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RESUMO 

 

Os cimentos endodônticos são de extrema importância para o correto e eficaz selamento dos 

sistemas de canais radiculares. Por este motivo, o conhecimento de suas propriedades físico-

químicas se faz essencial para que o cirurgião-dentista faça uma boa escolha do material a ser 

utilizado. O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão da literatura sobre as características 

dos cimentos obturadores AH Plus e Endofill, destacando a propriedade físico-química de 

escoamento. Dentre as propriedades que um cimento endodôntico possui, o escoamento é 

destacado como aquela que promove o preenchimento dos espaços entre a guta-percha e as 

paredes do canal, além de penetrar em dentina e canais laterais e acessórios. O AH Plus é um 

cimento composto por resina epóxica, enquanto o Endofill tem sua composição à base de 

óxido de zinco e eugenol. A propriedade de escoamento destes dois cimentos foi avaliada por 

diversos autores utilizando variadas metodologias. Ambos os cimentos apresentam  

capacidade de escoamento satisfatória, no entanto, através da literatura revisada, não se pode 

afirmar que um cimento tenha vantagem sobre o outro em relação à esta propriedade, tendo 

em vista a diversidade de resultados e a dificuldade de padronização de métodos de avaliação.  
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INTRODUÇÃO  

 

Para se alcançar o sucesso na terapia endodôntica é desejável obter o completo 

selamento do sistema de canais radiculares (SCR). Com o preparo químico mecânico bem 

realizado, corroborado pela obturação, pretende-se atuar em irregularidades anatômicas, 

curvaturas, istmos e ramificações, limpando e preenchendo tridimensionalmente estas 

reentrâncias (VENTURI, 2006). 

Segundo Valera (2012), a determinação do sucesso endodôntico deve basear-se em 

critérios bem definidos, englobando características clínicas e aspectos radiográficos que sejam 

condizentes com o processo de reparação tecidual como: ausência de dor e edema, função 

normal do dente, desaparecimento ou diminuição da lesão periapical. Um dos itens que se 

baseiam esses critérios está a escolha de materiais com características físico-químicas 

otimizadas, tal qual, cimentos endodônticos com alto poder bactericida e alta capacidade de 

escoamento.   

A maioria das obturações é realizada com a associação de cone de guta percha e 

cimento. Os cimentos realizam várias funções durante a obturação do sistema de canais 

radiculares: lubrifica e auxilia no assentamento do cone principal, atua como agente de união 

entre os cones e as paredes do canal e preenche os espaços anatômicos que o material 

obturador primário não foi capaz de atingir. Mesmo participando como coadjuvante no 

processo da obturação dos canais, os cimentos influenciam no resultado final do tratamento 

endodôntico (ORSTAVIK, 2005). 

De acordo com Grossman (1976), a propriedade de escoamento é definida como a 

consistência do cimento que confere capacidade de penetração nas estreitas irregularidades da 

dentina, e que constitui um importante fator na obturação das ramificações. 

Um cimento ao apresentar um escoamento elevado, propicia um alto grau de 

penetrabilidade nas irregularidades encontradas no sistema de canais radiculares. A busca de 

cimentos obturadores de melhor qualidade pode ser mostrada pela grande variedade de 

cimentos disponíveis no mercado, fato esse que dá margem a exaustivos estudos das 

propriedades físicas desses materiais (SCELZA et al., 2006). 

O objetivo deste estudo é realizar uma revisão da literatura sobre as características dos 

cimentos obturadores AH Plus e Endofill, destacando a propriedade físico-química de 

escoamento. 

 

  



3 
 

REVISÃO DE LITERATURA 

  

CIMENTOS ENDODÔNTICOS: CARACTERÍSTICA E IMPORTÂNCIA DA 

PROPRIEDADE DE ESCOAMENTO 

 

Segundo Scelza et al. (2006), a busca de cimentos obturadores de canais radiculares 

de melhor qualidade é enfatizada pela grande variedade de cimentos endodônticos 

disponíveis que certamente dá oportunidade a exaustivos estudos das propriedades físicas 

desses materiais. Os cimentos endodônticos têm a finalidade de preencher os espaços 

existentes entre os cones de guta-percha e as paredes do canal, permitindo que o selamento 

do sistema de canais radiculares se torne mais homogêneo. O escoamento de um cimento 

endodôntico tem, dentro da prática clínica, um importante fator, pois através de tal 

propriedade, quanto maior for o escoamento maior será sua capacidade de penetrar nas 

anfractuosidades da dentina, nos canais laterais e acessórios. 

Para Cohen e Hargraves (2007), o cimento endodôntico padrão ouro deveria ter alta 

adesividade às paredes do canal, ter uma força coesiva, ser insolúvel em fluidos teciduais e 

saliva, biocompatibilidade, alto poder de escoamento, ser reabsorvível, não agressor aos 

tecidos periapicais e ter uma atividade antimicrobiana eficiente.  

O estudo das propriedades dos cimentos é de grande valia para a Endodontia, 

sobretudo o escoamento, uma vez que a capacidade do cimento fluir para espaços não 

ocupados pelo material sólido preenchendo-os, é imprescindível para obtenção do selamento 

hermético do sistema de canais radiculares (BALDI, 2009). 

De acordo com Lopes e Siqueira Junior (2010), um bom cimento endodôntico deve 

ter as seguintes características: ser biocompatível, bem tolerado pelos tecidos 

perirradiculares, preencher irregularidades do canal, auxiliar no controle bacteriano, auxiliar 

no assentamento do principal material obturador, ter sua adesividade aumentada diante da 

remoção da smear layer e melhorar a possibilidade de obtenção de um selamento 

impermeável. Se o cimento tiver baixa viscosidade, terá bom escoamento, porque preenche 

irregularidades do canal e espaços entre materiais e parede dentinária. O bom escoamento, 

aliado à ação antimicrobiana, melhora a capacidade de descontaminação do canal.               

Segundo Andinós et al. (2011) se um cimento tiver baixa viscosidade, terá um 

escoamento ideal, porque preencherá irregularidades do canal e espaços entre os materiais e 

parede dentinária. A capacidade de escoamento, associada à ação antimicrobiana, ajuda a 
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descontaminar o canal, eliminando microorganismos presentes em áreas não alcançadas pela 

instrumentação.    

Canais desinfetados após uma adequada instrumentação e irrigação devem ser 

obturados para eliminar o espaço vazio que teria o potencial de ser infectado ou reinfectado. 

Usualmente, uma obturação utiliza-se de um material sólido (guta-percha) associado com um 

plástico (cimentos). O objetivo é um selamento tridimensional preenchendo as diversidades 

anatômicas apicais, laterais e coronários dos sistemas de canais radiculares. Preenchimento 

que os cimentos endodônticos devem fazer, potencializando a atividade antimicrobiana que 

lhes é atribuído (SIQUEIRA JUNIOR et al., 2012) 

 De acordo com Faraoni et al. (2013), a propriedade de escoamento de um cimento 

endodôntico consiste em sua capacidade de penetrar em irregularidade, ramificações do 

sistema de canais radiculares e nos túbulos dentinários, permitindo o selamento hermético. 

Por isso, a falta de escoamento prejudica a eficácia da obturação endodôntica. No entanto, 

quanto maior a fluidez do material, maior será a chance de ocorrer extravasamento do 

material, e consequentemente poderá proporcionar danos ao tecido periapical. Dentre os 

fatores que influenciam o escoamento, a proporção pó-líquido, é de fundamental importância. 

É proposto que o escoamento ideal para um cimento endodôntico seja igual ou maior que 25 

mm de diâmetro.  

Estrela (2013) relatou que o emprego de cimento e guta percha representa consenso 

mundial quanto aos materiais indicados para a fase de obturação de um canal radicular. 

Ressalta-se que um material bem tolerado pelos tecidos do conduto radicular, mas que seja 

irritante aos tecidos periapicais não deve ser considerado o melhor. A compatibilidade 

biológica e capacidade de escoamento de um cimento endodôntico deve prevalecer no ato da 

seleção de um material. Portanto é essencial obter um cimento endodôntico que favoreça o 

selamento mais perfeito possível e seja, ao mesmo tempo, tolerado pelos tecidos periapicais. 

 

AH PLUS E ENDOFILL: CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES 

   

O mercado odontológico comercializa uma grande variedade de cimentos 

endodônticos compostos por diversos materiais, tais como: óxido de zinco e eugenol, resina 

plástica, hidróxido de cálcio, ionômero de vidro e silicone, os quais levam a variações de suas 

propriedades físicas, químicas e biológicas. Entre os fatores biológicos, a ação antimicrobiana 

e o poder de escoamento são imprescindíveis, pois visa eliminar remanescentes microbianos 
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do preparo biomecânico e preencher os espaços vazios que a obturação usual não alcança 

(LEONARDO, 2005). 

De acordo com Araújo et al. (2009), o cimento resinoso AH Plus é um selante de 

canais radiculares que se apresenta em pasta dupla A + B e composto por um polímero de 

resina epóxica. Oferece compatibilidade biológica, radiopacidade, estabilidade de cor, fácil 

remoção, fluidez adequada e solubilidade. O Endofill é um cimento endodôntico introduzido 

na Odontologia em 1984. Apresenta elastômero de silicone acrescido essencialmente de um 

monômero e um catalisador baseado em silicone, acrescido de subnitrato de bismuto. Este 

cimento se apresenta à base de óxido de zinco e eugenol, possui boa tolerância pelos tecidos 

apicais, impermeabilidade, possui fina granulação o que proporciona uma mistura homogênea 

e um bom escoamento. 

Fonseca et al. (2012) destacaram que os cimentos resinosos, como o AH Plus, 

possuem um longo histórico de uso, oferecem ótima adesão às paredes dos canais, bom 

escoamento e não contém eugenol. Já os cimentos à base de óxido de zinco e eugenol, como é 

o caso do Endofill, apresentam boa tolerância pelos tecidos apicais, impermeabilidade, boa 

radiopacidade e escoamento eficiente. 

            O cimento AH Plus é um cimento resinoso à base de resina epóxica. Ele tem sido 

considerado bastante eficaz pelas suas propriedades. Dentre elas se destacam: radiopacidade, 

biocompatibilidade, escoamento e bom tempo de trabalho (KOK, 2013).   

 Cechela et al. (2014) relataram que o cimento endodôntico AH Plus tem composição à 

base de resina epóxi-amina, apresenta propriedades biológicas e físico-químicas satisfatórias, 

e tem sido utilizado como parâmetros frente a novos cimentos. De acordo com estes autores, o 

AH Plus possui alto escoamento, que favorece maior embricamento entre o cimento e a 

dentina e boa capacidade de selamento, consequentemente menor infiltração.  

 

Capacidade de escoamento dos cimentos endodônticos AH Plus e Endofill 

 

Orstavik (1983) avaliou as propriedades físicas de cimentos usados em obturações 

endodônticas. Os itens avaliados foram: escoamento, tempo de trabalho e resistência à 

compressão. Metodologias diferentes para cada característica avaliada foram aplicadas, sendo 

que o escoamento dos cimentos foi baseado em um padrão ISO (International Organization 

for Standardization); o tempo de trabalho foi aferido após a correta manipulação dos cimentos 

e contado o tempo decorrido até o início da mudança da consistência ideal de cada material 

avaliado; e a resistência à compressão foi avaliada a partir da confecção de espécimes 
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cilíndricas de 4 a 6 mm de diâmetro onde os cimentos foram introduzidos e uma carga foi 

colocada sobre os cilindros. O autor concluiu que na propriedade de escoamento a variação 

foi muito alta entre as diversas marcas avaliadas e a correta relação de pó para líquido na 

manipulação interfere nessa característica.  

De Deus et al. (2002) avaliaram a capacidade de escoamento de diferentes cimentos 

endodônticos nos túbulos dentinários. Os cimentos avaliados foram: EndoFill, Sealapex, AH 

Plus e Pulp Canal Sealer. Os autores usaram 72 incisivos centrais superiores que foram 

instrumentados no sentido coroa-ápice pela técnica de forças balanceadas. Os dentes foram 

divididos em 4 grupos, 1 para cada cimento. Os grupos foram então subdivididos em função 

do uso ou não de EDTA a 17% previamente à obturação dos canais radiculares, para a 

remoção da lama dentinária. Os dentes foram obturados com um cone médio calibrado com a 

técnica de condensação em onda (System B). As raízes foram seccionadas e avaliadas com o 

auxílio de um microscópio eletrônico de varredura. Os autores concluíram que o cimento de 

Rickert (Pulp Canal Sealer) apresentou a maior capacidade de escoamento e o cimento de 

hidróxido de cálcio (Sealapex), a menor. Quanto ao AH Plus seu valor médio de penetração 

foi de 63,6 µm, enquanto o Endofill obteve valor médio de 63,2 µm. Além disso, a lama 

dentinária influenciou negativamente na capacidade de penetração intratubular dos cimentos 

testados. 

Arruda et al. (2005) avaliaram o comportamento dos cimentos à base de resina 

epóxica, AH Plus e Sealer 26 comparando com o cimento Endofill em relação às propriedades 

de escoamento e estabilidade dimensional, baseado na Especificação nº 57 da ADA 

(Association Dental American).  Para o escoamento, um volume de 0,5 ml de cimento foi 

colocado sobre uma placa de vidro usando uma seringa graduada. Após 180 segundos do 

início da mistura, uma carga de 100N juntamente com outra placa de vidro foi colocada sobre 

o material. Dez minutos após o início da mistura, a carga foi removida e a média do maior e 

menor diâmetro do disco de material comprimido foi registrada com auxílio de um 

paquímetro digital. Para estabilidade dimensional, confeccionaram-se corpos de prova 

cilíndricos dos cimentos, com dimensões de 12 mm de altura por 6 mm de diâmetro. Após 

mensuração de seus comprimentos os cilindros foram imersos em 30 ml de água destilada. 

Decorridos trinta dias, o corpo de prova foi removido, seco e medido novamente. Com os 

valores do comprimento inicial e final, determinou-se a variação percentual que ocorre nos 

corpos de prova. Os resultados apresentaram diferença estatística significante entre os 

cimentos em relação a ambas propriedades: escoamento e alteração dimensional, sendo o AH 

Plus o de maior poder de escoamento. 
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Alonso et al. (2005) avaliaram comparativamente a capacidade de escoamento de dois 

cimentos endodônticos : o AH Plus e o Endofill . A propriedade física do escoamento foi 

escolhida como tema para estudo por ser considerada um dos fatores , entre tantos outros , 

diretamente responsável pelo sucesso de uma obturaçã o hermética do sistema de 

canais radiculares. Para tal análise, foram realizadas dez amostras de cada material, 

utilizando-se o método da espalmabilidade e extensibilidade de acordo com a especificação nº 

57 da ADA para cimentos endodônticos. Esse método refere-se à capacidade de espalmar ou 

de tornar plana à superfície de uma preparação quando submetida a uma força, como, 

também, à facilidade com que essa se espalha e se estende mediante pressão. Assim, os 

cimentos foram manipulados de acordo com o manual do fabricante e após 3 minutos 

colocados no meio de duas placas de vidro (uma em cima da outra) totalizando peso de 120g. 

Dois métodos de medição foram adotados com o auxílio de um paquímetro. A distância entre 

os pontos mais externos na placa foram anotados, e no outro método os autores levaram as 

placas de vidro com as manipulações até um escâner computadorizado e mediram o 

escoamento. Os dados foram levados para análise estatística. Com base nos resultados e na 

metodologia empregada os autores puderam concluir que o cimento AH Plus apresenta 

escoamento superior ao cimento Endofill. 

Scelza et al. (2006) estudaram as propriedades físicas dos cimentos endodônticos, 

Sealapex, Pulp Canal Sealer, Tubliseal, AH Plus, AH 26, Top Seal, Sealer 26 e Endofill.  A 

metodologia usada baseou-se em especificações ISO 6786 e ADA 57, em que 5 corpos de 

prova para cada teste foi confeccionado. Para a avaliação do escoamento, após a manipulação, 

foi pesado sobre uma placa de vidro, 0,18g do material e em seguida colocou-se o conjunto no 

plastômetro, com carga de 2500g, durante 7 minutos. Após esses procedimentos, as medidas 

dos diâmetros dos discos do corpo de prova foram anotadas. Com os resultados obtidos os 

autores concluíram que os cimentos, Tubliseal, Endofill, Sealapex, Pulp Canal Sealer, AH 

Plus, Topseal, AH 26 e Sealer 26, nessa ordem foram os mais eficientes na propriedade 

avaliada de escoamento. 

Cunha et al. (2008) avaliaram a alteração dimensional dos cimentos endodônticos 

contendo óxido de zinco e eugenol: Endofill, Intrafill, Cimento de Rickert, Pulp-Fill e Target, 

de acordo com a especificação número 57 da ADA. Foram utilizados moldes de Teflon 

seccionados ao meio para obtenção de corpos-de-prova cilíndricos com dimensões de 12 mm 

de altura por 6 mm de diâmetro. A estabilidade foi avaliada por meio da média aritmética de 5 

medições, realizadas com paquímetro, do comprimento dos corpos-de-prova, antes e após 

estes terem sido imersos por 30 dias em recipientes com água destilada e deionizada a 37°C. 
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Depois de manipulado o cimento a ser testado, foi feito o preenchimento do molde, que 

deveria estar sobre uma lâmina de microscópio previamente envolvida por uma fina lâmina de 

celofane. O preenchimento do molde deu-se de maneira que pudesse verificar um ligeiro 

excesso de material na sua extremidade superior. Feito isso, pressionou-se outra lâmina de 

microscópio, também envolvida por uma lâmina de celofane, sobre a superfície superior do 

molde. Os resultados obtidos foram anotados e os autores concluíram que os cimentos 

Endofill, Cimento de Rickert e Pulp-Fill preencheram os requisitos para alteração dimensional 

após endurecimento preconizados pela especificação número 57 da ADA, enquanto os 

cimentos Target® e Intrafill® apresentaram expansão maior do que a determinada pela norma 

utilizada. 

Baldi (2009) estudou propriedades físico-químicas como tempo de presa, escoamento 

e solubilidade, do cimento AH Plus. O autor avaliou 9 conjuntos de pastas manipuladas (pasta 

base mais pasta catalisadora) do referido cimento, totalizando 3 conjuntos de cada 

propriedade avaliada. Porções da pasta do inicio, meio e fim das bisnagas foram avaliadas 

separadamente para verificar se haveria diferença nas propriedades estudadas. Houve uma 

padronização em todas as espatulações e as especificações número 57 da ADA foram tomadas 

como base para os estudos. Diante dos resultados obtidos o autor concluiu que o tempo de 

presa e escoamento apresentaram valores mais elevados quando as porções das pastas foram 

coletadas da parte inicial das bisnagas, com valores decrescentes para porções coletadas na 

metade e final das bisnagas.  

Sidney et al. (2009), avaliaram o perfil de escoamento de seis cimentos obturadores 

endodônticos, por meio do teste de escoamento vertical: Intrafill,  Endofill, N-Rickert , AH 

Plus e EndoRez. A metodologia adotada utilizou placas duplas de vidro polidas de 30 x 26 cm 

para abrigar as amostras de 0,1 ml dos cimentos foram colocadas, com o auxilio de uma 

seringa, na parte superior das placas. Após as amostras serem mantidas em estufa a 37°, o 

escoamento foi medido por meio de uma folha de papel milimetrado entre as placas de vidro 

nos tempos de 10, 20, 30 minutos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 12, 24 e 48 horas. Após 

os resultados obtidos, os autores concluíram que os cimentos Endofill mostrou maior 

escoamento, seguido por N-Rickert e o Ah Plus durante os intervalos avaliados. E os cimentos 

Intrafill e Endo Rez não tiveram escoamento na metodologia adotada. 

Andinós et al. (2011), estudaram as propriedades do escoamento dos cimentos 

Endofill e EZ-Fill. Os estudos foram baseados em uma metodologia de acordo com a 

especificação 57 da ADA. Assim, 3 gramas de cada cimento foram manipuladas de acordo 

com o fabricante. Dessa mistura, 0,5 ml de cada manipulação foi captado com uma seringa 
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luer e colocado sob uma placa de vidro; posteriormente outra placa de vidro e um peso 

adicional totalizando 120 gramas foram colocados por cima. Após 10 minutos, com o auxilio 

de um paquímetro digital os halos de maior diâmetro foram medidos e anotados. Com os 

resultados obtidos os autores concluíram que ambos os cimentos apresentaram níveis de 

escoamento superior a 25 mm, cumprindo a especificação 57 da ADA. E o Endofill 

apresentou melhores resultados de escoamento que o EZ Fill. 

 

DISCUSSÃO 

 

Conforme evidenciado por Scelza et al. (2006), a busca por cimentos obturadores dos 

canais radiculares de melhor qualidade é uma realidade perante aos cimentos disponíveis no 

mercado.  

Scelza et al. (2006), assim como Venturi (2006) destacaram a importância da 

obturação endodontica homogênea e tridimensional.Os cimentos endodonticos devem 

preencher os espaços existentes entre os cones de guta percha e as paredes do canal,istmos e 

ramificações. 

Sendo assim, de acordo com Scelza et al. (2006); Baldi (2009); Lopes e Siqueira 

Junior (2010), Faraoni et al. (2013) o escoamento dos cimentos endodônticos é de extrema 

importância para o selamento dos canais, pois quanto maior o escoamento de um cimento, 

maior a capacidade de penetrar no sistema de canais radiculares. Cohen e Hargraves (2007) 

corroboraram com esta afirmativa, pois para estes autores, como característica de um bom 

cimento endodôntico, além de várias outras, ele deve ter alto poder de escoamento. Estrela 

(2013) também ressaltou que no momento de escolha de um cimento, é muito importante 

considerar a propriedade de escoamento deste para sua seleção. Lopes e Siqueira Junior 

(2010) e Andinós et al. (2011) salientaram ainda que o bom escoamento, aliado à ação 

antimicrobiana, melhora a capacidade de descontaminação do canal. Portanto o escoamento 

deve permitir o selamento de canais acessórios, canais laterais e uma possível falha no 

escoamento prejudica a eficácia da obturação endodôntica. 

Para Andinós et al. (2011) um bom escoamento está ligado à baixa viscosidade do 

cimento endodôntico. Neste sentido, Faraoni et al. (2013) observaram que a proporção pó e 

líquido é grande responsável por proporcionar a propriedade de escoamento de um cimento. 

Entretanto, destacaram que quanto maior a fluidez do material, maior será a chance de ocorrer 

extravasamento do material, o que poderá ocasionar danos ao tecido periapical.  
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           Em relação aos cimentos endodônticos AH Plus e Endofill, alguns autores discorreram 

sobre suas propriedades, sendo que o AH Plus foi considerado um cimento a base de resina 

epóxica, que se apresenta em pasta dupla A + B, oferecendo compatibilidade biológica, 

radiopacidade, fácil remoção, escoamento adequado e solubilidade. (ARAÚJO et al., 2008; 

FONSECA et al., 2012; KOK, 2013; CECHELA et al., 2014).  O Endofill foi considerado um 

cimento à base de óxido de zinco e eugenol, que apresenta boa tolerância pelos tecidos 

apicais, impermeabilidade, possui fina granulação, o que proporciona uma mistura 

homogênea e um bom escoamento (ARAÚJO et al., 2008; FONSECA et al., 2012). 

         O estudo de diversas metodologias usadas para quantificação e qualificação das 

propriedades dos cimentos endodônticos mostraram que os cimentos AH Plus e Endofill tem 

uma capacidade de escoamento superior quando comparados a outros cimentos, isso pode ser 

confirmado nos trabalhos de Arruda et al. (2005); Alonso et al. (2005); Cunha et al. (2008); 

Sidney et al. (2009) e Andinós et al. (2011).  

 Entretanto em alguns estudos onde o AH Plus e o Endofill são comparados a outros 

cimentos, estes não são o de maior poder de escoamento, como mostrado por De Deus et al. 

(2002) e Scelza et al. (2006). Por outro lado, quando comparados apenas os cimentos AH Plus 

e Endofill parece existir um equilíbrio em relação à propriedade de escoamento, pois nos 

estudos de Alonso et al. (2005), Arruda et al. (2005), o AH Plus teve um escoamento maior, já 

os estudos de Scelza et al. (2009) e Sidney et al. (2009) demonstraram maior capacidade de 

escoamento para o Endofill . 

 

CONCLUSÕES   

 

Com base na literatura consultada pode-se concluir que: 

 Os cimentos AH Plus e Endofill possuem capacidade de escoamento satisfatória; 

 Não se pode afirmar que um cimento tenha vantagem sobre o outro em relação à 

esta propriedade, tendo em vista a diversidade de resultados e a dificuldade de padronização 

de métodos de avaliação;   

 A propriedade de escoamento dos cimentos endodônticos é extremamente 

importante para o sucesso do tratamento do sistema de canais radiculares. 
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ABSTRACT 

 

FLOW CAPACITY OF THE ENDODONTIC CEMENTS AH PLUS AND ENDOFILL 
 

The sealers are extremely important for the proper and effective sealing of the root canal 

system. For this reason, knowledge of their physical and chemical properties becomes 

essential for the dentist to make a good choice of material to be used. The objective of this 

study was to conduct a literature review on the characteristics of sealers AH Plus and 

Endofill, highlighting the physicochemical property flow. Among the properties that have an 

endodontic cement, the flow is read as one that promotes the filling of spaces between gutta-

percha and the channel walls, and penetrating dentin lateral and accessory canals. AH Plus is 

a concrete composed of epoxy resin, while the Endofill has a composition based on zinc oxide 

and eugenol. The flow property of these two cements was evaluated by several authors using 

different methodologies. Both cements exhibit satisfactory flow capacity, however, through 

the literature reviewed, it can not say that has a concrete advantage over the other in relation 

to this property, given the diversity of results and the difficulty of standardizing methods 

evaluation. 

 

 

Key-words: Flow. AH Plus. Endofill. 
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