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INTRODUÇÃO

Um adequado selamento apical contribui para a reparação tecidual. Entretanto, nos casos em que radiograficamente temos uma boa obturação de

canal, mas com persistência de uma lesão periapical, associada a sinais e sintomas, o retratamento endodôntico será a primeira opção. A cirurgia

parendodôntica é uma alternativa quando o tratamento e o retratamento endodôntico não lograram sucesso, sendo o retropreparo da cavidade, com

ultrassom, e a colocação do material retrobturador ferramentas importantes desse procedimento.

OBJETIVO

O objetivo desse estudo foi avaliar, ex vivo, a nanoinfiltração de quatro materiais retrobturadores, em dentes humanos extraídos, com tratamento

endodôntico prévio e com cavidades retrógradas preparadas através do ultrassom.

METODOLOGIA

RESULTADOS

Figura 1-Nanoinfiltração das retrocavidades obturadas com Sealer 26 (A) e MTA branco (B) no
segmento apical-cervical e com Super EBA (C) e cimento de Portland (D) no segmento apical-apical

Amostra: 48 raízes disto 
vestibulares de molares 

superiores

Instrumentação e obturação 
dos canais radiculares

Secção da porção apical 
Retropreparo de cavidades 

retrógradas
com pontas ultrasônicas

Divisão em 4 grupos experimentais
e dois grupos  controles 

Amostras foram submersas 
em solução de nitrato de prata por 
24 horas e mantidas  em ambiente      

escuro

Líquido revelador por 8 
horas Montagem em 

stubs
Banho de 
ultrassom

Desidratação lenta com 
sílica gel,  e metalizados 

com  cobertura de carbono 

Microscópio eletrônico de varredura
Análise em 1, 2 e 3 mm da  área 

retroobturada

Conclusões
-Nenhum material selou hermeticamente a 

retrocavidade, permitindo a ocorrência da 

nanoinfiltração.

- A maior porcentagem de área nanoinfiltrada e 

infiltração linear do marcador ocorreram no primeiro 

milímetro da retrocavidade (apico-apical) com maiores 

valores para o Super EBA.  

- A porcentagem de área e a infiltração linear do 

marcador foram pequenas e similares para os quatro 

materiais retrobturadores a partir dos dois milímetros 

mais cervicais da retrocavidade.


