitted to statistical analysis. Results: The results showed more leakage with statis-
tically difference for the teeth restored by CIV with cyanoacrylate, in the other groups no statistically 
significant difference was observed (p>0.05). Conclusion: It was concluded that cyanoacrylate, used after 
endodontic therapy, does not influence the marginal sealing of the restorations in composite resin, but 
influences the marginal sealing of glass ionomer restorations. 
DESCRIPTORS: Cyanoacrylates - Composite resins - Glass ionomer cements
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INTRODUÇÃO
Após o tratamento endodôntico, a estrutura dentária 

perdida precisa ser restaurada, a fim de evitar o contato 
do canal radicular obturado com o meio bucal e toda 
contaminação que este apresenta, uma vez que a infil-
tração coronária é uma das vias de acesso dos microrga-
nismos à cavidade pulpar pós-tratamento endodôntico 
(Torabinejad et al.16, 1990). Uma restauração deficiente 
pode predispor o dente que recebeu tratamento endo-
dôntico ao fracasso devido à infiltração via coronária de 
microrganismos presentes na saliva.

Em 1993, Ray et al.13, avaliando a influência da 
qualidade da restauração coronária e da obturação do 
canal radicular, no aparecimento ou permanência de 
lesão periapical em dentes tratados endodonticamen-
te, observaram que os dentes com boa restauração e 
obturação deficiente apresentaram-se melhor do que 
aqueles com uma restauração deficiente e uma ade-
quada obturação endodôntica (69,1% e 44,1%, res-
pectivamente). Os autores concluíram que o sucesso 
da saúde periapical depende também de uma boa res-
tauração coronária.

Outros trabalhos foram realizados com a finalidade 
de avaliar a influência da restauração coronária na mi-
croinfiltração do canal radicular (Begotka e Hartwell3 
1996 , Carman e Wallace4 1994 , Gish et al6 1994, Rogha-
nized e Jones14 1996), concluindo-se que o selamento 
coronário é significante para o sucesso do tratamento 
endodôntico. E, Valera18,2002, verificou que o contato 
da saliva com a obturação leva a um aumento gradativo 
da infiltração marginal com o decorrer do tempo.

A capacidade de impermeabilização do cianoacrilato 
em dentes tratados endodonticamente vem sendo es-
tudada como uma alternativa para minimizar a infiltra-
ção via coronária pós-tratamento endodôntico (Valera18 
2002, Valera e Cia19 2000, Valera et al.20 2000), e verifi-
cam redução significativa da infiltração marginal quando 
a obturação do canal radicular exposta à saliva recebe 
uma camada de cianoacrilato como material impermea-
bilizador (Valera et al.20 2000, Menezes et al.11 2002, Go-
mes et al.71999).

No entanto, muitas dúvidas ainda restam quanto à 
interferência deste material nos mecanismos de adesão 
dos materiais restauradores adesivos. Portanto, a pro-
posta deste trabalho foi avaliar a influência do cianoa-
crilato no selamento de restaurações adesivas realizadas 
após o tratamento endodôntico.

MÉTODOS
Foram utilizados para este estudo 72 dentes bovinos 

extraídos, limpos, imersos em formol 10% por 24 ho-
ras e mantidos em solução salina até o momento de sua 
utilização com trocas semanais. A seleção dos dentes foi 
realizada de acordo com a ausência de trincas em esmal-
te na face lingual, onde seria realizado o acesso à câmara 
pulpar. A ausência de trincas garantiria que a infiltração 
ocorresse somente na área a ser avaliada posteriormente, 
ou seja, apenas na interface dente-material restaurador.

Em seguida foram realizadas em todos os espécimes 
aberturas coronárias, pulpectomias e preparos biomecâ-
nicos até a lima Kerr nº 80 para, em seguida, os canais 
serem obturados pela técnica da condensação lateral 
com cones de guta-percha e cimento endodôntico Sea-
lapex (Kerr@ Sealapex - Polymeric Calcium Hidroxide 
Root Canal Sealer– KERR Corporation –USA). O corte 
da guta-percha foi realizado 2mm abaixo do limite cer-
vical vestibular e então os espécimes foram mantidos em 
estufa a 37ºC e umidade relativa de 100%.

Os dentes foram divididos entre seis grupos de 12 
dentes cada, sendo 10 experimentais e dois controles 
(positivo e negativo); da seguinte forma: 

• G1 – impermeabilização das paredes da cavida-
de de acesso e superfície da obturação com cianoacrila-
to (Loctite Super Bonder – Henkel Ltda – Itapevi-SP) 
pós-tratamento endodôntico - remoção do cianoacrilato 
das margens de esmalte- restauração com CIV (Vidrion 
R- S.S.White® Artigos dentários Ltda - Brasil); 

• G2 – sem utilização do cianoacrilato (Loctite 
Super Bonder – Henkel Ltda – Itapevi-SP) - restaura-
ção com CIV (Vidrion R - S.S.White® Artigos dentários 
Ltda - Brasil); 

• G3- – impermeabilização com cianoacrilato 
(Loctite Super Bonder – Henkel Ltda – Itapevi-SP) pós-
tratamento endodôntico - remoção do cianoacrilato das 
margens de esmalte - restauração com resina composta 
convencional Z100 (3M do Brasil® Ltda); 

• G4- sem utilização do cianoacrilato (Loctite Su-
per Bonder – Henkel Ltda – Itapevi-SP) - restauração 
com resina composta convencional Z100 (3M do Bra-
sil® Ltda); 

• G5 – impermeabilização com cianoacrilato 
pós-tratamento endodôntico - remoção do cianoacrilato 
(Loctite Super Bonder – Henkel Ltda – Itapevi-SP) das 
margens de esmalte - restauração com resina composta 
condensável P60 (3M do Brasil® Ltda); 
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• G6 – sem utilização do cianoacrilato (Loctite Su-
per Bonder – Henkel Ltda – Itapevi-SP) - restauração 
com resina composta condensável P60 (3M do Brasil® 
- Ltda). 

Em cada grupo foram utilizados dois espécimes 
como controle interno positivo e negativo, que recebe-
ram o mesmo tratamento dos espécimes experimentais 
sendo diferenciados apenas no ato da impermeabiliza-
ção.

A remoção do cianoacrilato das margens de esmalte 
dos espécimes dos grupos G1, G3 e G5 foi realizada 
com uma broca esférica diamantada nº 1013 (Metalúrgi-
ca Fava Ind. E Com. Ltda. – Brasil) em alta rotação. 

O cimento de ionômero de vidro utilizado (Vidrion 
R- S.S.White® ) foi espatulado de acordo com as espe-
cificações do fabricante, utilizando-se uma porção me-
didora de pó para cada gota de líquido, para obtenção 
do “ponto de fio”. O material foi levado à cavidade com 
uma espátula de inserção nº1(Duflex – SSWhite) e, com 
uma sonda exploradora de ponta reta (Duflex – SSWhi-
te), foram realizados movimentos vibratórios dentro do 
acesso coronário para evitar a formação de bolhas no 
material restaurador.

Nas cavidades que receberiam resina composta Z100 
ou P60 como material restaurador foi realizado o con-
dicionamento com ácido fosfórico 35% (3M do Brasil® 
Ltda) por 30 segundos e aplicação de uma fina cama-
da de adesivo (3M do Brasil® Ltda), por todo o aces-
so coronário (inclusive nos grupos que sofreram prévia 
impermeabilização com cianoacrilato), que foi fotopo-
limerizado durante 20 segundos. Tanto nos grupos que 
receberam resina Z100 quanto nos que receberam a re-
sina P60, o material foi inserido na cavidade com uma 
espátula de inserção nº 1 pela técnica incremental para 
resina composta, e cada incremento foi fotopolimeri-
zado durante 40 segundos. Nos dentes que receberam 
a resina P60 foi também utilizado um condensador de 
amálgama de nº 2 (Duflex – SSWhite) para melhor aco-
modar o material na cavidade.

Concluídas todas as restaurações, os dentes foram 
imersos em saliva artificial por 24 horas e mantidos em 
estufa com umidade relativa 100%, seguido de termoci-
clagem (500 ciclos de 5 a 55º ± 2ºC), permanecendo em 
saliva artificial por um período de 60 dias submetidos a 
trocas semanais. A cada troca de saliva os dentes eram 
lavados com solução salina estéril e acondicionados em 
novos recipientes estéreis.

Após esse período, os dentes foram limpos novamen-
te com solução salina estéril e 2/3 das raízes incluídas 
em resina acrílica. Após a inclusão os espécimes experi-
mentais foram impermeabilizados com duas camadas de 
esmalte preto para unhas (Risqué – Niasi S/A – Taboão 
da Serra - SP) até o limite de 2mm aquém das margens 
das restaurações. Em cada grupo foram utilizados dois 
espécimes como controle interno positivo e negativo. 
Para o controle positivo, a superfície radicular externa 
de um espécime foi mantida sem nenhuma camada de 
impermeabilização e, no controle interno negativo, a su-
perfície externa foi impermeabilizada totalmente, inclu-
sive nas restaurações.

Em seguida, os dentes foram imersos em corante 
Rhodamina B 2%, tamponado em pH 7 por 24 horas 
a 37ºC e umidade relativa de 100%, e, após, os dentes 
foram lavados em água corrente por 12 horas e secos à 
temperatura ambiente.

Os dentes foram então submetidos a um único cor-
te no sentido longitudinal, de forma que passasse pelo 
centro das restaurações; para isso foram posicionados 
em uma máquina de corte Lab-cut (LC 1010, EXTEC 
- England). Em seguida as metades foram separadas e 
levadas para leitura das infiltrações, em um estéreomi-
croscópio (Tecnival Carl Zeiss - JENA - Germany). 

A leitura foi realizada por dois examinadores calibra-
dos, utilizando-se escores de acordo com a profundida-
de da penetração do corante: escore 0 - ausência de infil-
tração; escore 1- infiltração apenas em esmalte; escore 2 
- até 1mm de infiltração em dentina; escore 3 - entre 1 e 
2mm de infiltração em dentina; escore 4 - mais de 2mm 
de infiltração em dentina.

 Os valores obtidos foram analisados pelo teste esta-
tístico não-paramétrico de ANOVA Kruskal- Wallis e o 
de Comparação Múltipla de Dunn para verificar a possi-
bilidade de rejeitar a hipótese de igualdade entre os valo-
res medianos das seis condições experimentais. O nível 
de significância adotado foi o valor convencional 5%.

 
RESULTADOS

Os dados (escores) obtidos na leitura das infiltrações 
para os seis grupos experimentais encontram-se na Ta-
bela 1.

Verifica-se que a condição do escore 4 (infiltração 
além de 2mm em dentina) é mais significativa para o 
material CIV na presença do cianoacrilato.

Os grupos, quando comparados entre si, median-
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te o teste de Kruskal-Wallis, diferiram estatisticamente 
(kw = 24,39; gl = 5; p-valor = 0,001) e, com o teste de 
Dunn (Tabela 2), verificou-se que: (a) houve diferença 
significativa para dentes restaurados com CIV, imper-
meabilizados com cianoacrilato, em relação às demais 
condições; (b) a presença do cianoacrilato não interferiu 
na adesividade dos materiais Z100 e P60 (Tabela 2).

DISCUSSÃO
O sucesso da terapia endodôntica está diretamen-

te relacionado a um tratamento restaurador adequado 
(Ray et al.13, 1993). Sabe-se que a presença de falhas na 
restauração coronária pode comprometer o tratamento 
endodôntico pela infiltração de microrganismos presen-
tes na saliva. Em 1991, Magura et al.10 avaliaram a mi-
croinfiltração coronária de saliva humana em obturações 
radiculares em diferentes períodos de exposição à saliva 
(2, 7, 14, 28 e 90 dias) e constataram que após 90 dias a 

penetração salivar foi significantemente maior que nos 
demais períodos. No entanto, outros trabalhos verifica-
ram uma infiltração coronária significativa em períodos 
mais curtos, como Khayat et al.8,1993, que observaram 
contaminação salivar dos canais em menos de 30 dias; 
Torabinejad et al.16,1990, que observaram recontamina-
ção dos canais tratados entre 19 e 42 dias dependendo 
do microrganismo avaliado; e Madison e Wilcox9,1988, 
que observaram a recontaminação após uma semana da 
remoção da restauração coronária e exposição à saliva. 
Swanson e Madison15,1987, também analizaram infiltra-
ção coronária e verificaram que, enquanto os dentes não 
expostos à saliva não apresentaram infiltração, todos os 
dentes experimentais expostos à saliva tiveram infiltra-
ção de 79 a 85% da extensão radicular. Deve ser res-
saltada, portanto, a importância de um bom vedamento 
coronário complementar à terapia endodôntica.

No entanto, na prática clínica diária, a variedade de 
materiais restauradores utilizados no selamento coroná-
rio leva ao questionamento sobre qual seria a melhor 
opção para evitar a recontaminação radicular do canal 
tratado. Diaz-Arnold e Wilcox5, 1990 compararam a 
microinfiltração coronária presente em dentes restaura-
dos com CIV e resina composta, e nenhum grupo foi 
superior na prevenção à infiltração. Carman e Wallace4, 
1994, fizeram a mesma comparação com diferentes ma-
teriais: guta-percha com cimento endodôntico, amál-
gama, IRM, resina composta fotopolimerizável, resina 
composta quimicamente ativada e CIV, e os grupos do 
amálgama e do CIV apresentaram infiltração significati-
vamente menor que os outros materiais. Em contraposi-
ção, Beckham et al.2,1993, comparando um selante, CIV 
e TERM como barreiras à infiltração coronária em den-
tes tratados endodonticamente verificaram penetração 
significantemente maior do corante no grupo do CIV. 

Escores CIV* Z100* P60*
Sem cian*. Com cian. Sem cian. Com cian Sem cian. Com cian.

0 0 0 1 0 3 1
1 3 0 4 5 3 2
2 3 0 3 3 3 6
3 1 0 2 1 1 0
4 3 10 0 1 0 1

Total 10 10 10 10 10 10

Tabela 1.  Distribuição em freqüência absoluta dos escores de infiltração segundo o material restaurador e a presença ou ausên-
cia do cianoacrilato (cian.)

*CIV = restauração com cimento de ionômero de vidro
*Z100 = restauração com resina composta Z100
*P60 = restauração com resina composta P60
*Cian = cianoacrilato

Condições 
Experimentais Mediana Posto 

Médio
Grupos 

Homogêneos*
CIV Com 4 53,00 A
CIV Sem 1 31,85 A B
P60 Com 2 27,30 B

Z100 Com 1 26,05 B
Z100 Sem 1,5 25,95 B
P60 Sem 1,5 18,85 B

Tabela 2.  Formação de grupos de mesmo desempenho após 
o teste de Comparação Múltipla de Dunn (5%)

* medianas seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente
Com = com cianoacrilato
Sem = sem cianoacrilato
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Uranga et al.17,1999, compararam in vitro a capacidade de 
selamento do acesso endodôntico de materiais tempo-
rários versus permanentes. O maior grau de infiltração 
foi observado com os materiais temporários, havendo 
diferença significativa entre todos os materiais exceto 
entre os permanentes, o que sugere ser mais prudente 
usar um material restaurador permanente para prevenir 
infiltração após tratamento do canal radicular.

Com o objetivo de evitar a penetração da salivar e 
conseqüentemente, das bactérias nela presentes, entre 
os materiais restauradores e paredes dentárias, alguns 
materiais vêm sendo avaliados quanto à sua capacidade 
de impermeabilização. O adesivo dentinário é um desses 
materiais e o trabalho de Assouline et al.1,2001, mostrou 
que a aplicação de adesivo dentinário no acesso coroná-
rio após o tratamento endodôntico diminuiu a penetra-
ção bacteriana no interior dos túbulos dentinários.

Outro material que vem sendo avaliado com o mes-
mo objetivo é o cianoacrilato. Trabalhos como o de 
Valera et al.18,202002, 2000, Menezes et al.11, 2002, e Go-
mes et al.7,1999, mostraram uma boa capacidade im-
permeabilizante dos cianoacrilatos quando utilizados 
em canais obturados e preparados para núcleos. No 
entanto, dúvidas persistiam quanto à interferência do 
cianoacrilato na adesão dos materiais restauradores. 
No presente trabalho, a utilização do cianoacrilato na 
abertura coronária, após o tratamento endodôntico, 
não interferiu no selamento dos materiais avaliados, 
exceto no grupo do CIV que apresentou os piores re-
sultados para infiltração, diferenciando-se estatistica-
mente dos demais grupos. Sabe-se que a adesividade 
do CIV à estrutura dentária é muito satisfatória e que o 
cianoacrilato pode ter contribuído negativamente nessa 
adesão química. Quanto à resina composta, não houve 

diferença estatisticamente significante entre os grupos 
com e sem cianoacrilato. Valera et al.20 (2000), verificou 
em microscopia eletrônica de varredura que o cianoa-
crilato, ao ser aplicado nas paredes do canal radicular 
pós-tratamento endodôntico, penetrava na entrada dos 
túbulos dentinários. Com isso, o esperado seria que o 
cianoacrilato, ao ser aplicado após o tratamento endo-
dôntico, apresentasse efeito desfavorável na penetração 
do sistema adesivo às paredes dentinárias, piorando o 
selamento das restaurações, o que não aconteceu. Situ-
ação semelhante ocorreu no trabalho de Murakami12, 
(2003). Segundo o autor, acredita-se que o cianoacri-
lato presente nos túbulos dentinários possa interagir 
com os monômeros resinosos dos sistemas adesivos 
através do polimetil metacrilato, que está presente no 
cianoacrilato, e é um monômero resinoso, resultando 
em um melhor selamento marginal. 

Os resultados do presente estudo e dos demais 
trabalhos da literatura, em que o cianoacrilato tem-se 
mostrado satisfatório na prevenção da microinfiltração 
coronária, apontam para o uso desse adesivo como im-
permeabilizador das paredes da cavidade de acesso pós- 
tratamento endodôntico.

CONCLUSÕES
O uso do cianoacrilato como impermeabilizante não 

interfere no selamento de restaurações de resina com-
posta e pode, portanto, ser uma boa opção para impedir 
recontaminação do canal pela via coronária.

Ainda de acordo com os resultados, não é recomen-
dado o uso de cianoacrilato se o CIV for utilizado como 
material restaurador, visto que os piores resultados para 
infiltração de corante foram observados nesse grupo.
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