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RESUMO
O sucesso do tratamento endodôntico a longo prazo depende do preparo
químico mecânico e também da obturação dos sistemas de canais radiculares,
que tem como objetivo prover o preenchimento de forma tridimensional com um
material inerte. Um cimento endodôntico ideal deve ser biocompatível, ter tempo
de presa adequado, estabilidade dimensional, união à dentina, baixa
solubilidade, fácil manuseio e ser radiopaco. Para estabelecer um padrão nas
pesquisas de materiais odontológicos algumas especificações são determinadas
pela ISO e ANSI/ADA, onde são determinados os testes a serem realizados para
cada tipo de material a ser avaliado. O objetivo desse estudo foi avaliar as
propriedades físico-químicas de um novo cimento à base de silicato de cálcio
tendo como fonte de comparação um cimento à base de resina epóxi. Para a
avaliação do pH e liberação de cálcio, tubos de polietileno de 1mm de diâmetro
interno e 10 mm de comprimento foram preenchidos com os cimentos e imersos
em 10 ml de água deionizada. Após os períodos experimentais de 1, 24, 72 e
168 horas as amostras foram avaliadas quanto ao pH e a liberação de cálcio em
um medidor de pH e espectrofotômetro colorimétrico respectivamente. Na
análise da radiopacidade, solubilidade e tempo de presa foram confeccionados
anéis com 10mm de diâmetro e 1mm de espessura do cimento; o valor da
radiopacidade foi determinado de acordo com a densidade radiográfica (mm Al).
Para a solubilidade os espécimes foram imersos em 50ml de água destilada por
7 dias, onde foi aferida a massa inicial (antes da imersão) e a final (após a
imersão e desumidificação). A avaliação do tempo de presa foi realizada com
agulhas Gilmore de 100g e 456,3g. O escoamento foi realizado com base na ISO
6876:2001. Os dados foram analisados por análise de variância e teste de Tukey
(P<0,05). Os resultados encontrados nesse estudo, para valores de pH e Caforam significativamente maiores para o cimento Biosealer quando comparados
ao AH Plus (P<0,05). Nos testes de escoamento, radiopacidade e tempo de
presa o cimento biocerâmico demonstrou valores inferiores ao AH Plus (P<0,05).
O Biosealer demonstrou uma alta solubilidade comparativamente ao AH Plus
(P<0,05). É lícito concluir que, o cimento Biosealer demonstrou boas
propriedades físico-químicas tais como; pH, liberação de cálcio, escoamento,

radiopacidade e tempo de presa. Essa nova formulação de cimento endodôntico
apresentou uma maior solubilidade do que a prevista na ISO 6876:2012.
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ABSTRACT

The success of long-term endodontic treatments depend on mechanical
and chemical preparation, as well as on the root canal fillings, the purpose of
which being providing filling in a three-dimensional fashion using inert material.
The ideal endodontic cement must be biocompatible, have an appropriate setting
time, dimensional stability, dentin bond strength, low solubility, be easy to
manipulate and radiopaque. In order to set up a standard for research involving
dental materials, some specifications are set forth by ISO and ANSI/ADA, in
which the tests to be carried out for each material to be assessed are provided
for. The goal of this study is to assess the physical and chemical properties of a
new calcium silicate-based cement, to be compared with an epoxy resin-based
cement. In order to assess calcium release and pH levels, polyethylene tubes
with internal diameter of 1 mm and 10 mm in length have been filled with the
cements and immersed in 10 ml of deionized water. After trial periods of 1, 24,
72 and 168 hours, the samples were assessed with regard to their calcium
release and pH levels, using a colorimetric spectrophotometer and a pH mete,
respectively. In order to assess radiopacity, solubility and setting time, rings with
10 mm in diameter and 1 mm in thickness were manufactured using the cements;
the radiopacity levels were calculated in accordance with their radiographic
density (mm Al). In order to assess solubility, the items were immersed in 50 ml
of distilled water for seven days, with the initial mass (before immersion) and final
mass (after immersion and dehumidification) being measured. The setting time
assessment was carried out using Gilmore needles weighing 100 g and 456.3 g.
Yield test was carried out based on ISO 6876:2001. The data obtained were
analyzed through analysis of variance and Tukey test (P<0.05). The results found
in this study with regard to pH e Ca- levels were significantly higher for the
Biosealer cement, when compared with AH Plus (P<0.05). In the yield,
radiopacity and setting time tests, the results for the bioceramic cement were
lower when compared with AH Plus (P<0.05). The results for the Biosealer
indicated higher solubility levels, when compared with AH Plus (P<0.05). It is
conceivable to conclude that the Biosealer has shown good physical-chemical
properties, such as pH, calcium release, yield, radiopacity and setting time. This

new endodontic cement formulation has shown a higher solubility when
compared with the level set forth in ISO 6876:2012.

Keywords: Silicate cement; Calcium silicate; Physical properties; chemical
properties.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
°C – graus Celsius
µM – micrômetro
ADA – American Dental Association
ANSI – American National Standards
Ca++ - íons Cálcio
ER – Endo Rez
g – grama
h – hora
ISO – International Organization for Standartization
LAMAD – Laboratório de Materiais Dentários
LABIM – Laboratório de Bioquímica e Microbiologia
min – minutos
ml – microlitro
mm – milímetro
mm Al – milímetro de alumínio
MTA – Agregado Trióxido Mineral
N – Newton
nm – nanômetro
pH – Potencial de hidrogênio, representação da escala a qual uma solução
neutra é igual a 7.
RS – Rio Grande do Sul
TEGDMA – trietileno glicol dimetacrilato
UDMA – uretano dimetacrilato
UFRGS – Universidade do Rio Grande do Sul
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1 INTRODUÇÃO

O preparo químico mecânico do sistema de canais radiculares é fase
fundamental no processo de reparo e manutenção da integridade dos tecidos da
região periapical. A obturação dos canais radiculares vem como última etapa
operatória, através do preenchimento e selamento com material obturador
(MACHADO, 2016).
O sucesso do tratamento endodôntico a longo prazo depende do preparo
químico mecânico e também da obturação do sistema de canais radiculares, que
tem como objetivo, prover o preenchimento de forma tridimensional com um
material inerte, para que se obtenha um meio apropriado à manutenção e saúde
do periápice e/ou um meio favorável ao reparo (BUENO, 2017). Além disso, a
obturação visa impedir o fluxo de fluidos derivados dos tecidos perirradiculares,
bem como impedir a viabilidade das bactérias que, possam sobreviver à limpeza
química e mecânica, inviabilizando meios nutritivos favoráveis à multiplicação de
microrganismos (SHIPPER et al., 2005).
Alguns critérios devem ser respeitados no momento da obturação do
sistema de canais radiculares: preparo químico-mecânico concluído, paciente
sem sintomatologia dolorosa espontânea ou provocada no dente a ser obturado,
canais secos (sem a presença de exsudato), dente selado provisoriamente com
a medicação intracanal (CASTELUCCI, 2004).
Quanto aos requisitos necessários de um cimento obturador LEONARDO
e LEONARDO (2009) destacaram: ser biocompatível, oferecer um tempo de
presa adequado, induzir o reparo por tecido mineralizado, apresentar
estabilidade dimensional, oferecer ligeira expansão durante o período de presa,
bom selamento, baixa solubilidade aos fluídos teciduais, fácil manuseio e ser
radiopaco.
O mercado odontológico disponibiliza diversos tipos de cimentos,
associados a diferentes bases químicas, para serem utilizados em obturações
endodônticas associados à gutapercha, tais como: cimentos à base de óxido de
zinco e eugenol, à base de resina epóxi, à base de resina de salicilato, à base
de resina de UDMA à base de polidimetilsiloxano e os biocerâmicos que são à
base de silicato de cálcio (MACHADO, 2016).
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Os cimentos biocerâmicos recentemente introduzidos no comércio, são
chamados de cimentos bioativos, pois, durante a reação de presa produzem
hidroxiapatita.

Além

disso,

eles

apresentam

biocompatibilidade,

baixa

citotoxidade, capacidade seladora, atividade antimicrobiana, união à dentina,
adequada radiopacidade e escoamento, pH alcalino e elevada liberação e íons
cálcio. É um cimento que vem pré-misturado de fábrica (não precisa ser
manipulado). Para sua tomada de presa é necessária a existência de umidade
no canal radicular (CANDEIRO et al., 2012; ZHANG et al., 2009; UTNEJA et al.,
2015; LOUSHINE et al., 2011).
Assim, baseado nas informações supracitadas, e no fascínio que este
tema gera no meio científico pela busca de um cimento endodôntico ideal, uma
série de ensaios físicos e químicos sobre um novo cimento endodôntico
biocerâmico merece ser estudado.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Endodontia é a área da Odontologia que se ocupa da prevenção e
controle da infecção do canal radicular (SIQUEIRA JUNIOR et al., 2000). A
limpeza e a conformação do sistema de canais radiculares, de acordo com
Leonardo e Leonardo (2009), é considerada como a fase do tratamento que
propicia a resolução dos problemas pulpoperiapicais, contribuindo para o
sucesso clínico/radiográfico. Para impedir a infecção ou reinfecção faz-se
necessária uma obturação tridimensional do sistema de canais radiculares,
favorecendo o reparo dos tecidos da região apical e periapical (KAUR et al.,
2015; SHAKYA, 2016).
A Endodontia teve como precursores pesquisadores como Prinz, Buckley,
Cook, Rhein e Callahan, os quais trouxeram a consolidação da teoria microbiana
das doenças a partir da segunda metade do século XIX (MACHADO et al. 2016).
Esses primeiros autores desenvolveram os princípios fundamentais da
Endodontia: eliminação do processo inflamatório periapical, ampliação
adequada do canal radicular, limpeza e preenchimento, que hoje representam a
base da endodontia moderna (CASTELUCCI, 2004).
Rickert (1925), demonstrou a necessidade de se utilizar um cimento
endodôntico junto à gutapercha, que fosse capaz de preencher os espaços não
ocupados por ela no interior dos canais radiculares. O mesmo preconizava que,
o cone de guta-percha selecionado fosse passado no cimento antes de ser
inserido no canal radicular. Em 1931, Rickert e Dixon formularam a “teoria do
tubo vazio”, em que um espaço vazio dentro de um organismo vivo tende a
encher-se de fluídos em um curto período de tempo (CASTELUCCI, 2004).
Passados dois anos, Coolidge (1933) concluiu que, canais insuficientemente
obturados são preenchidos por fluídos da corrente sanguínea, acumulados em
espaços vazios, e que serão rapidamente colonizados por bactérias que atingem
esses espaços, e se instalam nessa região por estarem protegidas da defesa do
organismo através da fagocitose.
O cimento endodôntico deve preencher as lacunas entre o cone de
gutapercha e as paredes do canal radicular, mas também deve preencher as
irregularidades menores onde a guta-percha não consegue atingir sem o uso de
técnicas termoplastificadas de obturação na superfície do canal, tendo como
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uma das finalidades impedir a entrada de microrganismos no espaço do canal
radicular (AHUJA, 2016).

2.1 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DOS CIMENTOS ENDODÔNTICOS

Na prática, não existe um material que preencha todas as características
desejáveis para um cimento obturador, o que normalmente ocorre é a
predominância de algumas em detrimento de outras (VIVAN et al., 2013).
A partir do ano de 1928, métodos de pesquisa em materiais dentários
foram submetidos à divulgação de resultados científicos, após a incorporação da
Associação de Pesquisa Odontológica da National Bureau of Standards pela
American Dental Association –ADA. (Phillips, 1984)
Somente no ano de 1984, o Conselho de Materiais Dentários,
Instrumentos e Equipamentos da American National Standards/American Dental
Association – ANSI/ADA aprovou a especificação n° 57 para materiais
obturadores de canais radiculares. O objetivo dessa especificação foi padronizar
métodos de avaliação das propriedades físicas dos cimentos obturadores. A
especificação n° 57 foi revisada novamente em 1994 e a segunda revisão
ocorreu em 2000 e em 2012 a mesma foi ratificada (ANSI/ADA, 1984, 1994,
2000).
Com base nas abordagens de Prinz (1912), Callahan (1914), Grossman
(1958) e Branstetter e Fraunhofer (1982), é possível descrever os requisitos que
um cimento obturador ideal deve apresentar (tabela 1).
Tabela 01. Requisitos de um cimento obturador ideal de acordo com Callahan,
Prinz, Grossman e Branstetter e Fraunhofer.
Promover união entre os cones e a parede do canal;
Promover o selamento marginal do canal radicular e suas ramificações;
Ser radiopaco;
De fácil manipulação;
Não sofrer contração após a presa;
Bactericida ou bacteriostático;
Não causar manchas as estruturas dentárias;
Insolúvel;
Tempo de presa lento que possibilite bom tempo de trabalho;
Bioativo ou inerte;
Passível de remoção;
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Para estabelecer um padrão na pesquisa de materiais, se fez necessário
criar métodos e sistemas de testes para avaliação das propriedades físicas,
químicas e mecânicas. Sendo assim, esses métodos padronizados conhecidos
como especificações devem ser seguidos durante os protocolos de pesquisa.
Em 1986 foi publicado pela primeira vez a International Organization for
Standartization (ISO) onde foram estabelecidas suas especificações (CHAIN et
al. 2013). De acordo com a ISO 6876:2001 para cimentos endodônticos, os
testes a serem realizados são: escoamento, radiopacidade, solubilidade, tempo
de presa, tempo de trabalho, solubilidade e espessura de película. A American
Dental Association (ADA) determina, que os testes de avaliação das
propriedades físicas, devem ser os seguintes: escoamento, tempo de presa,
radiopacidade, solubilidade, dentre outros (ANSI/ADA, 1984).

2.1.1 Físicas

2.1.1.1 Tempo de Presa

O tempo de presa do cimento é de grande valia, pois é possível calcular
o tempo disponível para a obturação dos canais radiculares. Essa propriedade
pode sofrer interferência de fatores como temperatura, granulometria, meio
ambiente e pH (FARAONI et al., 2013) (MARÍN-BAUZA et al., 2012). No estudo
de Allan et al. (2001), os autores relataram que esse tempo não deve ser
prolongado a ponto de prejudicar a conduta clínica, pois poderia ocorrer a
deterioração do cimento, favorecendo a penetração de agentes irritantes e a
liberação de possíveis produtos tóxicos; também não deve ser curto, para que o
profissional consiga finalizar o trabalho adequadamente. A ANSI/ADA (2000)
estabelece que, o tempo de presa do cimento endodôntico pode variar apenas
10% em relação ao estabelecido pelo fabricante.
Esse ensaio se faz através da manipulação do cimento de acordo com o
que o fabricante estabelece, inserido em uma matriz padronizada e aguardado
o tempo inicial próximo ao que o fabricante indica. A seguir uma agulha Gilmore
de 100g é inserida verticalmente sobre a superfície do material; o uso da agulha
é repetido até que não cause mais deformações no mesmo. Posteriormente, o
mesmo teste é repetido com uma agulha tipo Gilmore de 456,3 g, até que a
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ausência de marcação indique a presa final do material de acordo com as
determinações da ASTM C266-07. O tempo de presa se dá através de uma
média aritmética entre os corpos de prova (ISO 6876/2012).

2.1.1.2 Radiopacidade

Segundo Vivan et al. (2013), a radiopacidade é uma das características
essenciais dos cimentos endodônticos, pois permite ao profissional visualizar e
verificar se houve o correto preenchimento dos canais radiculares, observar o
limite apical de obturação, e posteriores controles radiográficos com a finalidade
de avaliar o sucesso da terapia endodôntica. Para que isso ocorra, a
radiopacidade do cimento deve permitir a distinção de estruturas anatômicas
adjacentes.
De acordo com a ISO 6876/2012, a radiopacidade é verificada medindose a densidade radiográfica óptica em equivalência a mesma espessura de
alumínio, onde um milímetro de dentina tem uma radiopacidade igual a um
milímetro de alumínio, portanto se faz necessário uma radiopacidade de no
mínimo três milímetros de alumínio para cimentos endodônticos (TANOMARUFILHO et al., 2013; PRÜLLAGE et al., 2016; ANSI/ADA 2000).

2.1.1.3 Escoamento

Embora a capacidade de escoamento permita o preenchimento de
espaços vazios, sua alta fluidez pode resultar na extrusão apical. Com isso, essa
característica é de suma importância (SHAKYA, 2016).
O teste de escoamento é realizado de acordo com a ISO 6876:2001, onde
cada cimento deve ser manipulado de acordo com a recomendação do fabricante
obtendo-se um volume de 0,05 ml. Cada cimento é inserido no centro de uma
placa de vidro, depois de transcorrido 180 segundos do início da manipulação, é
depositado sobre o cimento um conjunto composto por uma placa de vidro e uma
carga de 120g, contando o peso das placas de vidro. Após 10 min, o peso
adicional é removido e mede-se os diâmetros maiores e menores dos discos por
meio de um paquímetro digital. A ANSI/ADA (2000) recomenda que, cimentos
endodônticos devam ter um diâmetro mínimo de 20 mm de escoamento.
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2.1.2 Químicas

2.1.2.1 pH

Um pH alcalino elevado irá favorecer a formação de tecido mineralizado
e ação antimicrobiana (RESZKA et al., 2016). De acordo com Lee et al. (2017),
ele é capaz de neutralizar o ácido lático dos osteoclastos e prevenir a dissolução
dos componentes mineralizados dos dentes.
Para análise de pH, os cimentos são colocados em tubos plásticos (com
1 mm de diâmetro e 10 mm de comprimento) com uma das extremidades
fechadas e imediatamente imersos em tubos com 10 ml de água deionizada e
selados, são mantidos a temperatura de 37º. O pH é aferido através de um
pHmetro previamente calibrado após o período determinado na metodologia
(CANDEIRO et al., 2012).
2.1.2.2 Liberação de Íons Cálcio (Ca+)

A capacidade de liberação de íons cálcio e ph alcalino do cimento são
propriedades químicas extremamente importantes, porque serão estas
características que irão ajudar no reparo e auxiliar no processo de mineralização
(KUGA et al., 2013). O uso de materiais intracanais ricos em íons cálcio colabora
com o controle da reabsorção óssea inibindo a atividade dos osteoclastos,
promovendo

a

migração

celular

e

mineralização

do

tecido

afetado

(SRIVASTAVA, 2014).
A espectrofotometria de absorção atômica é o método mais empregado
para avaliação do cálcio disponível, para os diferentes tipos de materiais que
apresentam esse elemento químico, na qual o espectrofotômetro está equipado
com uma lâmpada de cátodo oco específica para o cálcio (DUARTE;
DEMARCHI; MORAES, 2004; VIVAN et al. 2010).
A análise dos cimentos que contém cálcio também pode ser realizada
através do espectrofotômetro colorimétrico, onde as concentrações de cálcio são
calculadas comparando-se com uma curva de calibração pré-estabelecida. O
agente Arsenazo III, em meio ácido, forma um complexo de coloração azul, cuja
a intensidade é proporcional à concentração de cálcio na amostra. A absorbância
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do produto da reação deve ser medida nos comprimentos de onda entre 600 e
680 nm (VOGEL et al., 1983; BIOCLIN, 2017).

Cálcio (mg/dL) = Absorbância do Teste

X 10

Absorbância do Padrão

2.1.2.3 Solubilidade

A baixa solubilidade dos cimentos em água destilada se faz necessária
como uma das propriedades químicas, pois os cimentos obturadores devem ser
dimensionalmente estáveis e insolúveis. (PRÜLLAGE et al., 2016).
Baseado na ISO 6876 os espécimes são confeccionados e colocados em
moldes. Após a tomada de presa os cimentos são removidos dos moldes e
limpos de qualquer partícula solta na superfície. As amostras são pesadas em
balança analítica e depois inseridas de forma suspensa em tubos Falcon
fechados com 50 ml de água destilada por 7 dias (168h). Após as 168h, os
corpos de prova são removidos dos frascos, lavados suavemente e secos com
papel absorvente, colocados em um desumidificador por 24h, e depois pesados
novamente. A solubilidade é determinada, calculando o peso que foi perdido
durante a imersão. A ANSI/ADA (2000) recomenda que, cimentos endodônticos
não devem exceder 3% em massa quando a solubilidade do material é testada.

3 CIMENTOS ENDODÔNTICOS

Como já descrito anteriormente, o cimento endodôntico tem um papel de
extrema importância na endodontia.
Há

uma

diversidade

de

cimentos

endodônticos

disponíveis

comercialmente, com novos produtos sendo lançados, havendo a necessidade
do profissional conhecer as principais propriedades do material a ser utilizado.
Os cimentos endodônticos são divididos em grupos de acordo com sua base
química principal. Existem cimentos à base de óxido de zinco e eugenol, resina
epóxi, resina de salicilato, resina de UDMA, à base de polidimetilsiloxano e a
base de silicato de cálcio (biocerâmicos) (HADDAD FILHO, 2015).
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3.1 CIMENTO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL

No ano de 1925, pesquisadores como Rickert, na área da Endodontia,
analisaram a necessidade de se utilizar um agente cimentante que pudesse ser
utilizado junto à gutapercha e fosse capaz de preencher os espaços não
ocupados por ela no interior dos canais radiculares. (MACHADO et al. 2016).
Há relatos na literatura, que desde 1894, já se usavam materiais à base
de óxido de zinco e eugenol. Já se tinha conhecimento na época da capacidade
de ação antisséptica do óxido de zinco, e quando associado ao eugenol, atribuía
ao cimento maior capacidade antimicrobiana. Esse material era utilizado para
capeamento pulpar, como o “Pulpol” proposto por J. Wessler (FRANCKE, 1971).
Em 1927, Rickert propôs a formulação de um cimento à base de óxido de
zinco e óleoresinas como cimento obturador. Com o objetivo de potencializar a
ação antimicrobiana do cimento, o autor incorporou prata precipitada e o bi-iodo
de bi-timol. Esse cimento é comercializado até os dias atuais no mercado
americano pela empresa Kerr/Sybron CO., LTD. (Romulus, Michigan, EUA) pelo
nome de Pulp Canal Sealer (MACHADO et al. 2016).
Cimentos à base de óxido de zinco e eugenol foram introduzidos por
Grossman em meados de 1936, para serem utilizados com cones de gutapercha
ou cones de prata. Originalmente, esse produto apresentava além do óxido de
zinco e eugenol, prata precipitada e óxido de magnésio, com propriedades
inconvenientes pela alteração de cor da estrutura dental, através da formação
de sulfato pela prata (LEONARDO e LEONARDO, 2017; BUENO, 2017). Em
1958, ciente da alteração cromática dos dentes pelo cimento, Grossman alterou
a fórmula inicial, banindo a prata. No ano de 1974, a fórmula foi alterada, e é
utilizada até os dias atuais, sendo composto na forma de pó, óxido de zinco,
resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário, borato de sódio
anidro, e de líquido pelo eugenol (SOARES e GOLDBERG, 2003; MACHADO et
al. 2016).
Atualmente encontramos no comércio nacional o cimento proposto por
Grossman, Endofill (Dentsply, Petrópolis, RJ, Brasil), no estudo de Vivan et al.
2013, o Endofill apresentou ótimos valores de radiopacidade, com densidade
acima da dentina e das normas da ISO, e isso se dá pela presença do óxido de
zinco, subcarbonato de bismuto e sulfato de bário na sua formulação. A
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solubilidade e escoamento também demonstraram bons resultados e encontramse nos padrões definidos pela ANSI/ ADA (MARÍN-BAUZA et al., 2012).

3.2 À BASE DE RESINA EPÓXI

A resina epóxi foi inicialmente utilizada em odontologia para a confecção
de bases de próteses totais (MACHADO et al. 2016). O cimento endodôntico à
base de resina epóxi foi desenvolvido com a finalidade de suprir deficiências
relacionadas à falta de adesão entre os cimentos endodônticos e as paredes do
canal (BUENO, 2017).
Foi apresentado por Schroeder na Suíça no ano de 1954, onde foi
destacado um cimento obturador de canais radiculares à base de resina epóxi
que sela o canal radicular devido à sua maior estabilidade físico-química
(SCHROEDER, 1954), posteriormente vendida no mercado americano com o
nome comercial de “AH 26” (MACHADO et al. 2016).
Em 1988, Klee e colaboradores, desenvolveram o cimento AH Plus
(Dentsply DeTrey, Konstanz, Alemanha), cimento à base de resina epóxi que
libera quantidade mínima de formaldeído durante a ação de polimerização
(KLEE; GRÜTZNER; HÖRHOLD, 1996). Esse cimento apresenta como uma de
suas características: maior radiopacidade e estabilidade dimensional a longo
prazo (SONNTAG, et al.2014).
Para Arias-Moliz et al. (2015) o AH Plus é considerado como o cimento
padrão ouro, por suas propriedades físicas que conferem estabilidade
dimensional de longo prazo, boa adesão dentinária, fluidez e biocompatibilidade,
cumprindo os requisitos necessários das propriedades físico-químicas que a
ANSI/ADA e ISO estabelecem (LEE et al., 2017). O AH Plus foi originado a partir
de modificações na fórmula do AH26 e apresenta uma grande capacidade de
escoamento, o que permite o preenchimento de irregularidades no canal. No
entanto, um aumento excessivo dessa característica pode favorecer a extrusão
apical (DUARTE et al., 2010).
Apresenta-se em forma de tubos para manipulação manual com
quantidades 1:1 das pastas A e B, segundo recomenda o fabricante. Compostos
por: pasta A – Resina Epóxi de Bisfenol-A; Resina Epóxi de Bisfenol-F; Tungstato
de cálcio; Óxido de zircônio; Sílica e Óxido de ferro. Pasta B – Amina
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Adamantada; N, N” - Dibenzil-5-oxanonane-diamina-1,9; TCD – Diamina;
Tungstato de cálcio; Óxido de zircônio; Sílica e Óleo de silicone (COLLADOGONZÁLEZ et al., 2017).

3.3 À BASE DE RESINA DE SALICILATO

Na união de um cimento endodôntico com as propriedades biológicas do
MTA foi lançado comercialmente o MTA Fillapex. O MTA isolado não apresenta
propriedades ideais para ser utilizado como cimento endodôntico em obturações
de canais radiculares (CHÁVEZ-ANDRADE et al., 2013).
MTA Fillapex (Angelus, Londrina, Brasil) foi lançado no ano de 2012,
sendo um cimento obturador do canal radicular à base de resina de salicilato
(SILVA et al., 2013). Vendido comercialmente em forma de bisnaga, com pasta
base e catalisadora que devem ser proporcionadas em quantidades iguais e
manipuladas até formarem uma massa de cor homogênea (HADDAD FILHO,
2015). A pasta base contém resina de salicilato, resina natural, tungstato de
cálcio, sílica nanoparticulada e pigmentos. A pasta catalisadora é composta por
resina diluente, 13,2% mineral trióxido agregado, sílica nanopartículada e
pigmentos (MACHADO et al. 2016; RESZKA, 2016). O radiopacificador utilizado
é óxido de bismuto (SILVA et al., 2013).
Segundo Reszka (2016) o tempo de trabalho do MTA Fillapex é de 23
minutos e tempo final definido em aproximadamente 2h. Esse material tem maior
capacidade de união quando comparado aos cimentos à base de óxido de zinco
e eugenol e similar à dos cimentos à base de resina epóxi; em contrapartida tem
dificuldade em tomar presa em canais secos (BUENO, 2017). Apresenta baixa
solubilidade em contato com fluídos dos tecidos periapicais e satisfatório
escoamento (SRIVASTAVA, 2014).
Na literatura foi possível encontrar, benefícios a respeito de sua ação
antimicrobiana, sendo efetiva contra E. faecalis através do pH alcalino (BÓSIO
et al., 2013). Outra característica importante desse cimento, é sua
biocompatibilidade, bioatividade e osteocondução (VITTI et al., 2013). Por outro
lado, Assmann et al. (2015) e Tavares et al. (2013), verificaram que o cimento
MTA Fillapex apresentou efeitos irritantes no tecido conjuntivo subcutâneo e
tecido ósseo.
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Outro cimento à base de resina de salicilato e que contém hidróxido de
cálcio é o Sealapex (Sybron-Endo Corp, Orange, CA, USA). Devido aos
conhecidos efeitos terapêuticos do hidróxido de cálcio, essa substância foi
introduzida nos cimentos endodônticos com a finalidade de melhorar as
propriedades biológicas desses materiais. Entretanto, após a alteração de sua
composição química, recentes pesquisas têm apontado para a diminuição de
sua biocompatibilidade (LEONARDO et al. 1997; LEONARDO et al. 2007). A sua
reformulação constituiu, basicamente, na substituição do sulfato de bário pelo
trióxido de bismuto como agente radiopacificador, além da alteração química
com a finalidade de aumentar a vida útil do produto (LEONARDO et al., 1997).
Ainda assim, o Sealapex apresenta eficiente selamento marginal apical (SILVAHERZOG et al., 2011), plasticidade, viscosidade e escoamento (LEONARDO et
al., 2007).

3.5 À BASE DE RESINA DE UDMA

EndoRez (ER) (Ultradent Products Inc, South Jordan, UT), é um cimento
endodôntico à base de resina de uretano dimetacrilato (UDMA), hidrofílico,
aderente em materiais resinosos, biocompatível e radiopaco (Zmener et al.
2008). É composto de 30% de UDMA, óxicloreto de bismuto, dimetacrilato de
trietilenoglicol (TEGDMA), lactato de cálcio pentahidratado (MACHADO et al.
2016).
De acordo com o fabricante, o tempo de trabalho deve ser de 12 a 15 min
e o tempo de presa final se dá em 20 a 30 min (ULTRADENT, 2017). A
finalização é obtida com o uso de luz por 40 segundos para criação de delgada
camada de material fotopolimerizador visando o selamento (LEONARDO e
LEONARDO, 2017). Sua presa é dificultada quando em contato com o oxigênio.
Deste modo, a irrigação final antes da obturação deve ser realizada com soro
fisiológico, evitando, assim, a presença de oxigênio residual proveniente do
hipoclorito de sódio (LEE et al., 2011) ou lubrificantes à base de peróxido (TAY
et al., 2005).
As propriedades hidrofílicas do cimento permitem a penetração profunda
nas paredes do canal radicular, mas não apresenta adesão a gutapercha. Por
ser hidrofílico, o cimento apresenta adequada penetração em dentina úmida, de
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tal forma que o fabricante recomenda que as paredes do canal radicular sejam
mantidas úmidas, não desidratadas, aproveitando ao máximo essa propriedade.
(Zmener et al. 2008).
O EndoRez está indicado para técnicas convencionais de obturação dos
canais radiculares, devendo ser usado preferencialmente com cones de
gutapercha revestidos por resina de UDMA, por não apresentar adesão a
gutapercha. Comercialmente se apresenta com 2 seringas, seringa TwoSpencer
com misturador do cimento endodôntico, que será injetado diretamente na
minisseringa Skini com agulha NaviTip (Ultradent Products Inc, South Jordan,
UT). Com a seringa Skini e agulha NaviTip o cimento será inserido no canal
radicular ficando 3 mm aquém do comprimento de trabalho sendo preenchido
até a entrada do canal e após o cone selecionado deve ser inserido.
(LEONARDO e LEONARDO, 2017).

3.6 COM HIDRÓXIDO DE CÁLCIO

Neste momento, é importante ressaltar que muitos autores preconizam a
classificação de cimentos à base de hidróxido de cálcio como classificam
Sevimay e Dalat (2003), quando na verdade não existe um cimento que seja à
base de hidróxido de cálcio. Os cimentos que são descritos como à base desse
material são cimentos que contém hidróxido de cálcio. Tal fato acontece com o
Sealapex, muitas vezes classificado como à base de hidróxido de cálcio, quando
na verdade é à base de resina de salicilato. O cimento Sealer 26 (Dentsply,
Petrópilis, Rio de Janeiro, Brasil) contém hidróxido de cálcio, entretanto é um
cimento à base de resina epóxi.
Em 1940 foi descrito o primeiro uso clínico em seres humanos de um
cimento contendo hidróxido de cálcio em sua composição para obturação de
canais radiculares (LEONARDO; LEAL; SIMÕES FILHO, 1980).
O uso de cimentos contendo hidróxido de cálcio foi proposto na tentativa
de melhorar o reparo apical em dentes tratados endodonticamente,
característica que se dá pela capacidade de difundir íons para os tecidos
periapicais, aumentando o pH na região e favorecendo o reparo. O pH elevado
favorece também a ação antimicrobiana e a degradação de lipossacarídeos
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bacterianos, induzindo assim a formação de tecido duro e controlando a
reabsorção inflamatória (GAVA et al., 2011).
O CRCS (Calcibiotic Root Canal Sealer) – (Coltene, Cuyahoga Falls,
Ohaio, EUA) é um cimento endodôntico contendo hidróxido de cálcio,e que
atualmente não se encontra mais disponível no mercado odontológico. Este
cimento foi durante muitos anos classificado como à base de hidróxido de cálcio,
quando na verdade a base principal é o óxido de zinco e um éster de resina
hidrogenada, conforme especificação do fabricante (LEONARDO, 2005)
(LOPES; SIQUEIRA, 2011; COLTENE, 2017). Apresenta baixa toxicidade e boas
propriedades de vedação, porém não penetra com profundidade nos túbulos
dentinários (SEVIMAY; DALAT, 2003), tem como característica uma baixa ação
antimicrobiana quando comparado a outros cimentos e um escoamento
adequado de acordo com as normas, porém menor quando comparado a outros
materiais (SHAKYA, 2016).

3.7 À BASE DE SILICATO DE CÁLCIO (BIOCERÂMICOS)

Em um passado muito recente surgem os materiais biocerâmicos,
utilizados como cimento reparador (ProRoot MTA (Dentsply Sirona, York , PA,
USA), MTA-Angelus (Angelus, Londrina, Paraná, Brasil), Biodentine (Septodont,
Saint-Maur-des-Fossés, France), Generex A (Dentsply Tulsa Dental Specialties,
Tulsa, OK, USA) e como cimentos obturadores do canal radicular (IRoot SP
(Innovative Bioceramix Inc, Vancouver, Canada), IRoot BP Plus (Innovative
Bioceramix Inc, Vancouver, Canada), Endosequence BC Sealer (Brasseler USA,
Savannah, GA, EUA), Biosealer, (MK Life, Porto Alegre, RS Brasil) . Esses
materiais provêm do resultado da combinação entre silicato de cálcio e fosfato
de cálcio. Em sua composição está descrito na literatura a alumínia, zircônia,
vidro bioativo, cerâmica de vidro, hidroxiapatita e fosfato de cálcio. Materiais
bioativos, como o vidro resultam em uma composição química e estrutura
cristalina semelhante aos materiais de apatita dos dentes e ossos (AL-HADDAD
et al., 2016) (JEONG et al., 2017). Bioatividade de acordo com Loushine et al.
(2011), é a capacidade do cimento durante o processo de presa de formar
hidroxiapatita e assim, influenciar na ligação entre a dentina e o cimento
endodôntico.
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3.7.1 CIMENTOS BIOCERÂMICOS REPARADORES

O Agregado Trióxido Mineral (MTA) é considerado um material
biocerâmico e foi introduzido na odontologia por Mahmoud Torabinejad no ano
de 1993 (Lee et al., 1993). Seus principais componentes são o silicato tricálcio,
aluminato tricálcio, óxido tricálcio e óxido de silicato, tendo também outros óxidos
responsáveis por suas propriedades. As principais moléculas presentes no MTA
são os íons cálcio e fósforo, como essas moléculas estão presentes nos tecidos
dentais também, dão ao MTA a característica de biocompatibilidade
(TORABINEJAD et al., 1995).
De acordo com Silva et al. (2013), o MTA é um material que apresenta um
pH de 12,5 (comparável com o do hidróxido de cálcio), tem baixa citotoxidade e
propriedades antimicrobianas satisfatórias. Proporciona como vantagem a
capacidade de ser inserido em regiões úmidas, como na presença de sangue.
No artigo publicado por Kaur et al. (2017) o tempo de presa inicial do MTA
(ProRoot) é entorno de 70 min e o tempo de presa final entorno de 175 min. É
um material difícil de ser manuseado e como inconveniente pode ocorrer
alteração da cor do dente.
O MTA vem em formato de pó que deve ser utilizado com água destilada,
a qual acompanha o produto, na proporção de 3 partes de pó para uma de água,
devendo ser manipulado em uma placa de vidro (estéril) por 30 segundos, até
que apresente uma consistência arenosa. O cimento deve ser inserido no local
imediatamente após ter sido preparado para evitar sua desidratação
(FRIDLAND; ROSADO, 2003; PELLICCIONI et al., 2007).
O MTA-Angelus (Angelus, Londrina, Paraná, Brasil) é uma marca
genuinamente brasileira, enquanto que outras marcas vigentes no mercado são
originárias de outros países; Pro Root (Dentsply Sirona, York, PA, USA), CPM
Trióxido Mineral Agregado (EGEO S, Argentina), dentre outros.
Generex A, é um cimento à base de silicato de cálcio que tem algumas
semelhanças com o MTA, entretanto é misturado com géis ao invés de água. É
indicado para obturações retrógradas e perfurações radiculares e, apresenta
como vantagem resistência à compressão e boa radiopacidade (JITARU et al.,
2016).
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3.7.2 CIMENTOS BIOCERÂMICOS OBTURADORES

Os fabricantes têm destacado que os cimentos biocerâmicos empregados
para a obturação do canal radicular apresentam excelentes propriedades, físicoquímicas e biológica, com pH alcalino, atividade antimicrobiana, radiopacidade
e biocompatibilidade, não-tóxicos (CANDEIRO et al., 2012; UTNEJA et al.,
2015). São constituídos por partículas de nanoesfera, com uma dimensão não
superior a 1,9 x 10-3 μm. Devido a sua capacidade de penetrar nos túbulos
dentinários e interagir com a umidade dentinária, se espera uma ótima
estabilidade dimensional e uma menor quantidade de contração (RAZMI et al.,
2016).
Quando o efeito antimicrobiano do cimento IRoot SP foi avaliado por
Zhang et al. (2009) contra o E. faecalis foi constatado a total ausência desses
microrganismos após 2 min em contato com o cimento. Quando o cimento BC
Sealer foi avaliado, apresentou o efeito antibacteriano dentro dos túbulos
dentinários, mesmo após sua presa (WANG; SHEN; HAAPASALO, 2014).
Os cimentos biocerâmicos para obturação do canal radicular por
apresentarem grande capacidade de escoamento (TROPE; BUNES; DEBELIAN,
2015), devem ser utilizados em associação à técnica de obturação de cone único
em decorrência de ser nanopartículado (ERSAHAN; AYDIN, 2010). Mesmo com
a comprovação científica da adesão dentinária destes cimentos, está pode ser
prejudicada quando técnicas de obturação termoplastificadas são empregadas.
De acordo com Delong, He e Woodmansey (2015), o calor pode provocar
mudanças nas propriedades do cimento, pressupondo que o aquecimento
provindo desta técnica possa promover o ressecamento dos túbulos dentinários,
e a umidade é de caráter fundamental para a tomada de presa do cimento em
decorrência de ser hidrofílico.
Kohli et al. (2015), analisou a alteração de cor da coroa dental através de
um

espectrofotômetro,

quando

canais

foram

obturados

com

alguns

biocerâmicos. Como resultado esses dentes não apresentaram alteração de cor
perceptível na estrutura dental quando o cimento foi deixado na câmara pulpar.
No entanto, uma das principais desvantagens é a dificuldade de removêlos do canal radicular quando o dente necessita de retratamento endodôntico
(AL-HADDAD et al., 2016). Em estudo realizado Oltra et al. (2017), foi possível
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comprovar a dificuldade na remoção do material obturador quando necessário
realizar o retratamento. Uma provável hipótese é de que essa dificuldade se dá
pelo potencial de aderência às paredes dentinárias dos cimentos biocerâmicos.
Uma outra explicação, por ser a formação de um material composto por cálcio e
fosfato, ocorrendo assim a precipitação intratubular, responsável pela vedação
e ligação dentinária.
Liu et al. (2015), testou o iRoot BP Plus, um novo cimento de cerâmica
bioativa à base de silicato de cálcio. Os autores demonstraram que o iRoot BP
Plus pode induzir a formação de ponte dentinária reparadora em ratos com
polpas expostas mecanicamente.
O IRoot SP é um cimento biocerâmico composto de nanoesferas
biocompatíveis como o silicato tri-cálcico, silicato di-cálcico, fosfato de cálcio
monobásico, dióxido de silício amorfo e pentóxido de tântalo. Segundo Uzunoglu
et al. (2015) este material apresenta excelentes propriedades físicas e
antimicrobianas.
O Endosequence BC Sealer é um cimento pré-manipulado, composto por
óxido de zircônio, silicatos de cálcio, fosfato de cálcio (monobásico), hidróxido
de cálcio e agentes espessantes (SINGH et al., 2016). É um material que toma
presa na presença de umidade, sendo assim, a umidade presente nos túbulos
dentinários é ideal, pois a dentina é composta por 20% (em volume) de água
(RAZMI et al., 2016).
Biodentine, é um cimento a base de silicato tricálcio, que promove a
mineralização junto à polpa através da formação de pontes dentinárias. Vendido
em cápsula de dose única, deve ser misturado em um amalgamador por 30
segundos. Apresenta-se na forma de líquido: água, cloreto de cálcio (usado
como acelerador de presa) e um policarboxilato modificado (superplastificante),
pó: silicato tricálcio, carbonato de cálcio e óxido de zircônio (KOHLI et al., 2015).
O Biosealer é um cimento biocerâmico, desenvolvido para a obturação
dos canais radiculares. De acordo com o fabricante, é um cimento insolúvel,
radiopaco, sem alumínio e que contém silicato de cálcio, exigindo assim, a
presença de umidade para tomada de presa. É composto também por óxido de
zircônio, silicato tri-cálcio, silicato di-cálcio e hidróxido de cálcio.
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Sendo um material de uso endodôntico recentemente lançado no
mercado nacional, parece prudente testar este novo cimento endodôntico com
relação as propriedades físico químicas.
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4 OBJETIVOS

4.1 GERAL
Avaliar as propriedades físico-químicas de uma nova formulação de
cimento biocerâmico (Biosealer MK Life).

4.2 ESPECÍFICOS


Avaliar a solubilidade, em água destilada, do cimento biocerâmico em um
período de 7 dias.



Avaliar os tempos de presa inicial e final do cimento biocerâmico.



Avaliar o pH do cimento biocerâmico nos períodos de 1, 24, 72 e 168
horas.



Avaliar a liberação de íons cálcio, em meio aquoso, do cimento
biocerâmico, nos períodos de 1, 24, 72 e 168 horas.



Avaliar a radiopacidade do cimento biocerâmico.



Avaliar o escoamento do cimento biocerâmico.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Biosealer é um cimento biocerâmico à base de silicato di-cálcico, silicato
tri-cálcico, óxido de zircônio, hidróxido de cálcio, em veículo de propilenoglicol,
que, segundo especificações do fabricante (MK Life, Porto Alegre, RS Brasil)
caracteriza-se pela propriedade de liberar íons Ca++ ao meio, favorecendo o
reparo periapical. Para melhor análise das propriedades físico-quimicas deste
material, o presente estudo buscou analisar e comparar as propriedades de
liberação de Ca++, pH, escoamento, solubilidade, radiopacidade e tempo de
presa, em relação ao cimento à base de resina epóxi Ah Plus.
Os valores médios do pH do silicato tri-cálcico demonstraram-se mais
alcalinos do que o do AH Plus (P < 0,05). Este valor de pH para silicato tri-cálcico
se manteve estável nos 7 primeiros dias. O efeito alcalinizante pode ser
explicado pela presença do hidróxido de cálcio presente na matriz do material.
Os resultados de pH deste estudo, para o cimento biocerâmico e para o AH Plus,
estão de acordo com o achado no estudo de Khalil, Naaman e Camilleri (2016).
Vivan et al. (2010) e Lee et al. (2017) demonstraram valores médios de pH, nos
diferentes tempos experimentais, para o cimento AH Plus, semelhantes ao
obtido neste estudo.
O cimento endodôntico Biosealer com relação a liberação de Ca ++
apresentou maior liberação de cálcio do que quando comparado ao cimento AH
Plus. Neste estudo foi utilizado o método colorimétrico para avaliação da
liberação de íons cálcio. Quando os valores de Ca++ são extremamente baixos,
os valores expressos por este método podem apresentar-se próximos do zero,
justificando os resultados observados no último tempo experimental. Outros
estudos também encontraram maior liberação de cálcio para cimentos
biocerâmicos que outros cimentos, inclusive o AH Plus (BORGES et al. 2011;
CANDEIRO et al., 2012). Segundo Parirokh e Torabinejad (2010) a presença de
cálcio pode favorecer o pH alcalino do meio, contribuindo para um efeito
bioquímico que poderá acelerar o processo de reparo.
O escoamento do cimento Biosealer e do cimento AH Plus atenderam as
especificações da ISO 6876:2001, em que o valor mínimo de escoamento
aceitável é de 20 mm, porém o Biosealer demonstrou um resultado ligeiramente
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menor do que o AH Plus. Estes resultados não são consoantes com os estudos
de Candeiro et al. (2012) e Zhou et al. (2013). Apesar de um bom escoamento
contribuir para a boa penetração do cimento nos túbulos dentinários, é
importante salientar que um cimento com excessivo escoamento pode extruir
para os tecidos periapicais e, dependendo da citotoxicidade, dificultar o processo
de reparo (DUARTE et al., 2010). Além disso, alguns autores salientam que a
conformidade do escoamento de cimentos bioativos às normas ISO pode não
ser tão importante (KHALIL; NAAMAN; CAMILLERI, 2016), uma vez que estes
cimentos podem não ter sua capacidade de selamento do sistema de canais
prejudicada em função de reagirem ativamente com a dentina radicular formando
uma zona de infiltração mineral (ATMEH et al., 2012).
A solubilidade é uma propriedade diretamente relacionada à dissociação
dos constituintes do material pela ação de contato com o líquido circundante
(VIVAN et al., 2010). Neste estudo a solubilidade do Biosealer foi maior do que
a do AH Plus e não atendeu a especificação da ISO 6876:2012. Uma possível
explicação para este fato é que materiais hidrofílicos podem ter algumas de suas
características alteradas em função da umidade (AL-HADDAD; AZIZ, 2016).
Sendo assim, imagina-se que clinicamente os fluidos teciduais não esperam a
presa do material para molhá-lo e, por isso, índices de solubilização que ocorrem
clinicamente são diferentes dos obtidos nas condições laboratoriais. A exemplo
do observado no estudo de Zhou et al. (2013), onde mostram que o cimento
biocerâmico por eles testado (BC Sealer; Brasseler USA, Savannah, GA)
apresentou maiores valores de solubilidade entre os materiais testados,
incluindo o AH Plus.
A radiopacidade consiste em uma importante propriedade dos cimentos
endodônticos uma vez que permite a visualização da massa obturadora e
determinação radiográfica da qualidade da obturação. De acordo com padrões
internacionais, cimentos endodônticos devem apresentar radiopacidade mínima
equivalente a 3.00 mmAL (SILVA et al., 2013; CANDEIRO et al., 2012). Quando
foi comparada a radiopacidade entre os dois cimentos o Biosealer se mostrou
menos radiopaco do que o AH Plus, que é conhecido pela sua excepcional
radiopacidade. De acordo com o presente estudo, investigações prévias também
mostraram menor radiopacidade para os biocerâmicos quando comparados com
o AH Plus (CANDEIRO et al., 2012; KHALIL; NAAMAN; CAMILLERI, 2016).
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Embora ambos apresentem o óxido de zircônio na composição, essa diferença
pode ser explicada pela presença de dois radiopacificadores na composição do
AH Plus (tungstato de cálcio e óxido de zircônio) e provável diferença na
quantidade. De acordo Com Zhang et al. (2009), a radiopacidade está
diretamente relacionada a quantidade e proporção do agente radiopacificador.
O tempo de presa ideal de um cimento endodôntico deve permitir um
tempo de trabalho adequado ao profissional, não deve ser tão extenso para não
permitir sua solubilização pelos tecidos periapicais e ocasionar toxicidade,
prejudicando o selamento, nem tão curto que dificulte a técnica obturadora pela
diminuição do tempo de trabalho (AL-HADDAD; AZIZ, 2016). No presente estudo
o tempo de presa foi testado seguindo a recomendação da ISO 6876:2012 e
ASTM C266-07, utilizando-se agulhas Gilmore de 100 e 456,3 g, armazenados
a uma temperatura de 37°C com 95% de umidade que possibilitaram a
verificação do tempo de presa inicial e final dos cimentos testados. O cimento
biocerâmico Biosealer apresentou tempo de presa inicial e final menores do que
o AH Plus. Duarte et al. (2010) relataram valores de tempo de presa para o AH
Plus próximos aos observados neste estudo. A quantidade de umidade tem
caráter crucial na definição de tempo de presa dos cimentos biocerâmicos. À
semelhança deste estudo, outro cimento biocerâmico (EndoSequence BC)
mostrou tempo de presa de 4 horas em canais úmidos (AL-HADDAD; AZIZ,
2016) e menor do que o AH Plus (ZHOU et al., 2013).
O cimento Biosealer demonstrou boas propriedades físico-químicas tais
como; pH, liberação de cálcio, escoamento, radiopacidade e tempo de presa.
Esse novo cimento biocerâmico apresentou uma maior solubilidade do que a
prevista na ISO 6876:2012.
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6 CONCLUSÕES

Diante das condições experimentais e dos resultados obtidos no presente
estudo, é lícito concluir que:
1. O Biosealer promoveu um pH alcalino que se manteve estável ao longo
de 7 dias.
2. O Biosealer promoveu elevados valores de liberação de cálcio em todos
os tempos experimentais.
3. O escoamento está em concordância com as exigências da ISO
6876:2001.
4. A radiopacidade atendeu as normas da ISO 6876/2012.
5. Tempo de presa esteve de acordo com o relatado pelo fabricante, não
tendo variância maior do que 10% como a ANSI/ADA estabelece.
6. O teste de solubilidade não atendeu a especificação da ISO 6876:2012.
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