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INTRODUÇÃO 
 
Os cimentos endodônticos devem apresentar propriedade físicas, químicas e biológicas desejáveis, para o 
bom desempenho da obturação endodôntica 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Foram utilizados 64 dentes humanos unirradiculares com morfologia semelhante. Foram executados 

os protocolos de irrigação seguindo os grupos experimentais estabelecidos (n=16): GI: solução de 

soro fisiólogico por 30 minutos; GII: clorexidina 2% + EDTA 17% por 3 minutos; GIII: hipoclorito 

de sódio 5,25% por 30 minutos + EDTA 17% por 3 minutos; GIV: hipoclorito de sódio 5,25% por 

30 minutos + EDTA 17% por 3 minutos + extrato de uva 6,5% por 5 minutos. Os grupos foram 

subdivididos de acordo com o cimento utilizado (n=08): AH Plus/MTA Fillapex, obturados com a 

técnica de condensação lateral. Os dentes foram armazenados a 37ºC, 100% umidade por 15 dias. 

Após as raízes foram seccionadas transversalmente obtendo seis discos com 1mm de espessura. 

Depois as fatias foram submetidas ao teste push out, e os valores obtidos em N (Newton) foram 

convertidos em Mega Pascal (Mpa). Os dados foram tabulados e submetidos ao teste de Holm-

Sidak.  Resultado: mostrou que o cimento AH Plus em média geral, obteve os melhores resultados 

para todos os grupos experimentais, exceto para a CHX que não teve diferença estatistica para os 



 

dois cimentos. E no MTA Fillapex todos os irrigantes manteram a mesma média que o grupo 

controle, não apresentando diferença estatisticamente significante. CHX e o GSE interferiram 

negativamente na resistência de união quando utilizado AH Plus.  

 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Conclusão: Pode-se concluir que o cimento AH Plus obteve melhores resultados de resistência de 

união, comparado ao MTA Fillapex. Quando utilizado AH Plus, NaOCl e o EDTA mostrou-se mais 

eficaz, enquanto que o agente anti-oxidante diminuiu drasticamente os valores. 
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ANEXOS 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se necessário. 
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