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AbstractKey-words 

O presente trabalho objetivou verificar a capacidade seladora de quatro materiais usados como 
tampão cervical. Oitenta e oito incisivos inferiores permanentes foram selecionados e distribuídos 
aleatoriamente em dois grupos: G1=perborato de sódio/Phormula Ativa®; G2=Cristal de uréia/
Phormula Ativa®, sendo cada grupo subdividido em quatro subgrupos (n=11): A=cimento de fos-
fato de zinco/DFL®; B= Riva/SDI®; C= Vitrofill LC/DFL®; D= Biocal/Biodinâmica®. Após abertura 
coronária e preparo biomecânico, inseriu-se pelotas de algodão 2mm aquém do colo anatômico do 
dente, sendo este espaço preenchido pelos tampões. Após o clareamento (7 dias, 37°C), imperme-
abilização das faces externas e atuação da fucsina básica 0,5% no interior da câmara coronária por 
24h a 37°C, os espécimes foram lavados e secionados transversalmente na região do tampão. A 
infiltração lateral foi avaliada, visualmente, em escores que variaram de 0 (nenhuma infiltração) a 
4 (infiltração até a face externa). Para G1, o teste de Kruskal-Wallis (p=0,05) evidenciou diferença 
significativa entre os subgrupos AxB e AxD (÷²=14,76), enquanto para G2, o mesmo teste mostrou 
superioridade estatística do subgrupo D em relação aos demais (÷²=20,61). Verificou-se, assim, 
se que o Biocal mostrou superior capacidade seladora em relação aos demais materiais testados, 
e o cimento de fosfato de zinco apresentou os maiores níveis de infiltração.

Dente não Vital; Clareamento de Dente; Peró-
xido de Hidrogênio.
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The present paper objectived verify the sealing ability of four materials used like cervical plug. 
Eighty and eight incisive permanent teeth were selected and distributed randomly in two groups: 
G1=sodium perborate/Phormula Ativa®; G2=Urea Crystal/Phormula Ativa®, each group was 
subdivided in four subgroups (n=11): A= zinc phosphate cement/DFL®; B= Riva/SDI®; C= Vitrofill 
LC/DFL®; D= Biocal/Biodinâmica®. After opening and biomechanical preparation, cotton pellets 
were inserted 2mm from the anatomical colon of the tooth, being this space filled by the cervical 
plus. After bleaching (7 days, 37°C), impermeabilization of the external faces and action of the 
basic fucsin 0,5% the pulp cavity by 24h to 37°C, the specimens were washed and secctioned in 
the plug region. The lateral microleakage was evaluated, visually, in scores from 0 (no microlekage) 
to 4 (microleakage up to external face). For G1, Kruskal-Walls test (p=0,05) showed up significant 
difference between the subgroups AxB and AxD (÷²=14,76), while for G2, the same test was verified 
statistical superiority of the subgroup D regarding to the other ones (÷²=20,61). It was verified, that 
the Biocal showed superior sealing ability regarding to the other ones materials underwents, and 
the zinc phosphate cement presented the highest levels of microleakage.

Tooth Nonvital; Tooth Bleaching; Hydrogen 
Peroxide

INTRODUÇÃO 

No clareamento de dentes tratados endodonticamente, 
opta-se por procedimentos conservadores com agentes quími-
cos oxi-redutores (perborato de sódio; peróxido de hidrogênio, 
de carbamida ou de uréia) aplicados no interior da câmara 
coronária como clareadores internos (VICENTE SILVA et al., 
2003)21. Estes agentes são veículos de radicais de oxigênio 
que fracionam as macromoléculas pigmentantes em cadeias 
menores viabilizando, total ou parcialmente, a sua eliminação 
da estrutura dental por difusão (BARATIERI et al., 2001)2 evi-
denciando o efeito clareador.

Para Fuss et al. 7 (1989); Kehoe9 (1987); Pécora et al. 14 
(1996) os agentes clareadores podem causar efeitos nocivos 
e deletérios à região periodontal pela alteração do 

pH, podendo acarretar desnaturação da dentina e do cemento 
(BARBOSA et al, 1994; LEWINSTEIN et al., 1994; ROTSTEIN et 
al., 1992)3,11,17, aumento da permeabilidade dentinária (LADO 
et al., 1983; PAIVA et al., 1988)10,13 culminando com reabsorção 
cervical externa (FRIEDMAN, 1989; HARRINGTON et al., 1979; 
LADO et al., 1983)6,8,10.

De acordo com Robazza et al.16 (2001), a reabsorção 
cervical radicular externa pós-clareamento ocorre pela passa-
gem do agente clareador, através dos túbulos dentinários, em 
direção aos tecidos periodontais, o que evidencia a necessidade 
de confecção de tampões cervicais com qualidade para evitar 
ou reduzir os riscos de estabelecimento dessa patologia.

Cabral et al. (1998)5, com o objetivo de avaliar a eficácia 
de materiais seladores da entrada do canal radicular, realiza-
ram um teste “IN VITRO” com três substâncias para determinar 
a eficácia e a diferença entre 

elas através da técnica termolítica de clareamento de dentes 
desvitalizados. Para tal, selecionaram 4 grupos de 10 dentes, 
o 1º foi o grupo controle, selado apenas com material obtura-
dor; no 2º grupo, selou-se a entrada dos canais com cimento 
de ionômero de vidro quimicamente ativado (FUJIDUET); o 3º 
grupo, foi vedado com cimento de ionômero de vidro foto ativa-
do (VITREMER – 3M) e no 4º grupo, utilizou-se um cimento de 
fosfato de zinco da SSWHITE. Desse modo, concluíram que o 
selamento da entrada do canal radicular, frente ao clareamento 
dental intracoronário, é aconselhável e que o ionômero de vidro 
foto ativado apesar de ter permitido uma ligeira infiltração é 
eficaz no selamento, assim como o quimicamente ativado. O 
fosfato de zinco não deve ser utilizado como tampão.

Robazza et al. (2001)16, realizaram uma pesquisa com o 
objetivo de comprovar a importância de um tampão cervical na 
região de colo anatômico utilizando-se os adesivos dentinários 
“One Step” e “Histoacryl”, comparando-os a um grupo controle 
sem tampão cervical a fim de 
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comprovar a não difusão de agentes clareadores através do 
corante Rodamina B a 1% com cortes histológicos na mesma 
área. Concluíram que a correta aplicação de um tampão 
cervical na região de colo anatômico potencializa a imper-
meabilização de qualquer agente clareador para raiz tecidos 
periodontais, prevenindo assim, a reabsorção cervical radicular 
externa pós-clareamento.

Os tampões cervicais podem ser confeccionados com 
os mais variados materiais, cada um com sua peculiaridade 
(BUSATO et al., 2002)4.. Simplificar a confecção de tampões 
cervicais com o emprego de um material selador efetivo opera-
cionalizaria a prática clínica com menores riscos biológicos.

Este trabalho verificou a capacidade seladora de quatro 
materiais usados para a confecção de tampões cervicais, 
através do emprego de um agente químico traçador em dentes 
pós-clareado, assim como a influência do material clareador 
sobre este selamento.

METODOLOGIA

Oitenta e oito incisivos inferiores humanos permanentes 
hígidos foram distribuídos, aleatoriamente, em dois grupos de 
acordo com material clareador a ser utilizado (G1= perborato 
de sódio/Phormula Ativa®; G2 = Cristal de uréia/ Phormula 
Ativa®), sendo cada grupo subdividido em quatro subgrupos 
(n=11), distribuídos conforme o material para confecção do 
tampão cervical (A=cimento de fosfato de zinco-Cimento de 
Zinco/DFL®; B=cimento de ionômero de vidro de presa química 
-Riva/SDI®; C=cimento de ionômero de vidro de presa dual 
-Vitrofill LC/DFL®; D= cimento de hidróxido de cálcio fotopoli-
merizável - Biocal/Biodinâmica®). 

Após esse período de tempo, o material clareador foi 
removido, seguindo-se de lavagem e secagem da câmara 
coronária. A superfície externa do dente sofreu impermeabi-
lização. 

Pelotas de algodão embebidas em agente químico traça-
dor a base de fucsina básica a 0,5% (Phormula Ativa®) foram 
inseridas na câmara coronária dos corpos de prova, os quais 
foram posicionados verticalmente sobre lâminas de cera, e 
armazenados em estufa biológica (24 horas). Neste intervalo 
de tempo, as mechas de algodão foram reabastecidas pelo 
agente químico traçador a cada 8 horas. Seqüencialmente, 
os espécimes tiveram os tampões criteriosamente removidos, 
sendo realizados cortes transversais em região cervical de cada 
corpo de prova, a fim de avaliar, através de lupa esteroscópica, 
a penetração do traçador químico na estrutura dentinária. Os 
cortes foram agrupados conforme cinco escores diferentes 
variando de 0 (nenhuma infiltração) a 4 (infiltração até a face 
externa) (Figs. 1 e 2).

Os dados obtidos sofreram tratamento estatístico descri-
tivo e inferencial para um nível de significância de 5%. O softwa-
re utilizado para a obtenção dos cálculos foi GMC 2002.

RESULTADOS

O Gráfico 1 mostra a distribuição percentual dos escores 
obtidos a partir da avaliação dos corpos de prova, de acordo 
com os subgrupos da pesquisa.

Para G1, o teste de Kruskal-Wallis (p=0,05) evidenciou 
diferença significativa entre os subgrupos AxB e AxD (÷² = 
14,76), enquanto para G2, o mesmo teste mostrou superiori-
dade estatística do subgrupo D em relação aos 

Material empregado Forma de inserção 

Cimento de Zinco (DFL) ® Seringa Centrix® 

RIVA (SDI) ® Seringa Centrix® 

Vitrofill LC (DFL) ® Seringa Centrix® 

Biocal (BIODINâMICA) ® Seringa (embalagem do fabricante) com agulha metálica  

Quadro 1 – Formas de inserção dos materiais utilizados para confecção dos tampões.

Após abertura coronária; preparo biomecânico dos canais 
radiculares (lima tipo K #25 - Maillefer/Dentsply® e hipoclorito 
de sódio a 1% - Phormula Ativa®); secagem com cones de papel 
absorventes, foi inserido um tampão de algodão na porção 
cervical 2 mm aquém do colo anatômico do dente. Os materiais 
destinados à confecção dos tampões cervicais foram manipula-
dos, conforme recomendações do fabricante, e inseridos sobre 
tampão de algodão preenchendo completamente os 2 mm de 
sua porção cervical de acordo com o Quadro 1.

Os espécimes sofreram tratamento clareador interno 
seguindo a técnica: condicionamento da câmara coronária 
com ácido fosfórico 37% (T=15”); lavagem (T=15”); secagem 
com pelotas de algodão; inserção da substância clareadora, 
de acordo com o grupo, com o auxílio de condensador plásti-
co; armazenamento dos corpos de prova em estufa biológica 
(37°C - 07 dias). 

demais (÷²= 20,61). Ao verificar a influência do agente clare-
ador sobre os resultados, as comparações pareadas do teste 
de Mann-Whitney (p=0,05) evidenciaram diferenças estatistica-
mente significantes entre os subgrupos G1AxG2A (z= 2.1341, 
H0= 1.64%) e G1DxG2D (z= 2.1477, H0= 1.59%); e similaridade 
estatística entre os subgrupos G1BxG2B (z= -0.0657, H0= 
47.38%) e G1CxG2C (z= 1.1971, H0= 11.56%).

DISCUSSÃO
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Os resultados evidenciaram que o cimento de fosfato de 
zinco, material tradicionalmente empregado para a confecção 
de tampões cervicais (TEXEIRA et al., 2000)19, apresentou 
um alto grau de penetração do agente químico traçador na 
dentina. Dificuldade na inserção desse material pela sua alta 
viscosidade pode ter proporcionado uma adaptação deficiente 
na embocadura do conduto radicular. Desta forma, fendas ou 
espaços vazios se formariam entre o dente e o tampão, esta-

No presente estudo, os materiais fotopolimerizáveis 
(Cimento de ionômero de vidro dual e cimento de hidróxido 
de cálcio fotoativado), demonstraram melhores resultados, 
traduzidos por médias menores de penetração do agente quí-
mico traçador em toda a extensão dentinária. Possivelmente, 
o fato destes produtos possuírem uma maior fluidez e presa 
controlada, permitiu um melhor escoamento e adaptação às 
paredes do conduto radicular, minimizando a formação de 
bolhas de ar. Além disso, a inclusão de monômeros em sua 
composição, tornando-os menos susceptíveis às agressões dos 
agentes clareadores, pode ter contribuído para os excelentes 
resultados alcançados. 

Além das características de manipulação nos materiais 
empregados para a confecção do tampão, as substâncias clare-
adoras também exerceram influência na obtenção de maiores 
níveis de infiltração do agente químico traçador. 
Esta condição foi observada para o perborato de sódio, com-
parativamente ao cristal de uréia (Gráfico 1), quando foram 
utilizados o cimento de fosfato de zinco e o cimento de hidróxido 
de cálcio fotoativado. 

De acordo com Andrade et al.1 (2006), o perborato de 
sódio é uma substância apresentada em pó que, em contato 
com a água forma uma pasta, e decompõe-se em metabora-
to de sódio, peróxido de hidrogênio e oxigênio. Este produto, 
conforme Riehl et al.15 (2001) apresenta um 
pH inicial alcalino de 9.4, que tende a aumentar para 10.1 
após 7 dias, tempo médio de permanência do produto na 
câmara coronária. 

A presença de água na composição da pasta de perbo-
rato pode ter contribuído para alteração das propriedades do 
cimento de fosfato de zinco, assim como ter influenciado o 
selamento marginal do tampão confeccionado com cimento 
de hidróxido de cálcio fotoativado, pela possibilidade de solu-
bilização superficial
dos referidos tampões.

CONCLUSÕES

O cimento de fosfato de zinco, utilizado na confecção de 
tampões cervicais durante o tratamento clareador 

Figura 1- Escore 0- Ausência de penetração do agente quími-
co traçador

Figura 2- Escore 4- Penetração do traçador em toda a exten-
são da dentina e do cemento atingindo a superfície externa 
do dente

belecendo vias de comunicação entre a câmara coronária e o 
tecido periodontal. De acordo com Vieira et al.21 (1998), o ci-
mento de fosfato de zinco apresenta elevado grau de infiltração 
devido às poucas propriedades adesivas e, consequentemente, 
pobre capacidade de selamento. 

Segundo Mandarino12 (2003) o cimento de ionômero de 
vidro convencional seria o material de escolha para a confecção 
de tampões, por apresentar baixa contração de 

presa, coeficiente de expansão térmica próximo ao da estrutura 
dental e adesão à dentina, dentre outras propriedades. Para a 
aplicação do cimento, a utilização de uma seringa Centrix seria 
a técnica mais indicada, pois facilitaria a inserção. Contudo, 
Vasconcellos et al.20 (2000) julgam ser necessárias novas pes-
quisas para que fosse possível encontrar um material efetivo 
no vedamento da região cervical.

Para Cabral et al.5 (1998), os cimentos de ionômero de 
vidro, independentemente do tipo de presa, apresentam eficá-
cia semelhante quanto ao selamento. Entretanto, o cimento de 
fosfato de zinco não deveria ser utilizado como tampão.

Gráfico 1 – Distribuição percentual dos escores de acordo 
com o subgrupo.

dentário interno, apresentou os maiores níveis de infiltração 
lateral, sendo os melhores resultados atribuídos ao cimento 
de hidróxido de cálcio fotopolimerizável principalmente em 
relação ao grupo que recebeu tratamento clareador com o 
Cristal de Uréia. Além disso, o emprego do perborato de sódio 
como agente clareador evidenciou aumento da infiltração 
lateral nos espécimes cujos tampões foram confeccionados 
como o cimento de fosfato de zinco e cimento de hidróxido de 
cálcio fotopolimerizável.
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