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RESUMO 

Este estudo avalio~a, "5in vitro", a radiopacldade dos cimentos endod6nticos Çealapex e SeaPer-26 quando a estes foram 
acrcshentadaç diferentes psoporç6es de aodofórpriio, tendo corno controle o cimento Fillcanal. Os resultados foram obtidos 

atravcs do sistema Accu-Ray de imagem digitalizada e de testes colorimétrncos. Para ambos os cimentos testados, a 
pmporqão de % de iodof6rmic> para uma de cimento foi a que, com a menor quantidade de iodofósmio adicionado, 

igualou-se estatrsticamente ao cimento controle Fillcanal. 
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SUMMARY 
'Tklis esrudy valiued "'mn vitro" the radic~paciid of endodonatic sealers called sealapex and sealer-26 if different iodlneform 

proportioms whcn eased Fililcanal sealer by control. The results were obtained by Aâcu-Ray digital image. system and 
ccs~orimel-ric tests. For bolh seajers tesi-, the ~ T O ~ Q ~ P C ~ O P ~  of ?h iodii~eform for 1 of sealer was the least iodheform addition 

tu have 6Bie same. radiopaciby of FillcaraaP. 
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Hntrsdugwo 
A obturaçáo do carnal radicular 

representa a fase final da técnica 
cndod6ntisa. Ela depende da conduta 
correta nos passos anteríores, para 
caporitas para o sucesso do tratamento, 
tradueidc~ por reparo teciduall. 

A forma mais aceita para o pre- 
enchimento do espaqo antes ocupada 
pcla polpa sadictalar é o uso de cones 
de guta percha em associaqãs com os 
cimentos endod611ticos. Embora os co- 
nes de guta pescha tenham um padrão 
universal, m a  variada gama de cimen- 
tos endod6inticos sáo propostos. Ao 
conteúdo existenbe na cornposiqão do 
cimento são atribuidas diversas propri- 
edades e limitaqóes. 

Os cimentos Çcaler-26 e 
Çealapex sao materiais obturadores 
que possuem hidróxido de cjlcio na 
composiqão quimica. Devido às suas 

caractern'sticas físico-químicas tais ci- 
mentos são muito empregados no pre- 
enchimento do canal radicular, em 
conjunto com os cones de guta percka. 
A biocompa~bilidade de tais materiais 
é superior à dos cimentos à base de 
óxido de zinco e eugenol. 

A radiopacldade do cimento 
endod6ntico é um requisito básico do 
material obturador. Infelizmente, os ci- 
mentos contendo hidr0xido de cálcio 
não atingem um ideal de radiogacida- 
dc. Por outro lado, o cimento Fillcanal, 
que 6 um material à base de 0xido de 
zinco e eugenol, possui s-adiopacidade 
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