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RESUMO 
 

O traumatismo e a cárie dental são grandes desafios para integridade de 

dentes em desenvolvimento. O tratamento clínico para dentes com rizogênese 

incompleta e polpa vital é manter este tecido com vitalidade para permitir o 

desenvolvimento fisiológico e a formação completa do terço apical da raiz – 

apicogênese. Vários materiais têm sido advogados para induzir este 

fechamento apical. O presente estudo teve por objetivo verificar a manutenção 

da vitalidade do remanescente pulpar, após curativo com óxido de zinco, com a 

finalidade de completar a gênese radicular sem a formação da barreira 

dentinária. Dos 11 dentes com rizogênese incompleta, selecionados em dez 

pacientes, nenhum formou barreira dentinária com o uso do óxido de zinco 

como recobrimento do tecido pulpar remanescente, empregando a técnica da 

pulpotomia como terapia pulpar conservadora. O tecido pulpar remanescente 

permaneceu com vitalidade, por meio de observação clínica, em oito dentes. O 

desenvolvimento fisiológico bem como o fechamento completo do final da raiz 

foi confirmado em oito dentes. A pulpotomia em dentes com rizogênese 

incompleta, usando óxido de zinco como material capeador, manteve a polpa 

radicular com vitalidade, sem formação de barreira dentinária, até o 

desenvolvimento completo da raiz e o fechamento da porção apical. 

Palavras chave: barreira dentinária, polpa dental, óxido de zinco, 

apicogênese. 
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ABSTRACT 

 

Trauma and dental decay are a major challenge to the integrity of the 

developing teeth. The clinical treatment for teeth with incomplete rhizogenesis 

and vital pulp is to keep this tissue with vitality to enable the physiological 

development and complete formation of the apical third of the root - 

apexogenesis. Several materials have been advocated to lead to this apical 

closure. This study aimed to verify the maintenance of the vitality of the pulp 

stumps, after dressing with zinc oxide in order to complete the rhizogenesis 

without formation of dentin barrier. Of the eleven teeth with incomplete 

rhizogenesis selected in ten patients, no dentin barrier was formed with the use 

of zinc oxide covering the remaining pulp tissue, using the technique of 

pulpotomy as conservative pulp therapy. The remaining pulp tissue kept vitality 

through clinical follow up, in eight teeth. The physiological development as well 

as the complete closure of the end of the root was confirmed in eight teeth. The 

pulpotomy in teeth with incomplete rhizogenesis using zinc oxide as pulp 

covering material kept root vitality, without dentin barrier formation, until 

complete root development and closure of the apical portion.  

Keywords:  dentin barrier, dental pulp, zinc oxide, apexogenesis. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Um dos grandes problemas encontrados pelo endodontista é o 

tratamento endodôntico de dentes permanentes, com ápices incompletamente 

formados. Embora os mesmos princípios que norteiam a terapêutica 

endodôntica de dentes completamente desenvolvidos sejam também aplicados 

aos dentes com rizogênese incompleta, o objetivo, nestes casos, é mais 

complexo, porque são buscados o completo desenvolvimento radicular nos 

casos de polpa viva e o fechamento do forame apical por tecido duro 

calcificado, nos casos de necrose pulpar. O trauma ou a fratura coronária com 

envolvimento pulpar, assim como a cárie dentária e restaurações inadequadas, 

constituem-se, geralmente, nos fatores etiológicos. A perda prematura de 

dentes pode afetar, psicologicamente, o paciente, além de acarretar graves 

alterações no plano estético e no fonético, bem como prejudicar o 

desenvolvimento do arco dentário (LOPES & SIQUEIRA, 2010). 

FRANK (1966) apud DIAS et al. (1980) utilizou, pela primeira vez, a 

técnica da apicificação que consistia na limpeza e irrigação com substâncias 

específicas e colocação de uma pasta de Ca(OH)2 e paramonoclorofenol 

canforado e, em seguida, era realizado o controle radiográfico de 3 a 6 meses, 

para que se fosse observado o fechamento do ápice. Uma vez conseguido este 

intento, o conduto era obturado definitivamente. Fracassando o fechamento 

apical na primeira tentativa, era aconselhado que se realizassem outras 

tentativas, também acompanhadas de controle radiográfico, no período de 3 a 

6 meses. 

Os dentes completam sua rizogênese, aproximadamente, de 2 a 3 anos 

após sua erupção, os elementos dentários ficam sujeitos, neste período, a 
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vários tipos de injúrias (físicas, químicas e microbianas). Quando a exposição 

pulpar for mínima, e o paciente não apresentar sintomas de uma reação 

inflamatória irreversível, o tratamento conservador a ser escolhido é o 

capeamento direto. Entretanto, se a exposição pulpar for mínima ou extensa, e 

o paciente apresentar sintomas de pulpite irreversível, o tratamento 

conservador indicado é a pulpotomia (DIAS et al., 1980). 

A pulpotomia consiste na remoção do tecido pulpar que apresenta 

alterações inflamatórias ou degenerativas, deixando intacto o tecido vivo 

restante, que é, então, coberto por um agente de capeamento pulpar, que 

promove a cicatrização no local da amputação (COHEN & HARGREAVES, 

2007). 

COHEN & HARGREAVES (2007) afirmam que, após a pulpotomia, o 

paciente deve ser visto periodicamente por 2 a 4 anos, para se avaliar o 

sucesso do procedimento. Apesar de não se poder determinar o sucesso 

histológico, o sucesso clínico é avaliado pela ausência de sinais clínicos e 

radiográficos de alterações patológicas, pela avaliação clínica e radiográfica de 

uma ponte de dentina e pelo desenvolvimento radicular contínuo em dentes 

com formação incompleta das raízes. Porém, há controvérsia com relação à 

necessidade de se abrir novamente o dente que sofreu pulpotomia, após o 

desenvolvimento completo da raiz. 

Vale ressaltar que os procedimentos de pulpotomia conduzem, 

invariavelmente, à calcificação progressiva dos canais radiculares. Após o 

desenvolvimento radicular bem sucedido, a extirpação do tecido pulpar 

remanescente e o tratamento endodôntico devem ser realizados. Este 

procedimento é recomendado devido à alta incidência de calcificação contínua, 
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que torna os canais difíceis de serem instrumentado, caso, posteriormente, 

haja necessidade de terapia endodôntica em virtude de alteração patológica 

(SELTZER & BENDER, 1979). 

Vários materiais têm sido testados como protetores pulpares, sendo que, 

entre os mais estudados, ultimamente, encontram-se: hidróxido de cálcio 

(Ca(OH)2), agregado de trióxido mineral (MTA), óxido de zinco e eugenol, 

ionômero de vidro e sistemas adesivos (ESTRELA, 2004). 

Diante dos danos pulpares superficiais irreversíveis, em dentes ainda 

não completamente formados, a proteção direta do órgão pulpar com algum 

composto, acima citado, poderia fornecer condições favoráveis para que o 

término da gênese ocorresse. Este procedimento foi consagrado, através dos 

anos, e ficou conhecido na endodontia por apicogênese. Todavia, proservando-

se dentes, assim tratados, com a complementação radicular alcançada, pode-

se notar, a longo prazo, a mineralização do conteúdo da cavidade endodôntica 

(metamorfose cálcica) e/ou mesmo a necrose pulpar (BARTHEL et al., 2000).  

Desta maneira, estas sequelas são de fácil compreensão, pois as polpas 

destes dentes, com o procedimento cirúrgico - pulpotomia - sofrem um dano 

vásculo-nervoso. E a fisiologia da reparação deste dano faz-se com o 

aparecimento de fusos de calcificação ao redor do feixe neuro-vascular lesado, 

numa tentativa de isolá-lo. Com a diminuição gradativa do fluxo sanguíneo 

devido ao aparecimento destas massas de calcificação, a capacidade pulpar 

reacional diminui e, consequentemente, torna a polpa cada vez mais indefesa 

(WEINE, 1998). 

Para evitar o estresse clínico ao tentar localizar a cavidade endodôntica 

em dentes com metamorfose cálcica, associada ou não à necrose pulpar, e 
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correr o risco de uma trepanação radicular, ALMEIDA (1998), em comunicação 

pessoal, propôs a aposição de óxido de zinco diretamente sobre o 

remanescente pulpar, em dentes que ainda necessitariam completar a sua 

rizogênese. Esta proposta objetivou o término do desenvolvimento radicular 

sem a formação de barreira dentinária. Deste modo, no tratamento 

endodôntico, são abolidos, os riscos da tentativa de localização do canal 

radicular, para a conclusão do caso. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

A perda de vitalidade pulpar, nos dentes permanentes jovens, em 

consequência de lesões cariosas e de trauma dental, cria problemas especiais. 

Sendo a polpa necessária para a formação de dentina, se esta perder a 

vitalidade antes do término da rizogênese, o dente terá uma relação coroa/raiz 

deficiente. Se ocorrer a necrose pulpar, antes de estar completa a formação de 

dentina nas paredes internas da raiz, provocará a formação de uma raiz fina e 

mais suscetível à fratura. Essa situação também cria problemas especiais no 

tratamento endodôntico, visto que as técnicas endodônticas não são 

adequadas para obturar os canais amplos em forma de bacamarte (COHEN & 

HARGREAVES, 2007). 

Nestes casos, a complementação ou o fechamento do forame apical 

estão dependentes de alguns fatores: estágio de desenvolvimento da raiz do 

dente; estado patológico da polpa; e substância empregada para o 

recobrimento (LOPES & SIQUEIRA, 2010). 

 

2.1. Estágio de desenvolvimento da raiz 

Apesar de os dentes desenvolverem uma estrutura independente e de 

formarem finalmente tipos dentários diferentes - incisivos, caninos, pré-molares 

e molares, o processo de desenvolvimento do dente, denominado 

odontogênese, é basicamente o mesmo. Inicia-se como resultado da interação 

entre o epitélio oral e o ectomesênquima subjacente, originando a banda 

epitelial primária e, a seguir, a lâmina dentária. Os germes dentários seguem 

as fases, subsequentemente, botão, capuz, campânula, coroa e raiz. Porém, a 

formação específica dos diversos tecidos de suporte inicia-se na fase de 
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campânula. Desse modo, esses processos recebem denominações também 

específicas, a saber, dentinogênese, amelogênese, cementogênese e 

osteogênese, correspondendo, respectivamente, à formação de dentina, 

esmalte, cemento e osso (KATCHBURIAN & ARANA, 2004). 

No final da fase da coroa, quando os eventos de diferenciação alcançam 

a região da alça cervical, os epitélios - interno e externo - do órgão do esmalte, 

que constituem a alça, proliferam em sentido apical para induzir a formação da 

raiz do dente. As células resultantes da proliferação não se aprofundam 

verticalmente, talvez devido às presenças do folículo dentário e do osso da 

base da cripta, os quais rodeiam a base do germe dentário. Por esse motivo, o 

epitélio resultante da proliferação das duas camadas da alça cervical sofre uma 

dobra, constituindo o diafragma epitelial. Como não há aprofundamento no 

sentido vertical, a região proliferativa fica restrita à dobra e que continua com o 

diafragma epitelial. A partir desse momento, as células epiteliais continuam a 

proliferar, originando outra estrutura: a bainha epitelial Hertwuig. Assim sendo, 

as duas estruturas, bainhas radiculares e diafragma epitelial, são contínuas e 

constituídas pelas mesmas células (KATCHBURIAN & ARANA, 2004). 

Como a continuação da proliferação da bainha coincide com o início do 

processo de erupção dentária, enquanto a raiz do dente vai sendo formada, o 

germe dentário movimenta-se no sentido coronário. Para a formação da 

dentina radicular, as células da camada interna da bainha radicular de Hertwig 

induzem as células ectomesenquimais da papila dentária a se diferenciarem 

em odontoblastos e, estes, ao se diferenciarem, formam a dentina radicular, 

aumentando gradualmente o comprimento da raiz. Pelo fato de apenas as 

células da bainha, localizadas imediatamente adjacentes ao diafragma epitelial, 
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continuarem proliferando, enquanto as mais afastadas, que já induziram a 

diferenciação dos odontoblastos, não mais se dividem, gera-se uma defasagem 

com o crescimento da raiz. A contínua formação da dentina e a parte da bainha 

que não acompanha este crescimento são responsáveis por esse fato. Por esta 

razão, apenas a porção mais apical da bainha de Hertwig continua em contato 

com a raiz. No restante da bainha, localizado mais cervicalmente, aparecem 

espaços devido ao aumento da superfície da dentina radicular subjacente, 

fenômeno denominado fragmentação da bainha de Hertwig. O contínuo 

crescimento da raiz provoca aumento progressivo dos espaços que coalescem, 

reduzindo a bainha a cordões celulares. Com o progresso dessa fragmentação, 

os cordões se rompem, constituindo o grupo de isolados de células, 

denominado restos epiteliais de Malassez. A fase da raiz e, portanto, o 

processo de odontogênese propriamente dito, conclui-se com a formação da 

dentina radicular, até o fechamento do ápice (KATCHBURIAN & ARANA, 

2004). 

A completa formação da dentina radicular ocorre nos dentes decíduos, 

aproximadamente 18 meses após a erupção e, nos dentes permanentes, até 2 

a 3 anos após sua erupção. Durante este período, o dente apresenta ápice 

aberto (TEN CATE, 2001). Importante ressaltar que, desde o aparecimento do 

dente na cavidade oral até chegar ao plano oclusal, a velocidade de erupção 

alcança uma média de 75 micrômetros/dia (KATCHIBURIAN & ARANA, 2004), 

e a taxa de formação de dentina é de 3,5 micrômetros/dia nas primeiras três 

semanas depois do começo da dentinogênese, após a qual, ela diminui 

notadamente (COHEN & HARGREAVES, 2007). 
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O canal radicular termina no forame apical, onde a polpa e o ligamento 

periodontal se encontram, bem como, os nervos e os vasos sanguíneos 

principais da polpa que entram e deixam o dente. No dente em 

desenvolvimento, o forame apical é largo e centralmente localizado. Conforme 

o dente completa o seu desenvolvimento, diminui o seu diâmetro e fica em 

posição mais excêntrica. Os tamanhos variam de 0,3 a 0,6 mm, típicos dos 

diâmetros já formados, sendo o maior diâmetro encontrado na raiz palatina dos 

molares superiores e na raiz distal dos molares inferiores (TEN CATE, 2001). 

Em comparação, os diâmetros do forame principal das raízes de um 

molar superior, com rizogênese incompleta, são aproximadamente: ▪ raiz disto-

vestibular 2,75 mm (sentido vestíbulo–palatino) e 2,30 mm (sentido mésio-

distal); ▪ raiz palatina 2,89 mm (sentido V-P) e 4,30 mm (sentido M-D); ▪ raiz 

mésio-vestibular 2,71 mm (sentido V-P) e 2,47 mm (sentido M-D); ▪ raiz mésio-

palatina 2,37 mm (sentido V-P) e 1,37 mm (sentido M-D). (fig.1). 

Porém, in vivo, é por meio da análise radiográfica inicial que se revelam 

o estágio de desenvolvimento da raiz e as condições do terço apical, que 

poderá apresentar-se de forma divergente, paralela ou ligeiramente 

convergente, dependendo do seu estágio de desenvolvimento. Contudo, o 

desenvolvimento radicular, no sentido vestíbulo-palatino, é mais lento, e, 

consequentemente, suas paredes mais curtas e o forame apical maior, quando 

comparado ao plano mésio-distal (LOPES & SIQUEIRA, 2010). 

Um estudo clássico, dividindo os desenvolvimentos das raízes dos 

dentes permanentes em estágios de 0 a 10, feito por NOLLA (1960), foi, 

inquestionavelmente, significante para o tratamento de dentes com rizogênese 

incompleta. Este estudo consistiu de uma série de radiografias orais, de 25 
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meninos (total de 1.656 radiografias) e de 25 meninas (total de 1.746 

radiografias). Cada conjunto de radiografia incluiu: ▪ extraoral lateral da maxila 

e mandíbula dos lados direito e esquerdo; ▪ oclusal da maxila e mandíbula; ▪ 

periapical direito e esquerdo da maxila e mandíbula. Cada conjunto foi 

observado individualmente e sintetizado, graficamente e numericamente. O 

material forneceu o desenvolvimento dental de cada paciente e o valor 

numérico para tabular a escala de idade dental. As radiografias foram 

tabuladas numa escala de 0 a 10, em que os estágios de desenvolvimento 

ficaram definidos como se seguem: ▪ estágio 0: ausência de cripta óssea; ▪ 

estágio 1: presença de cripta; ▪ estágio 2: início da calcificação; ▪ estágio 3: um 

terço da coroa completa; ▪ estágio 4: dois terços da coroa completa; ▪ estágio 5: 

coroa quase completa; ▪ estágio 6: coroa completa; ▪ estágio 7: um terço da 

raiz completa; ▪ estágio 8: dois terços da raiz completa; ▪ estágio 9: raiz quase 

completa, com ápice aberto; ▪ estágio 10: raiz completa e ápice totalmente 

fechado.  

2.2. Estado patológico da polpa 

2.2.1. Complexo dentinopulpar 

A polpa dentária é um tecido conjuntivo de localização singular, 

enclausurada pelas paredes rígidas da dentina mineralizada. A composição e a 

estrutura da polpa são bem diferentes daquelas da dentina. Todavia, há entre 

os dois tecidos uma estreita relação embriológica, histológica e funcional, razão 

pela qual a dentina e a polpa são usualmente consideradas um complexo 

funcional indissociável, chamado complexo dentinopulpar (HARGREAVES & 

GOODIS, 2009). 
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Fig.1 Aspecto geral dos diâmetros dos forames das raízes com ápice aberto em dentes 
ex-vivo. (foto da autora) 
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A polpa deriva da papila dentária, tendo origem ectomesenquimal. As 

mudanças na papila começam na fase de campânula da odontogênese, 

quando as células ectomesenquimais da sua periferia diferenciam-se em 

odontoblastos. O restante da papila é constituído por células indiferenciadas, 

abundante matriz extracelular e poucas fibras colágenas. No início da fase da 

coroa, é evidente a vascularização da papila graças à penetração de ramos da 

artéria alveolar. As primeiras fibras nervosas na papila aparecem mais tarde, 

quando a fase de coroa está francamente estabelecida. Com o avançar da 

dentinogênese, o volume da papila diminui devido à deposição centrípeta da 

dentina. A transformação da papila em polpa dentária ocorre com a diminuição 

de células ectomesenquimais, o aparecimento dos fibroblastos e o aumento 

gradual das fibras colágenas na matriz extracelular. O colágeno começa a 

distribuir-se de maneira diferente entre as regiões coronária e radicular da 

polpa recém-formada. A transformação da papila em polpa se completa, 

portanto, durante os estágios avançados da erupção dentária, com o 

aparecimento do dente na cavidade oral e não na fase de campânula 

(KATCHBURIAN & ARANA, 2004). 

Como a formação da dentina é por aposição, enquanto a dentinogênese 

está ocorrendo, permanece sempre uma camada de matriz orgânica não-

mineralizada, entre a dentina calcificada e os corpos celulares dos 

odontoblastos, denominada pré–dentina (KATCHBURIAN & ARANA, 2004). 

Assim sendo, a polpa não é mais do que um tecido conjuntivo frouxo, 

com duas camadas periféricas, a camada de odontoblasto e a região 

subodontoblástica (KATCHBURIAN & ARANA, 2004). Semelhante a outros 

tecidos conjuntivos do corpo, mesmo a polpa madura assemelha-se ao tecido 
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embrionário conjuntivo e é, relativamente, uma rica fonte de células-tronco 

(COHEN & HAREGREAVES, 2007). 

Os odontoblastos são células especiais que elaboram a dentina e 

circunscrevem a maior parte da superfície externa da polpa. Eles formam uma 

camada única, que reveste a porção mais periférica da polpa com os corpos 

celulares na polpa e os longos processos citoplasmáticos, estendendo-se 

dentro dos túbulos dentinários. Existe uma rede capilar, chamada rede capilar 

terminal, dentro da camada odontoblástica. Também há fibras nervosas 

(axônios terminais que saem do plexo de Raschkow) que passam entre os 

odontoblastos como terminações nervosas livres (HARGREAVES & GOODIS, 

2009). 

Subjacente à camada de odontoblastos, uma área relativamente sem 

célula é observada, conhecida como camada pobre ou livre de células. Os 

principais componentes desta zona incluem uma rica rede fibras nervosas 

amielínicas, vasos sanguíneos e processos de fibroblastos (HARGREAVES & 

GOODIS, 2009). 

Situada mais profundamente está a zona rica em células, com uma 

densidade relativamente alta de células. Os constituintes dessa zona são 

basicamente os mesmos da polpa central, a saber, fibroblastos, células 

mesenquimais indiferenciadas, células de defesa (macrófagos e linfócitos), 

capilares sanguíneos e nervos. Esta zona é discernível devido à sua alta 

densidade de fibroblastos em relação à polpa central, e é muito mais 

proeminente na polpa coronária que na polpa radicular. Tem sido sugerido que 

esta zona seja a fonte das células que se diferenciam em odontoblastos, isto é, 
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fonte de células mesenquimais indiferenciadas consideradas progenitoras 

(HARGREAVES & GOODIS, 2009). 

A partir da zona rica em células para o interior, está a massa do tecido 

conjuntivo central, conhecida como polpa central ou núcleo pulpar. Esta zona 

contém os fibroblastos – o tipo celular mais abundante, vasos sanguíneos, 

nervos, células mesenquimais indiferenciadas e células de defesa, tais como 

macrófagos. Feixes de fibras colágenas são muito mais numerosos na polpa 

radicular do que na polpa coronária (HARGREAVES & GOODIS, 2009). 

 

2.2.2. Alterações pulpares 

NOSRAT & NOSRAT (1998) afirmam que as correlações entre o 

diagnóstico da polpa e o aspecto radiográfico e histopatológico pulpar variam 

de acordo com o tamanho da lesão cariosa. Pequenas lesões cariosas 

somente induzem a um aumento da formação de dentina reparativa, enquanto 

em cavidades moderadamente largas, macrófagos e linfócitos são observados 

envolvendo túbulos dentinários da polpa coronária. Em lesões profundas, 

desenvolvem-se os exudatos inflamatórios crônicos. Quando a polpa é exposta 

pela cárie e ocorre agudização, inflamação localizada, a necrose por liquefação 

pode ser observada abaixo da exposição. Quando o estado da polpa é avaliado 

com exatidão, o objetivo dos procedimentos conservadores de preservar a 

saúde da polpa vital ou a cicatrização da inflamação pulpar pode ser 

alcançado. A lesão cariosa deve ser tratada envolvendo ou não a polpa. Para 

alcançar sucesso com algum tipo de tratamento, é necessário remover a 

infecção, a necrose e o tecido pulpar desintegrado. Os tratamentos das lesões 

cariosas podem ser diferentes, dependendo da maturidade do dente 
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permanente. A pulpectomia e a obturação do sistema de canais são, 

usualmente, os tratamentos de escolha em dentes com ápice fechado, 

enquanto a pulpotomia, para dentes imaturos, permite, no futuro, o 

desenvolvimento da raiz. A exposição pulpar por cárie, em dentes imaturos, 

pode ser tratada com capeamento, mas o sucesso avaliado, sob ótimas 

condições, raramente é maior que 40-50%. Esta baixa porcentagem de 

sucesso pode ocorrer devido à presença de resíduos bacterianos no tecido 

pulpar e/ou inflamação no local do capeamento. Assim, a remoção do tecido 

inflamado/infectado pode aumentar o sucesso do tratamento e a pulpotomia 

ganhou maior reconhecimento como uma alternativa de tratamento de dentes 

traumatizados ou com exposição pulpar em dentes decíduos e dentes 

permanentes jovens. 

WEINE (1998) destaca que mudanças na polpa como atrito e abrasão, 

traumas, procedimentos operatórios, cáries, capeamento pulpar e pulpites 

reversíveis induzem alterações no tecido pulpar que não podem ser 

classificadas como inflamatórias. Estas condições alteradas da polpa são 

atrofia e fibrose, e calcificação distrófica (metamorfose calcificante). A 

atrofia/fibrose ocorre quando existe a perda ou a diminuição do tamanho de um 

órgão, geralmente atribuída a uma nutrição deficiente. As mudanças atróficas 

podem acontecer lentamente à medida que o dente envelhece. As mudanças 

normais no tecido pulpar, em relação à idade, são caracterizadas por uma troca 

gradual na proporção e na qualidade dos elementos do tecido. As fibras 

maduras de colágeno por unidade de área aumentam e o tamanho e a 

quantidade de células da polpa diminuem. Um aumento das fibras colágenas 

maduras é chamado fibrose. A metamorfose calcificante é a deposição de sais 
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de cálcio em um tecido mortificado ou degenerado, que pode ocorrer por causa 

da alcalinidade local do tecido comprometido que atrai os sais. Esta 

mineralização, portanto, pode ocorrer em áreas minúsculas de um tecido pulpar 

jovem afetado por um pequeno distúrbio na circulação ou por coágulos, ou até 

mesmo dentro e ao redor de células degenerativas simples. A calcificação, que 

começa nas paredes de tecido conjuntivo dos vasos sanguíneos e nervos, 

segue o curso destas estruturas. Quando os depósitos fundem-se, eles se 

tornam longos, finos e fibrilares. Esta calcificação é geralmente observada no 

canal radicular, embora possa ser vista na câmara pulpar. 

Finalmente, como resultado da cárie, uma pessoa jovem já pode ter um 

dente com envelhecimento e uma polpa doente. Os procedimentos operatórios 

seguidos de um revestimento da polpa podem induzir ou acelerar o processo 

de envelhecimento, com uma quantidade maior de dentina, fibrose e 

calcificação. A idade cronológica do paciente já não é mais uma indicação da 

saúde ou da idade fisiológica da polpa (WEINE, 1998). 

LORENZO (2004) relata que, quando a espessura da dentina sadia 

existente, entre o fundo da lesão cariosa e a polpa, era maior que 0,8 mm, não 

foi constada reação inflamatória pulpar. Quando essa espessura situava-se 

entre 0,8 e 0,3 mm, foram verificados sinais de inflamação pulpar, embora 

houvesse ausência de bactérias demonstráveis na polpa, sugerindo que os 

produtos metabólicos tóxicos dessas bactérias (enzimas e toxinas) atingem a 

polpa antes das bactérias e começam a desencadear a resposta inflamatória. 

Quando a espessura era menor do que 0,2 mm, foi detectada a presença de 

bactérias na polpa inflamada. Em muitos casos, o número de bactérias que 

chegam à superfície da polpa não é muito grande e, se a polpa estiver 
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saudável, acredita-se que seus fagócitos consigam eliminá-las, como ocorre 

em qualquer tecido do nosso organismo. Mas após sua exposição ao meio 

ambiente bucal, a polpa entra em contato com grande número de 

microorganismos e, então, a infecção se instala, levando a um processo 

inflamatório intenso e irreversível.  

LOPES & SIQUEIRA (2010) afirmam que, se a espessura da dentina 

remanescente for igual ou maior que 1 mm, a resposta inflamatória da polpa é 

de baixa intensidade. Entretanto, se a lesão cariosa progride e passa a distar, 

aproximadamente, 0,5 mm da polpa, invadindo a dentina reparadora, a 

inflamação pulpar poderá tornar-se aguda. Neste caso, a camada de 

odontoblastos é então destruída e substituída por células inflamatórias.  

De acordo com SOUZA et al. (2007), a progressão da cárie e a 

exposição pulpar permitem a invasão microbiana dentro da câmara pulpar e, 

assim, as alterações vasculares e teciduais tornam-se evidentes. A severidade 

da resposta inflamatória aumenta progressivamente, levando à necrose pulpar 

e à formação de microabscessos. Contudo, as alterações pulpares são eventos 

locais. Quando a reação inflamatória torna-se mais forte, uma grande 

quantidade de mediadores e enzimas é liberada, a qual leva a resposta 

inflamatória persistir e estender para uma porção mais apical do tecido pulpar. 

Este processo repete-se sucessivamente até que todo o tecido pulpar seja 

afetado. Em alguns casos, especialmente em dentes imaturos, antes de a 

polpa necrosar completamente, mediadores químicos de reabsorção óssea, 

enzimas e produtos de decomposição podem atravessar o tecido pulpar 

saudável remanescente e causar alterações perirradiculares, apesar de a polpa 
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apresentar-se com vitalidade. Portanto, um correto diagnóstico é de vital 

importância para instituir uma modalidade de tratamento.  

CAMP (2008) fez uma revisão de literatura sobre diagnóstico da 

vitalidade pulpar e as técnicas de capeamento indireto, capeamento direto e 

pulpotomia em dentes decíduos e permanentes com ápice aberto. Afirmou que 

a maioria dos testes de diagnóstico, usados na terapia endodôntica, tem muito 

pouco ou nenhum valor em dentes decíduos, e de valor limitado em dentes 

permanentes com rizogênese incompleta. A literatura com bases científicas é 

quase inexistente, em relação ao diagnóstico desses dentes. Quando 

encontrados, tais diagnósticos são baseados em sinais e sintomas clínicos, 

seguindo suposições concernentes ao estado da polpa antes do tratamento, 

sem dados histológicos ou bacterianos que apoiem o diagnóstico pré-

operatório. Sem exame histológico, uma determinação exata da extensão da 

inflamação da polpa é impossível. É complexo correlacionar sintomas clínicos e 

condições histopatológicas e, assim sendo, torna-se difícil o diagnóstico da 

saúde pulpar em casos de exposição da polpa em dentes de crianças. A 

maioria dos tratamentos é baseada no diagnóstico do estágio de 

desenvolvimento da raiz, que somente se completa 1 a 4 anos, após a erupção 

na cavidade oral. A largura da raiz é maior no sentido vestíbulo-lingual que no 

sentido mésio-distal e, assim sendo, o fechamento apical não pode ser 

observado radiograficamente, sendo possível esta observação apenas em 

tomografia computadorizada cone-beam. Em dentes permanentes com 

rizogênese incompleta, deve-se fazer o correto diagnóstico pulpar, devido à 

importância de manter a polpa viva. Tal perda de vitalidade, antes de completar 
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a deposição de dentina, leva à formação de uma raiz fraca, propensa à fratura, 

por apresentar as paredes finas.  

O diagnóstico do estado da polpa em dentes imaturos inicia-se com a 

anamnese e as implicações anteriores, como trauma dental, dor provocada ou 

espontânea. A dor provocada por irritantes térmicos, químicos ou mecânicos, 

usualmente, indicam uma inflamação pulpar de menor grau, sendo, 

frequentemente, reversível. A dor espontânea, por outro lado, é usualmente 

uma inflamação pulpar irreversível ou uma necrose. No exame clínico, devem-

se observar a presença de mucosa avermelhada, edema, presença de fístula, 

dentes com lesão cariosa, fratura, mobilidade ou alteração de cor da coroa. 

Testes térmicos são de limitados valor, em consequência das respostas 

variadas como acontece com raízes de ápice fechado. Em adição aos 

resultados dos dados obtidos, as respostas podem ser incertas, devido ao 

medo ou incapacidade de compreensão ou comunicação das crianças com 

exatidão. Porém, em casos de trauma dental, a pesquisa tem mostrado que a 

neve de dióxido de carbono fornece resposta, consistentemente, positiva, 

próximo a 100% em dentes com ápice aberto (CAMP, 2008). 

 

2.2.3. Tratamentos conservadores da polpa inflamada 

Desde os meados do século XVIII, o problema da conservação pulpar, 

em dentes com lesões coronárias profundas, vinha preocupando os estudiosos 

da época. É creditado a Philip Pfaff (1750) o emprego como substância 

capeadora uma lâmina de ouro brunida sobre a exposição em teto de câmara 

pulpar. Hess relata que, em 1866, Bodecker havia sido o precursor da 

amputação coronária pulpar. Foi Herman, em 1920, seguido de Zander e 
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Glass, que apresentaram trabalhos convincentes com hidróxido de cálcio nas 

técnicas conservadoras da polpa, firmando em definitivo este material até os 

nossos dias (DIAS et al., 1980). 

O tratamento conservador da polpa dental inflamada engloba a proteção 

pulpar direta, a curetagem pulpar e a pulpotomia (ESTRELA, 2004). 

A proteção pulpar direta consiste no capeamento de uma polpa sã que 

sofreu uma ligeira exposição. Este capeamento deve ser feito com um cimento 

medicamentoso, visando mantê-la com vitalidade e com desempenho normal 

de suas funções, pelo menos por algum tempo, assim como induzi-la a 

formação de ponte dentinária (DIAS et al., 1980). 

A curetagem pulpar está indicada em exposições pulpares cuja pequena 

extensão não justifica a realização da pulpotomia, mas o tempo decorrido entre 

o momento do acidente e a procura de tratamento contraindica o capeamento 

direto, já que ultrapassa o tempo recomendado. A curetagem consiste 

inicialmente na ampliação da área exposta com uma broca diamantada esférica 

sob refrigeração água/ar. Em seguida, remove-se o tecido pulpar com curetas 

afiadas, 2 mm abaixo do sítio da exposição, supondo-se que a base da polpa 

esteja livre de infecção neste nível. Após a hemostasia, por meio da irrigação 

inicial com soro fisiológico, a área é seca com pelotas de algodão 

autoclavadas. Esta manobra tem por objetivo expor o tecido pulpar sadio para 

então se proceder à colocação de pasta de Ca(OH)2 veiculado em água 

destilada, recoberta por um cimento à base de Ca(OH)2 e uma camada de 

cimento de ionômero de vidro (ESTRELA, 2004). 

A pulpotomia é a remoção da porção coronária de uma polpa viva, 

ficando a parte radicular remanescente recoberta por uma substância 
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medicamentosa que favoreça a cicatrização da ferida operatória com tecido 

calcificado (DIAS et al., 1980). 

HOLLAND & SOUZA (1970) observaram as contradições quanto à 

técnica terapêutica de tratamento conservador - pulpotomia - devido ao 

problema do diagnóstico clínico da polpa inflamada. A resolução proposta, para 

eliminar este problema, apoiava-se em várias e complexas tabelas que 

registravam uma gama imensa de sinais e sintomas que caracterizavam cada 

uma das lesões pulpares. A sistemática adotada, no entanto, deixava 

transparecer uma preocupação geral de se chegar a um diagnóstico do quadro 

histopatológico da polpa dental, apenas por meio da sintomatologia clínica. 

Assim, demonstraram histologicamente que poderia ser obtida grande margem 

de sucesso no tratamento de polpas inflamadas, preconizando o uso de 

corticosteroide e antibiótico, durante as 48 horas que antecedem a proteção do 

remanescente pulpar com Ca(OH)2. 

HOLLAND et al. (1975) preconizaram a técnica de pulpotomia de duas 

sessões. Obtiveram a reversibilidade do processo inflamatório pulpar em 

polpas experimentalmente inflamadas e verificaram que o processo inflamatório 

pulpar é um fenômeno reversível, tal como ocorre em tecido conjuntivo 

localizado em outras partes do organismo, desde que aplicada a terapia 

adequada. Além disso, observaram também que existe uma relação entre a 

intensidade da reação inflamatória e o resultado do tratamento. Assim, quanto 

mais intensa e extensa se apresentasse a reação inflamatória, menor era a 

porcentagem de sucesso obtida após o tratamento com Ca(OH)2. Entretanto, a 

aplicação de um curativo de corticosteroide associado a um antibiótico, por 2 a 

7 dias, antes da aplicação do Ca(OH)2, aumenta a porcentagem de sucesso. 
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Deste modo, foi considerada apta a receber o tratamento conservador, a polpa 

radicular cuja superfície apresentasse hemorragia ao corte, não devendo 

apresentar-se liquefeita e pastosa. Algumas vezes, embora a polpa apresente 

hemorragia e consistência semelhante à polpa vital, nota-se, ao exame 

radiográfico, exagerado espessamento da membrana periodontal. Essa 

característica significa tão somente que toda polpa radicular está inflamada, 

atingindo o periápice e não há contraindicação do tratamento. Após a 

realização da pulpotomia, há normalização do aspecto radiográfico, na maioria 

dos casos. 

DIAS et al. (1980) relataram que, com relação ao emprego dos 

corticosteroides associados ou não aos antibióticos, pesquisas têm 

comprovado insucesso na recuperação de polpas injuriadas pelas exposições, 

não obstante a atuação espetacular dos corticosteroides sobre os processos 

inflamatórios agudos da polpa (pulpite), descongestionando-as, aliviando muito 

o problema dor, a par da manutenção de sua vitalidade. Essas substâncias, 

agindo por interferência na resposta inflamatória normal, perturbam a formação 

de tecido de granulação que é a base na reparação tecidual, impedindo ainda a 

fagocitose. Além disso, não restituem ao tecido pulpar sua normalidade 

histológica funcional. Estes autores preconizam a pulpotomia de uma sessão 

em que, após a remoção do tecido pulpar, irrigação com soro fisiológico ou 

água de cal, é aplicado o pó ou a pasta de Ca(OH)2 e, sobre este, o óxido de 

zinco e eugenol e, após, a restauração provisória. 

Valioso notar que a cicatrização da polpa dental não é exclusivamente 

dependente do tipo do material capeador usado, mas também, do material 

restaurador usado para o selamento biológico imediato e a longo prazo, 
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impedindo a microinfiltração na interface da restauração (AKIMOTO et al., 

1998). 

Vale ressaltar que AKIMOTO et al. (1998) observaram a resposta da 

polpa dental de macacos, após exposição mecânica e capeamento direto com 

Ca(OH)2, usando NaOCl a 2,5% como irrigante, para controle de hemorragia e 

debridamento. Eles demonstraram que este irrigante controla a hemorragia, 

não sendo tóxico para as células pulpares e nem inibitório para a cicatrização 

pulpar, para as formações de odontoblasto e de ponte de dentina. 

HAFES et al. (2002) sustentam a importância do uso de NaOCl a 3%, 

com capacidade biológica para controlar a hemorragia, removendo coágulo, 

lascas de dentina, auxiliando na cicatrização e facilitando a formação de ponte 

de dentina. 

TUNÇ et al. (2006) compararam o sucesso da pulpotomia com Ca(OH)2 

em dentes decíduos, com e sem o uso do hipoclorito de sódio(NaOCl) a 3% 

como agente hemostático. Relataram, em seu estudo, que o controle do 

sangramento pulpar tem sido mencionado como uma significante variável no 

sucesso da pulpotomia com Ca(OH)2. Desde 1950, estudos histológicos 

publicam que o NaOCl é biologicamente compatível com tecido de exposição 

pulpar, obtendo-se alto sucesso, quando usado como um agente hemostático 

em capeamento pulpar direto. Um número de procedimentos e agentes tem 

sido usado para controlar a hemorragia pulpar, seguida de exposição mecânica 

em dentes cariados e não cariados. O estudo foi realizado em dez crianças 

entre 9 e 13 anos de idade, em que cada criança apresentava um ou mais 

primeiros molares com cáries avançadas. A pulpotomia foi realizada em 18 

molares selecionados, após a remoção de cárie e confirmada a exposição 
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pulpar. No grupo experimental (n=9), o controle da hemorragia foi realizado 

com uma pelota de algodão saturada de NaOCl a 3% por 30 segundos e, no 

grupo-controle (n=9), a hemorragia foi controlada com pelotas de algodão 

saturadas com soro fisiológico. Os autores concluíram que o uso do NaOCl no 

controle da hemorragia aumentou o sucesso da pulpotomia com Ca(OH)2, 

porém, relacionaram este resultado com a concentração e o tempo 

empregados de aplicação com o NaOCl. Afirmaram ainda que o controle 

hemorrágico adequado seja talvez o único e principal fator no sucesso clínico 

vital da terapia pulpar. Isto porque um coágulo sanguíneo sobre a superfície da 

ferida interfere no reparo em virtude da inflamação e necrose. Assim sendo, 

uma técnica que resulte em mínima formação de coágulo, mediante o controle 

de sangramento, antes da aplicação de medicamentos, pode ser recomendada 

no tratamento de pulpotomia com Ca(OH)2. 

Definitivamente, a necrose pulpar em dentes imaturos, em 

consequência da lesão cariosa, é a principal causa, a longo prazo, de o dente 

não permanecer na arcada. O objetivo do tratamento conservador é manter a 

vitalidade pulpar, eliminando a presença das bactérias do complexo dentino-

pulpar, estabelecendo um meio no qual a apicogênese possa ocorrer. Uma 

característica complicada no tratamento de dentes imaturos é a dificuldade de 

predizer o grau do dano pulpar. Durante este procedimento, é importante a 

capacidade de o clínico controlar a vitalidade do remanescente pulpar. 

Atualmente, o melhor método para controlar a hemorragia pulpar e reduzir a 

carga bacteriana parece ser o uso de NaOCl como irrigante (WITHERSPOON, 

2008). 
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2.3. Apicogênese 

Em condições normais, muitos tecidos são programados, por 

autorregeneração, a restaurar a parte afetada. O tecido pulpar em dentes 

imaturos, ou seja, com ápice aberto, tem um autossuprimento sanguíneo e uma 

estrutura mais potente para responder ao dano sofrido. O consenso para 

tratamento clínico, de dentes imaturos com polpa vital, é para preservar a 

vitalidade, permitindo o desenvolvimento fisiológico e a formação completa da 

raiz – apicogênese. Dentes submetidos à apicogênese tendem a desenvolver 

uma estrutura normal de dentina, tanto em espessura quanto em comprimento 

de raiz. Em contraste, aqueles dentes que recebem apicificação apresentam 

somente uma ponte de tecido duro apical, sem presença de dentina, em virtude 

da perda dos odontoblastos e da bainha epitelial de Hertwig, que são 

importantes para completar o desenvolvimento da raiz (CHUEH & HUANG, 

2006).  

Embora existam divergências em relação ao capeamento pulpar e à 

pulpotomia como procedimentos definitivos em dentes permanentes maduros, 

há o consenso geral de que esses procedimentos devem ser empregados nas 

exposições pulpares, em dentes com formação incompleta da raiz. Uma vez 

terminada a rizogênese, o tratamento endodôntico rotineiro pode ser realizado 

se necessário. Igual concordância existe, no sentido de que quanto maior a 

área de exposição pulpar, menos favorável é o prognóstico do capeamento da 

polpa. Com uma exposição pulpar grande, a quantidade de tecido inflamado é 

maior e há mais possibilidade de contaminação por microorganismos. Com as 

exposições maiores, a hemorragia e o dano causado pelo esmagamento dos 
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tecidos também aumentam, causando uma inflamação mais intensa, quando, 

então, deve-se realizar a pulpotomia (COHEN & HARGREAVES, 2007). 

Portanto, a lesão cariosa é um dos maiores desafios para a manutenção 

da integridade do desenvolvimento dos dentes. Esta doença pode resultar em 

uma pulpite irreversível, causando eventualmente necrose pulpar associada à 

parada do desenvolvimento da raiz e, finalmente, impedir o desenvolvimento 

normal da raiz, levando a um prognóstico desfavorável. Então, o primeiro 

objetivo, quanto ao tratamento do dente imaturo, deve ser o de manter a polpa 

com vitalidade de modo que a apicogênese venha a ocorrer. Os princípios 

básicos para o tratamento de uma polpa vital podem ser divididos em duas 

amplas fases. A fase inicial envolve a remoção do tecido contaminado por 

bactérias. A segunda fase é estabelecer um meio que previna futura 

contaminação bacteriana. Os tratamentos usados para este fim são 

capeamento direto ou pulpotomia. Historicamente, vários materiais têm sido 

advogados para induzir o desenvolvimento normal da raiz, o Ca(OH)2 tem sido 

o material de escolha. Mais recentemente, o agregado de trióxido mineral 

(MTA) tornou-se disponível para uso nos procedimentos pulpares 

(WITHERSPOON, 2008). 

Sempre que for diagnosticada a vitalidade pulpar, um tratamento 

endodôntico conservador é o indicado, evitando-se intervenções no canal 

radicular. Se a popa radicular com vitalidade for mantida, a raiz a ser formada 

será mais organizada e mais bem estruturada, em razão de os odontoblastos 

serem preservados. Nesses casos, o tratamento indicado é pulpotomia. 

Geralmente, nos dentes em desenvolvimento em que ocorrem fratura coronária 

ou o processo carioso é antigo, com exposição pulpar, a necrose da polpa 
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poderá limitar-se às partes coronária e média do canal radicular, 

permanecendo sua porção apical inflamada, porém com vitalidade. Isto se 

deve, provavelmente, ao fato de a rizogênese incompleta possibilitar ampla 

circulação sanguínea, o que aumentaria a capacidade de defesa orgânica do 

tecido pulpar à invasão infecciosa. Nestas situações, procuramos preservar o 

remanescente do tecido apical com vitalidade e, principalmente, a bainha 

epitelial de Hertwig, com o objetivo de se alcançar o desenvolvimento radicular. 

(LOPES & SIQUEIRA, 2010) 

Atualmente, TROPE (2010) desenvolveu um método de tratamento de 

revascularização pulpar, baseado em pesquisa de dentes permanentes 

avulsionados com rizogênese incompleta que revascularizaram, justificando 

que a polpa pode está necrosada, mas não degenerada e infectada. Assim, ele 

protocolou um tratamento em dentes com ápice aberto, com confirmação 

clínica e radiográfica de periodontite apical, que consiste na irrigação com 

NaOCl a 5,25%, sem instrumentação mecânica e uso de uma mistura de 

antibiótico. Um coágulo sanguíneo que é formado no nível da junção cemento-

esmalte fornece uma matriz para o crescimento de um novo tecido e, em 

seguida, um duplo selamento é feito com MTA na área cervical, com 

restauração de resina. Este autor ressalta que casos clínicos tratados com este 

método têm sido descritos como exemplos de regeneração pulpar e início da 

tecnologia de células-tronco em endodontia. É importante distinguir a 

revascularização da regeneração pulpar. Até o presente, é certo que o espaço 

pulpar tenha retornado para um estado vital, entretanto, com base em pesquisa 

de dentes avulsionados e em um recente estudo de dentes infectados, é 

provável que este tecido no espaço pulpar seja mais semelhante ao tecido do 
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ligamento periodontal do que do tecido pulpar. Parece que há 30% de chance 

do tecido pulpar reintegrar o espaço pulpar. Pesquisas futuras serão 

necessárias para estimular a regeneração pulpar das células pluripotentes na 

região periapical. Também, em casos de pulpite irreversível, em vez de 

remover toda a polpa e substituí-la por um material obturador, poderia ser 

melhor a ressecção parcial da polpa para o ressurgimento do tecido pulpar com 

a ajuda de uma matriz. 

2.4. Materiais biológicos pulpares empregados como recobrimento 

2.4.1. Mecanismos de mineralização 

O osso, o cemento e a dentina possuem muitas semelhanças em suas 

formações, todos são tecidos conjuntivos especializados, e o colágeno (tipo I) 

desempenha um amplo papel na determinação das estruturas destes tecidos 

(TEN CATE, 2001). 

Muitos tipos de colágenos genética, química e imunologicamente 

distintos foram identificados e descritos. Tais colágenos são agrupados em três 

domínios. O colágeno tipo I faz parte do primeiro domínio, agregando-se aos 

milhares, de forma regular, no compartimento extracelular, para formar fibrilas, 

estando presente na maioria dos tecidos conjuntivos e abundante na pele, 

osso, gengiva, ligamento periodontal e cemento. (TEN CATE, 2001). 

O colágeno tipo I é produzido por: fibroblastos, odontoblastos, 

osteoblastos e condroblastos que estão presentes nos ossos, dentina, tendões 

e cápsulas de diversos órgãos. (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1999). 

Os fibroblastos são também responsáveis pela formação dos 

componentes não-fibrosos da matriz extracelular que os cerca, usualmente 

denominada substância fundamental. Esta é amorfa, consistindo de um gel 
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semi-sólido e altamente hidratado. A natureza hidratada da substância 

fundamental promove um mecanismo de regulação de águas nos tecidos e 

apresenta em sua composição as macromoléculas de proteoglicanos e 

glicoproteínas adesivas (TEN CATE, 2001). 

No caso dos tecidos conjuntivos mineralizados, a matriz orgânica 

consiste em uma proteína fibrosa (colágeno tipo I) associada com quantidades 

e tipos variáveis de macromoléculas (proteoglicanos, fosfoproteínas e 

fosfolipídeos). A matriz orgânica do tecido mineralizado, independentemente de 

sua composição, é capaz de receber o mineral na forma de cristais de 

hidroxiapatita. O componente inorgânico deste tecido consiste em uma apatita 

biológica, essencialmente um sal de fosfato de cálcio, com uma composição 

semelhante à hidroxiapatita de cálcio, representada pela fórmula molecular 

Ca10(PO4)6 (OH)2 (TEN CATE, 2001). 

Desta maneira, para a formação de cristais de hidroxiapatita, é 

necessário uma fonte de íons cálcio e fosfato no organismo. O plasma e os 

fluidos extracelulares contêm certa quantidade de cálcio e fosfato iônico em 

sua composição, os quais representam a matéria prima para formação de uma 

fase sólida de fosfato de cálcio. Certas proporções de cálcio e fosfato do 

plasma encontram-se combinadas com macromoléculas, não estando 

disponível de imediato para a formação de uma fase sólida de fosfato de cálcio. 

Entretanto, como os íons de cálcio e fosfato chegam a todos os tecidos, é 

necessário explicar por que a deposição de mineral ocorre exclusivamente nos 

tecidos destinados a serem mineralizados (KATCHBURIAN & ARANA, 2004). 

A formação de tecido duro ocorre quando existe uma saturação de íons 

cálcio e fosfato no meio, fazendo com que esses se precipitem sob a forma de 
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fosfato de cálcio. Todavia, inúmeros fatores locais existentes, tais como, fluido 

tecidual, arranjo iônico inicial instável, elevado gasto de energia e inibidores da 

mineralização presentes no meio, impediriam que a formação de tecido duro 

ocorresse de forma natural. Para que o processo seja efetivo, tanto na 

formação de cristal como no seu crescimento, numerosas condições deverão 

estar presentes (BREW & FIGUEIREDO, 2003). 

Para que o evento da formação de um tecido duro se realize, é 

necessário que células especializadas (osteoblasto – osso; odontoblasto – 

dentina; cementoblasto – cemento; e ameloblasto – esmalte) sejam capazes de 

secretar uma matriz orgânica viável à mineralização, em um meio com farto 

suprimento sanguíneo e aporte de sais. Os minerais são trazidos pela 

circulação até a barreira de células especiais, passando entre essas células ou 

através delas. Com a matriz orgânica depositada, chegariam sais minerais em 

quantidade suficiente para formar grupamentos iônicos e cristalitos, 

determinando um aumento de concentração localizado, conhecido por 

nucleação homogênea. Esse primeiro mecanismo da mineralização processa-

se mediante a presença de uma vesícula nucleadora, que alcançaria a matriz, 

via membrana celular. Como unidade independente na matriz, passaria a 

incorporar mais íons até sua supersaturação e crescimento do cristalito, dentro 

dessa estrutura, ocasionando o rompimento de sua membrana e a 

consequente liberação dos cristalitos para o meio. Esse mecanismo de 

mineralização homogênea ocorre em virtude da presença de uma vesícula 

matricial ou vesícula da matriz. (BREW & FIGUEIREDO, 2003) 

Valioso notar que a vesícula da matriz encerra um pequeno ambiente, 

com todos os mecanismos expostos para uma mineralização inicial. Logo, ela 
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contém fosfatase alcalina, pirofosfatase, Ca-ATPase, metaloproteinase, 

proteoglicanos fosfolipídio aniônicos, capazes de ligar o cálcio ao fosfato 

inorgânico (TEN CATE, 2001). 

Outro mecanismo de formação de tecido duro é o da nucleação 

heterogênea, quando ocorre a deposição de cristalitos entre as fibras 

colágenas, enquanto as proteínas não-colágenas (osteopontina, osteonectina, 

fosforina, entre outras) estariam envolvidas no processo. Independentemente 

do tipo de mineralização, os depósitos dos cristais liberados na matriz ocorrem, 

primeiramente, nos espaços existentes entre as fibras colágenas, depois, entre 

os poros das fibrilas e, por fim, entre as fibrilas colágenas. Assim, o mineral fica 

localizado ao redor e no interior da fibrila colágena (BREW & FIGUEIREDO, 

2003). 

Uma vez que estes cristais iniciais são depositados, a formação das 

partículas minerais adicionais progride por nucleação secundária, 

consequência do contato da solução de cálcio e fosfato com as partículas já 

formadas da fase sólida. Assim, a nucleação secundária ocorre na formação de 

cristais adicionais, pela colisão ou fratura destes cristais já formados, por 

nucleação heterogênea. A mineralização do esmalte e do cemento não ocorre 

na presença de vesículas matriciais, tendo em vista o meio já estar saturado 

com íons de dentina mineralizada. A formação do esmalte e do cemento ocorre 

por nucleação secundária (BREW & FIGUEIREDO, 2003). 

Assim sendo, tudo indica que a fase fibrilar precisa ser precedida pela 

fase vesicular. Essa sequência repete-se nos casos de reparação de fraturas 

ósseas e de formação de dentina reparativa. Cumpre realçar que as vesículas 

da matriz não são encontradas em outros tecidos de natureza conjuntiva, os 
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quais normalmente não se calcificam, sendo, porém, encontradas em sítios de 

calcificação patológica (KATCHBURIAN & ARANA, 2004). 

A atividade da enzima fosfatase alcalina é sempre associada à produção 

de qualquer tecido mineralizado. Em todos os casos, a enzima exibe um 

padrão similar de distribuição, sendo envolvida pelos vasos sanguíneos e 

membranas das células formadoras de tecido mineralizados. Nos tecidos 

conjuntivos mineralizados, a fosfatase alcalina pode ser encontrada livre no 

interior da matriz ou associada às vesículas de matriz, quando estas estão 

presentes. Tal enzima tem a clara função de hidrolisar os íons de fosfato a 

partir de um radical orgânico em pH alcalino (TEN CATE, 2001). 

 

2.4.2. Barreira Dentinária 

OLSSON et al. (2006) avaliaram a evidência sobre a formação da 

barreira de tecido duro em humanos após capeamento pulpar por meio de uma 

revisão sistemática, questionando os seguintes problemas: É possível uma 

exposição pulpar cicatrizar, isto é, formar barreira de tecido duro com um tecido 

pulpar livre de sinais de inflamação depois do capeamento pulpar? Sob quais 

circunstâncias se forma uma barreira dentinária? O que acontece com a polpa 

e a barreira dentinária recém-formada a longo prazo? 

Os autores citados acima analisaram 171 publicações de 1966 a 2005. 

Depois de lido os resumos, 107 estudos foram reavaliados por meio da leitura 

completa do texto. Depois da interpretação, foram selecionados 21 estudos, os 

quais foram incluídos na revisão sistemática. Baseados neste sistema de 

revisão, eles concluíram que o grau de evidência de formação de barreira foi 

insuficiente. Concluíram, entretanto, que o fato de o grau de evidência ser 
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insuficiente não implica, necessariamente, que nenhum tratamento 

conservador da polpa dental deve ser feito ou que não deve ser usado. Os 

resultados apontaram a necessidade de estudos futuros de alta qualidade para 

atingir, consequentemente, um alto nível de evidência. 

A seguir serão abordados alguns estudos sobre materiais empregados 

como recobrimento biológico e seus mecanismos de ação na formação da 

barreira dentinária. 

 

2.4.3. Hidróxido de Cálcio 

ZANDER & GLASS (1949) apud BERGENHOLTZ (2005) 

fundamentaram o uso do Ca(OH)2 como um veículo para capeamento em 

exposição pulpar. Eles observaram precipitados de grânulos de proteinato de 

cálcio entre a camada de necrose e o resto pulpar, por meio de um estudo, em 

que aplicaram fenol sobre o tecido pulpar antes do capeamento com Ca(OH)2, 

concluindo que houve a presença da cicatrização da ferida pulpar devido à 

presença do íon de cálcio, independentemente, da presença do fenol. 

KAKERASHI et al (1965) concluíram que, sem o tratamento da ferida, o 

reparo da dentina ocorreu em ratos germ-free, mas foi ausente em ratos 

convencionais, demonstrando a crucial influência negativa da ferida 

infeccionada. 

HOLLAND (1971) fez uma análise histoquímica de algumas alterações 

intra e extracelulares que ocorrem na polpa dental durante o processo de 

cicatrização, após uma pulpotomia capeada com hidróxido de cálcio. Foram 

usados 48 dentes de cães machos na idade de 1 a 2 anos. Após anestesia, o 

esmalte e parte da dentina foram removidos com ponta diamantada e a 
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exposição pulpar foi feita com broca esférica diamantada. A polpa da porção 

coronária foi então removida com broca esférica e as lascas de dentina 

removidas com um escavador seguido de irrigação, com soro fisiológico, da 

cavidade. Depois da secagem da cavidade com pelota de algodão estéril, a 

superfície pulpar foi coberta com hidróxido de cálcio e selada cavidade. O 

resultado mostrou que, durante o processo de cicatrização, a exposição pulpar 

poderia ser dividida em cinco zonas, de acordo com sua morfologia e 

reatividade, como se segue: 

- Zona de necrose – a área da polpa dental em contato direto com 

Ca(OH)2. A mudança inicial foi observada em 2 horas. Com presença de 

degeneração de células nucleares. Em estágios tardios (12 horas – 7 dias), os 

sinais de necrose foram maiores, mostrando lise celular e degeneração 

tecidual, porém, a espessura foi a mesma em relação ao tempo. 

Zona granular externa ou superficial – depois de 2 horas. Foram 

observadas granulações abaixo da zona de necrose. Em estágios tardios (5 – 

48 horas), o número e tamanho destas granulações aumentaram formando 

uma barreira mineralizada que parecia isolar a zona de necrose superficial do 

remanescente pulpar. Estas granulações foram observadas durante todas as 

etapas de observações e, ocasionalmente, poderiam ser detectadas em zonas 

adjacentes. 

- Zona granular interna ou profunda – as granulações nesta área foram 

observadas somente em tecidos coloridos com o método Von Kossa’s, 

caracterizada por uma delgada infiltração de neutrófilos que aumentou em 

número acima das 24 horas. Uma extensiva mineralização desta zona foi 
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observada, devido a reações com íons de cálcio. Pequenos grupos de células e 

vasos degenerados foram observados, mesmo após 60 dias. 

- Zona de proliferação celular – grande número de células, 

provavelmente, fibroblastos jovens, aumentou depois de 48 horas. Pequenos 

números de neutrófilos foram observados principalmente entre 2 e 48 horas, 

desaparecendo depois de 7 dias. Em estágios tardios, linfócitos e plasmócitos 

foram vistos nesta área. Em torno do sétimo dia, colunas de células fusiformes 

tinham aparecido na maioria da área superficial desta zona. Estas células 

eram, provavelmente, odontoblastos que, depois de 15 dias, ficavam paralelos 

mutuamente e a formação de dentina era iniciada. Depois de 30 a 60 dias, uma 

definitiva camada de dentina fica estabelecida, e então, as três camadas mais 

externas ficam separadas da polpa viva. 

- Zona do tecido pulpar subjacente – polpa em condições normais. 

Somente leve hiperemia foi observada antes de 48 horas. 

HOLLAND et al. (1979) fizeram um estudo histológico para avaliar a 

proteção que a barreira dentinária oferecia para o tecido pulpar remanescente, 

após a pulpotomia. Oitenta dentes unirradiculares de macacos adultos foram 

acessados e a porção coronária da polpa foi removida. Após irrigação com soro 

fisiológico e secagem da polpa com pelota de algodão estéril, o remanescente 

pulpar foi protegido com pasta de Ca(OH)2  e água destilada. Todas as coroas 

foram seladas com óxido de zinco e eugenol. Após 30 dias, 60 entre os dentes 

selados foram abertos e o Ca(OH)2 foi removido. As cavidades foram lavadas 

com soro fisiológico para permitir a visualização clínica da barreira de tecido 

duro. Após a visualização, 20 dentes permaneceram abertos, 20 dentes foram 

restaurados com cimento de silicato e 20 com cimento fosfato de zinco aplicado 
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diretamente contra a barreira de tecido duro. Vinte dentes restantes 

permaneceram fechados como grupo-controle. Os animais foram sacrificados 

30 dias depois do segundo tratamento.  

Os dentes foram extraídos e analisados histologicamente. Os resultados 

mostraram que 16 dentes do grupo-controle formaram barreira de tecido duro 

completa e o remanescente pulpar permaneceu com vitalidade. Em quatro 

casos, a barreira foi incompleta com presença de inflamação pulpar crônica. O 

grupo de cimento de silicato apresentou 15 dentes com barreira de tecido duro 

e polpa com vitalidade; em três dentes, a barreira de tecido duro foi incompleta 

e inflamação pulpar crônica; nos dois espécimes restantes, observaram-se 

ausência de barreira e polpa necrosada. No grupo do cimento fosfato de zinco, 

houve 15 casos com formação completa de tecido duro e polpa dental sem 

reação inflamatória. Quatro espécimes tinham ponte incompleta de tecido duro 

e apresentavam reação inflamatória; e um espécime não tinha formação de 

tecido duro e a polpa dental estava necrosada (HOLLAND et al., 1979). 

O grupo de espécimes que ficou com a câmara pulpar aberta produziu 

completa formação de tecido duro em 17 casos, com a polpa livre de reação 

inflamatória. Em três espécimes, a ponte de tecido duro foi incompleta, com 

resposta inflamatória e necrose. Estes autores concluíram que a porcentagem 

de sucesso de formação da barreira dentinária não foi alta como se esperava, 

por saberem que a formação de tecido duro, após pulpotomia em dentes 

jovens, aumenta esta porcentagem e a idade dos macacos não era conhecida 

neste caso. Um outro fator que reduz o sucesso é a presença de lascas de 

dentina sobre a superfície pulpar. Quanto à permeabilidade dentinária da 

barreira, eles acharam que, de acordo com os resultados, este fato não 



 

 36

comprometeu o objetivo do tratamento, o de manter a polpa com vitalidade. A 

porosidade também não contraindica os procedimentos como capeamento 

pulpar direto e pulpotomia e, consequentemente, a proteção do tecido pulpar 

está diretamente relacionada com a superfície externa da barreira, porque esta 

tem pouco ou nenhum tubo dentinário e o contato do agente irritante com os 

processos odontoblásticos é mais difícil (HOLLAND et al, 1979). 

HOLLAND (1981) apresentou uma análise sobre a atuação do Ca(OH)2 

em contato direto com o tecido conjuntivo. De acordo com esta análise, várias 

alterações morfológicas ocorrem em prazo bastante curto, minutos ou poucas 

horas. O tecido em contato mais íntimo com Ca(OH)2 sofre uma desnaturação 

proteica devido ao seu pH altamente alcalino. Íons de cálcio provenientes do 

Ca(OH)2 penetram no tecido e, aproximadamente, no limite entre a área que 

sofreu a desnaturação proteica e a porção tecidual que permanece com 

vitalidade, reagem com gás carbônico do tecido, produzindo uma precipitação 

de granulações de sais de cálcio, relativamente volumosas, constituídas de 

carbonato de cálcio. Essa precipitação de sais de cálcio parece estimular o 

organismo também a depositar sais de cálcio e estas são menos volumosas, 

ficam abaixo ou entre as granulações mais volumosas formando um verdadeiro 

“cimento armado”. Portanto, o íon de cálcio do Ca(OH)2 participaria apenas da 

formação das granulações de maior porte e mais superficiais, enquanto todo o 

cálcio restante, que constitui a maior parte do tecido que se calcificou, tem 

origem no próprio organismo. Essas ocorrências podem ser observadas na 

polpa dental, em caso de capeamento direto, numa pulpotomia ou mesmo na 

obturação de canal de um dente com rizogênese incompleta ou não. A única 

diferença é que, abaixo das granulações de sais de cálcio, ocorre a deposição 
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de dentina, quando em contato com a polpa; e de cemento, se estiver na região 

apical. 

GOLDBERG et al. (1984) avaliaram a característica estrutural e a 

permeabilidade da barreira formada de tecido duro, depois da pulpotomia com 

uma pasta de Ca (OH)2 e paramonoclorofenol canforado, em 13 pré-molares 

intactos, com a ajuda do microscópio eletrônico de varredura e o corante de 

azul de metileno. Radiograficamente, a barreira dentinária foi observada em 

todos os casos, mostrando uma estrutura irregular em sua superfície coronária, 

formada por numerosos cristais. A superfície adjacente à polpa mostrou grande 

número de aberturas com diâmetro entre 20 a 250 micrômetros. A análise com 

azul de metileno mostrou intenso vazamento através destas aberturas, as quais 

confirmam a porosidade da barreira. Estes estudiosos concluíram que, sob 

certas circunstâncias clínicas (vazamento marginal de restaurações coronárias, 

cárie residual, fratura de coroa, etc.), a ponte permaneceria exposta ao meio 

oral, permitindo a penetração de bactérias ou suas toxinas, podendo afetar a 

vitalidade do tecido pulpar. 

BARTHEL et al. (2000) fizeram um estudo retrospectivo para determinar 

o sucesso do tratamento de dentes com capeamento pulpar depois de 5 e 10 

anos. Quatrocentos e um capeamentos pulpares realizados de 1984 a 1987 

(grupo-controle de 10 anos), e de 1990 a 1992 (grupo-controle de 5 anos) 

foram avaliados em 1997. Todas as polpas tiveram exposição por cárie. Se os 

dentes tivessem uma história de dor ou a exposição excedesse um estimado 

milímetro quadrado, o tratamento endodôntico seria indicado. Após irrigação 

com água oxigenada a 3%, o Ca(OH)2 de presa rápida (Kerr Life, Karlsruhe, 

Geramany) foi colocado sobre a ferida. Sobre este medicamento, foi aplicado 
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cimento fosfato de zinco ou ionômero de vidro. Os dentes foram restaurados 

com amálgama, resina composta, restauração metálica e, em alguns, foi usado 

selamento provisório. O capeamento pulpar foi considerado sucesso quando o 

dente respondia, claramente, ao teste de sensibilidade, ausência de 

sintomatologia (dor, edema, etc.) e sinais radiográficos (lesão 

radiotransparente). Entretanto, foi considerado insucesso nos casos em que os 

dentes foram extraídos, com indicação para tratamento endodôntico ou com a 

presença de lesões radiotransparente, por radiografia. Foram considerados 

resultados “questionáveis”, os dentes que não apresentavam patologia 

radiograficamente e com teste de sensibilidade duvidoso (respondia ao gás 

carbônico e não respondia ao teste elétrico). Os resultados mostraram que 

somente 123 dentes capeados puderam ser encontrados para proservação em 

1997. No grupo de 5 anos, houve 20 casos com sucesso; 24, com fracasso; e 

dez casos questionáveis. No grupo de 10 anos, ocorreram nove sucessos; 55 

fracassos; e cinco casos questionáveis. Todos os casos que tiveram como 

resultado sucesso e “questionáveis” mostraram metamorfose cálcica no espaço 

da câmara pulpar e no canal radicular, em comparação com os dentes 

adjacentes sem capeamento pulpar. Os autores concluíram que a metamorfose 

cálcica apresentada após capeamento pulpar pode ser impedimento para o 

tratamento endodôntico O prognóstico destes dentes, se o tratamento 

endodôntico for realizado, é menos favorável do que nos dentes com vitalidade 

pulpar sem capeamento. Este fato, juntamente com a possibilidade de o 

acesso à porção apical do canal estar obstruído por calcificações, pode levar o 

capeamento direto ser o tratamento de escolha nos casos de exposição pulpar 

por cárie. 
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BERGENHOLTZ (2005) fizeram uma revisão de literatura sobre 

observações clínicas e estudos experimentais em humanos e animais de 

laboratório, demonstrando que a cicatrização e reparo da exposição pulpar por 

cárie, trauma ou causa iatrogênica são possíveis com uma variedade de 

métodos de tratamento. Porém, o julgamento clínico do prognóstico, a longo 

prazo, do tecido pulpar após capeamento direto e pulpotomia, ainda tem levado 

a dúvidas sobre a validade destes procedimentos. Problemas não resolvidos, 

após proservação, como falhas na função da vitalidade pulpar em dentes 

capeados com Ca(OH)2, têm sido observados em estudos de 

acompanhamento clínicos. A morte pulpar, dentro de meses ou no primeiro ano 

subsequente ao tratamento, pode estar relacionada ao efeito de uma infecção 

primária, surgindo de falhas tardias, possivelmente causadas por uma 

reinfecção pulpar. Caminhos para penetração de elementos infecciosos estão 

frequentemente presentes nas chamadas pontes dentinárias. Enquanto, surge 

macroscopicamente sólida em observações clínicas ou radiográficas, largas 

áreas não mineralizadas estão presentes tornado-as permeáveis. 

LOPES & SIQUEIRA (2010) relataram que a primeira referência ao 

emprego do hidróxido de cálcio (Ca(OH)2 ) foi atribuída a Nygren, em 1938, 

para o tratamento da fistula dentalis, enquanto Codman, em 1851, o 

empregava nos casos de amputações radiculares de polpas vivas. Entretanto, 

foi somente em 1920, por intermédio de Bernhard W. Hermann, um dentista 

alemão, que tal substância começou a ser, cientificamente pesquisada, 

empregada e difundida na forma de uma pasta denominada Calxil. O Ca(OH)2 

apresenta-se como um pó branco, alcalino (pH 12,8), pouco solúvel em água 

(solubilidade de 1,2/L de água, à temperatura de 25°C).Trata-se de uma base 
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forte, obtida a partir da calcinação (aquecimento) do carbonato de cálcio (cal 

viva). Com a hidratação do óxido de cálcio, chega-se ao hidróxido de cálcio, e a 

reação entre ele e o gás carbônico leva à formação de carbonato de cálcio. As 

propriedades do Ca(OH)2 derivam de sua dissociação iônica em íons de cálcio 

e íons hidroxila, sendo que a ação desses íons sobre os tecidos e os 

microorganismos explica as propriedades biológicas e antimicrobianas dessa 

substância. 

LOPES & SIQUEIRA (2010) afirmam que, quando em contato direto com 

um tecido conjuntivo organizado com memória genética para produção de 

tecido mineralizado, como polpa ou ligamento periodontal, o Ca(OH)2 estimula 

a neoformação da dentina ou cemento, respectivamente. Esta é, sem dúvida 

alguma, a propriedade mais difundida do hidróxido de cálcio, sendo suportada 

tanto pela prática clínica, quanto por inúmeros trabalhos científicos. Algumas 

modalidades de tratamento utilizam-se desse efeito biológico do Ca(OH)2, tais 

como: ▪ capeamento pulpar, ▪ curetagem pulpar, ▪ pulpotomia, ▪ apicificação, ▪ 

tratamento de perfurações, ▪ reabsorções radiculares. Embora se reconheça a 

citada propriedade dessa substância, seu mecanismo de ação ainda não foi 

perfeitamente elucidado. Alguns atribuem este efeito aos íons hidroxila, 

enquanto outros julgam que os íons de cálcio sejam responsáveis pela indução 

do reparo. Algumas tentativas de explicar os efeitos do Ca(OH)2  sobre os 

tecidos que resultam em deposição de tecido duro são: ativação de enzimas 

envolvidas no processo de reparo (Ca+2-ATPase, pirofosfatase, fosfatase 

alcalina) e trauma químico que, devido ao pH elevado, íons hidroxila, oriundos 

da dissociação de cálcio, causam uma zona de desnaturação proteica 
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superficial no tecido com essa substância, caracterizada por necrose de 

coagulação de espessura variável entre 0,3 e 0,7 mm. 

 

2.4.4. Agregado de Trióxido Mineral 

PITT FORD et al. (1996) apresentaram o MTA como um material para o 

capeamento pulpar. Eles examinaram a resposta da polpa dental de macacos a 

capeamento pulpar com MTA e o Ca(OH)2. Após a exposição pulpar de 12 

incisivos inferiores com broca esférica nº. 1, estes foram capeados com MTA 

ou hidróxido de cálcio (Dycal, L.D. Caulk). Depois de 5 meses, os autores não 

notaram inflamação pulpar em cinco de seis espécies capeadas com MTA, e 

todas as seis polpas, neste grupo, tinham barreira dentinária completamente 

formada. Em contraste, todas as polpas capeadas com Ca(OH)2 mostraram a 

polpa inflamada e a formação da ponte ocorreu em somente duas amostras. 

Baseados nestes resultados, os autores concluíram que o MTA é conveniente 

como material capeador durante a terapia pulpar. 

BERNABÉ & HOLLAND (2003) estudaram as características físicas, 

químicas e biológicas do MTA e do cimento Portland. Relatam que o agregado 

de trióxido mineral (MTA) surgiu no início dos anos 90, como um material 

experimental, desenvolvido pelo professor Mahmoud Torabinejad. Este material 

foi elaborado na Universidade de Loma Linda – Califórnia, Estados Unidos, 

com o objetivo de selar as comunicações entre o interior e o exterior do dente. 

Originariamente, este material foi empregado em cirurgias paraendodônticas, 

como material retrobturador, e em casos de perfurações intrarradiculares e de 

furca. 
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ACCORINTE et al. (2008) apresentaram um estudo clínico comparando 

as características histológicas da polpa dental humana em resposta ao 

capeamento do MTA e o pó do Ca(OH)2. Foram usados 40 pré-molares 

humanos saudáveis, indicados para extração por motivos ortodônticos. Após 

acesso coronário e hemostasia, foram separados em quatro grupos. Grupo 1, 

com Ca(OH)2 em pó por 30 dias; Grupo 2, com Ca(OH)2 em pó por 60 dias; 

Grupo 3, MTA por 30 dias; e Grupo 4; MTA por 60 dias. Os resultados foram 

analisados, por técnicas histológicas, quanto à barreira de dentina, à resposta 

inflamatória e a outros achados pulpares. Eles concluíram que, em 

consideração à formação da barreira de dentina, o Grupo 1 (Ca(OH)2 por 30 

dias) mostrou uma tendência superior e desempenho mais favorável do que o 

grupo 3 (MTA por 30 dias). Porém, nenhuma diferença significativa foi 

observada entre os grupos neste item (p>0.05). Sem levar em conta a maneira 

como o Ca(OH)2 foi empregado (cimento ou pó), seu mecanismo de ação é 

semelhante e comparável ao MTA. Estes autores teorizaram que o óxido 

tricálcio no MTA reage com o fluido tecidual para formar o Ca(OH)2, resultando 

na formação de uma barreira dentinária semelhante àquela do Ca(OH)2. 

RESTON & COSTA (2009) avaliaram, com microscópio eletrônico de 

varredura, a morfologia e a localização da barreira de tecido duro induzida pelo 

Ca(OH)2,  MTA e ProRoot MTA, após pulpotomia em dentes de cães. Foram 

acessados 53 dentes (94 raízes) de pré-molares superiores e inferiores de 

cinco cães na idade adulta nos quais foi realizado a pulpotomia. Os dentes 

foram divididos em três grupos, randomicamente, de acordo com o agente 

capeador: ▪ Ca(OH)2 PA (J. T. Backer, SP/Brasil); ▪ MTA (Loma Linda 

University, Loma Linda, CA, USA); ▪ ProRoot MTA (Tulsa/Dentsplay, Tulsa, OK, 
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USA). Os agentes capeadores foram protegidos com uma camada de cimento 

de Ca(OH)2 e as cavidades foram restauradas com amálgama. Depois de 90 

dias, os animais foram eutanasiados, os dentes extraídos e reduzidos a 

fragmentos medindo 3 mm de coroa e 3 mm de raiz. A superfície coronária foi 

analisada por MEV, e o perímetro da área do canal e a barreira dentinária 

foram delimitadas para determinar a porcentagem de obliteração e extensão da 

barreira. Considerando a morfologia, a barreira de tecido duro foi classificada 

como: amorfa, quando a presença dos túbulos dentinários era inexistente ou 

insignificante; mista, quando os túbulos ocupavam uma área proporcional ao 

que ocupava a amorfa; e tubular, quando a presença dos túbulos era 

predominante ou absoluta. Considerando a localização, a barreira de tecido 

duro foi classificada como: central (no centro da exposição); periférica (em 

torno das paredes do canal); centro-periférica (completa). O resultado mostrou 

que quanto à morfologia da barreira, foi, para o Ca(OH)2, amorfa = 54,2%, 

mista = 41,7%, tubular = 4,2%; para o MTA, amorfa = 41,4%, mista = 34,5%, 

tubular = 24,1%; para o ProRoot MTA, amorfa = 4,2%, mista = 33,3%, tubular = 

62,5%. Quanto à localização com Ca(OH)2 foi central = 0, perférica = 70,8%, 

centro-periférica = 29,2%; com o MTA, central = 10,3%, periférica = 34,5%, 

centro-periférica = 55,2%; com o ProRoot MTA, central = 7,1%, periférica = 

17,9%, centro-periférica = 75%. Os autores concluíram que os agentes 

capeadores utilizados neste estudo formaram barreira; apresentando-se de 

forma tubular e com localização centro-periférica, em maior porcentagem para 

o ProRoot MTA. 

TORABNEJAD & PARIROKH (2010), após revisão de literatura das 

propriedades físicas, químicas e antibacterianas do cimento MTA, afirmam que 
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os principais elementos do MTA são cálcio, sílica, e óxido de bismuto 

(radiopacificador); e sua composição química é silicato tricálcio, aluminato 

tricálcio, silicato de cálcio e aluminato férrico tetracálcio. Quando o pó do MTA 

é misturado com água, inicialmente, são formados o hidróxido de cálcio e o 

silicato de cálcio hidratado que são transformados em um gel sólido poroso, 

pobremente cristalizado. Por causa da formação silicato de cálcio, o cálcio 

precipita-se e produz o Ca(OH)2, o qual é responsável pela alcalinidade do MTA 

hidratado (pH 10 que, durante a presa, pode chegar a pH 12,5). 

 

2.4.5. Óxido de Zinco e Eugenol 

MELLO et al. (1972) analisaram, histologicamente, o comportamento da 

polpa dental, experimentalmente exposta e protegida com Ca(OH)2, óxido de 

zinco e eugenol, manipulados em duas diferentes consistências (sólido e 

líquido), empregaram-se três cães adultos. Após acesso, pulpotomia, irrigação 

com soro fisiológico e secagem com pelotas de algodão autoclavadas, foram 

aplicadas, sobre as porções pulpares expostas, as seguintes substâncias: ▪ 

hidróxido de cálcio; ▪ óxido de zinco e eugenol fluido (0,16 g /0,08 ml); ▪ óxido 

de zinco e eugenol sólido (0,40g /0,08 ml). Depois do capeamento pulpar com 

Ca(OH)2, colocou-se delgada camada de OZE de presa rápida. A seguir, todas 

as cavidades foram seladas com amálgama. Decorridos 30 dias, os animais 

foram sacrificados, as peças removidas e cortadas e coradas com hematoxilina 

e eosina. Os resultados mostraram que as exposições pulpares tratadas com 

óxido de zinco e eugenol fluido apresentaram infiltrado inflamatório 

predominantemente neutrofílico, estando a maioria dessas células em 

degeneração. À medida que se distanciava do local da exposição, as células 
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inflamatórias tornavam-se mais escassas, sendo os linfócitos e os plasmócitos 

os mais comumente observados. Nenhuma das polpas estudadas exibiu 

deposição de barreira de dentina selando a exposição experimental realizada. 

Com o óxido de zinco e o eugenol sólido, de maneira similar ao grupo anterior, 

não ocorreu nenhum caso de deposição de barreira de dentina, isolando o 

material capeador da polpa dental. Foi característica a presença de infiltrado 

inflamatório, abrangendo áreas menores e com número mais reduzido de 

elementos celulares. Com o Ca(OH)2 em todos os casos de exposição pulpar, 

quando se empregou esta substância, ocorreu a formação de barreira 

dentinária que isolava o material capeador da polpa dental adjacente. A ponte 

de dentina, no entanto, exibiu características variáveis principalmente em suas 

dimensões, em alguns casos, ela era bastante delgada e, em outros, exibiu 

considerável espessura. Os autores concluíram que, com o emprego do óxido 

de zinco e eugenol, não ocorreu o processo de reparo da polpa dental em 

nenhum dos casos estudados. Com o emprego de menor quantidade de 

eugenol na pasta de OZE, obteve-se uma reação inflamatória mais discreta e 

em menor extensão do tecido pulpar, havendo  formação de barreira em todas 

as polpas capeadas com Ca(OH)2.  

MARKOWITZ et al. (1992), por meio de uma revisão clinicamente 

orientada sobre as propriedades biológicas do eugenol e cimento de óxido de 

zinco e eugenol, afirmaram que o eugenol é bactericida em concentrações 

relativamente alta 10-2 a 10-3 mol /L e, o cimento de óxido de zinco e eugenol 

adjacente a cavidade dentinária está exposta ao efeito bactericida desta 

substância. Observaram que estas concentrações promovem um efeito tóxico 

em células eucarióticas, levando-as à morte. Mesmo em baixas concentrações, 
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podem inibir a respiração e a divisão celular. O eugenol tem alta afinidade com 

a membrana plasmática devido a sua fácil solubilidade em lipídeos, 

conseguindo impedir a fosforilação oxidativa no nível de mitocôndrias. Suas 

propriedades anestésicas são conhecidas, porque em baixas concentrações 

inibem a atividade nervosa de maneira reversível como um anestésico local, 

porém, em altas concentrações, bloqueiam a atividade nervosa, 

irreversivelmente indicando um efeito neurotóxico. Os autores concluíram que 

os efeitos farmacológicos do eugenol dependem da concentração à qual os 

tecidos são expostos. O benefício farmacológico responde melhor quando a 

polpa é exposta à baixa concentração do eugenol. Esta baixa concentração 

pode ser obtida pela difusão do eugenol liberado do cimento de óxido de zinco 

e eugenol, por meio da camada dentinária intacta, após escavação de cáries 

profundas, exercendo um efeito sedativo e anti-inflamatório. Alternativamente, 

as altas concentrações são capazes de transferir os efeitos citotóxicos aos 

tecidos, pela ação do eugenol ou do cimento de óxido de zinco e eugenol, em 

contato direto com o tecido pulpar. 

COSTA et al. (1996) avaliaram, histopatologicamente, a resposta do 

tecido subcutâneo de rato, quando implantado cimento de óxido de zinco e 

eugenol em tubos de polietileno, variando a proporção pó/líquido e o tempo de 

envelhecimento do eugenol. Eles afirmaram que o eugenol liberado do cimento 

OZE apresenta efeito terapêutico sobre a dentina e polpa. A despeito do uso 

comum do material, tem sido demonstrado que o eugenol provoca reações 

adversas em animais experimentais e seres humanos. Por outro lado, o íon de 

zinco tem dois efeitos biológicos, os quais podem ser importantes em relação à 

propriedade tóxica dos materiais odontológicos. No primeiro, o zinco apresenta 
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propriedade anti-inflamatória in vivo e promove cura de feridas. No segundo, o 

íon de zinco é citotóxico quando estudado in vitro. Foram utilizados 48 ratos 

distribuídos em quatro grupos de 12 animais. Na região dorsal, foram 

implantados tubos de polietileno com uma das extremidades fechada, contendo 

o material a ser testado, variando a proporção pó/líquido e o tempo de 

envelhecimento do eugenol, sendo quatro grupos para cada tempo de 15, 30 e 

60 dias. No grupo I, o material estava novo/denso; no Grupo II, novo/fluido; no 

Grupo III, velho/denso; no Grupo IV, velho/fluido. No resultado, observaram que 

o Grupo l (novo/denso) foi aquele que promoveu menor irritação no tecido 

conjuntivo subcutâneo do rato e permitiu uma maior colagenização e 

organização da cápsula fibrosa junto à abertura tubular em períodos 

intermediários. Por outro lado, o processo da resolução do quadro inflamatório, 

assim como a formação da cápsula, foi mais lento nos Grupos II e IV, sendo o 

cimento de OZE velho/fluido o que pior quadro apresentou em todos os 

períodos analisados. Os autores concluíram que os cimentos de óxido de zinco 

e eugenol fluido, principalmente o do o Grupo IV(velho/fluido) em que foram 

associados eugenol em excesso e íons de zinco, sendo os materiais mais 

irritantes ao tecido conjuntivo subcutâneo de rato. 

LOPES & SIQUEIRA (2010) relatam que a reação da mistura do pó e do 

líquido é essencialmente uma reação da interação ácido-base, com o eugenol 

cedendo hidrogênio para a estrutura do óxido de zinco. Consideraram que a 

reação é complexa e não está bem definida, mas admitiram, porém, que o 

zinco desloca os íons de hidrogênio de duas moléculas do eugenol para formar 

o composto quelato cristalino, denominado eugenolato de zinco. O 

endurecimento ou presa do cimento é resultante da reação ácido-base, quando 
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o óxido de zinco age como base, e o eugenol, como ácido, formando um sal 

quelato de eugelanato de zinco e água, sendo esta essencial e funciona como 

acelerador da reação de presa. Assim, o controle da quantidade de água no 

líquido passa a ser um problema bastante crítico para o fabricante. Após a 

presa do material, 5% da quantidade original de eugenol permanecem livres. O 

eugenol possui atividade antibacteriana, efeito anestésico e anti-inflamatório, 

tendo ainda propriedades bactericidas em concentrações relativamente altas 

(10-2 a 10-3 mol\L). Além do eugenol, íons Zn+2 também podem estar envolvidos 

na inibição do crescimento bacteriano, uma vez que, em concentrações 

elevadas, estes íons são inibidores enzimáticos e interferem no metabolismo 

bacteriano. 

 

2.4.6. Óxido de Zinco 

MERYON & JAKEMAN (1985) estudaram in vitro os níveis de liberação 

do íon zinco de vários materiais odontológicos, com o objetivo de avaliar a sua 

citotoxicidade, sobre a mesma faixa de concentração, usando fibroblastos e 

macrófagos mantidos em meio de cultura de células sintéticas. Eles afirmaram 

que os íons zinco têm dois efeitos biológicos: ▪ propriedades anti-inflamatórias 

in vivo e promove cicatrização das feridas; ▪ apresenta citotoxidade quando 

estudado in vitro. As propriedades anti-inflamatórias deste íon podem ser em 

consequência de alguns fatores: inibição da síntese de prostaglandinas e 

interferência no sistema complemento. Por outro lado, o zinco mostrou 

estimular o fibroblasto a produzir colágeno. Estes efeitos combinados do zinco, 

de suas propriedades anti-inflamatórias e estimulação da fibrogênese, podem 

ser importantes na cicatrização de feridas. Contudo, in vitro, o zinco exibe 
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severa citotoxidade. Os autores mostraram que, após 14 dias de incubação, de 

uma solução de cloreto de zinco dissolvido em água com uma concentração de 

100 ppm.de zinco, em meio de cultura de células sintéticas, cinco materiais 

restauradores obtiveram os seguintes níveis de zinco liberados: Dispersalloy 

(11.53 ppm), Silicap (2.42 ppm), Fosfato de Zinco (6.03 ppm), OZE (26.88 ppm) 

e Poly-F Plus (42.5 ppm). Eles concluíram que a liberação do zinco parece ser 

a maior causa da citotoxidade de vários materiais que contêm o zinco in vitro, 

porém, in vivo, o zinco é facilmente absorvido pela dentina, sendo improvável 

que cause efeitos tóxicos. 

AGREN (1999) afirmou que existe atraso na cicatrização de feridas em 

animais com deficiência na dieta de zinco. O ponto crítico é determinar se os 

pacientes, realmente, têm deficiência de zinco. De acordo com seu estudo, o 

zinco é mais comumente usado como óxido de zinco, em várias preparações 

tópicas, para tratar de lesões de perna. Em contraste com o zinco administrado 

oralmente, o zinco administrado topicamente mostra ser benéfico, 

indiferentemente do nível sérico de zinco no paciente. Quando aplicado 

localmente, o óxido de zinco é solubilizado vagarosamente e concentrações 

suprafisiológicas de íon de zinco (elevação 4-5 vezes) são alcançadas sobre o 

lugar da ferida por período extenso. Este autor demonstrou uma ação 

estimulatória de óxido de zinco sobre a cicatrização da úlcera de perna, 

comparada com o placebo em duplo cego, randomicamente controlado em 

julgamento clínico. Efeitos benéficos de óxido de zinco têm sido confirmados 

repetidamente em feridas cirúrgicas experimentais e estandardizadas de várias 

profundidades na pele de porcos que receberam dieta balanceada 

nutricionalmente. Especificamente, o óxido de zinco na ferida acelerou o 



 

 50

processo de cicatrização. Apesar da ação moderada antibacteriana e anti-

inflamatória do zinco, recentes achados bioquímicos e celulares podem explicar 

o mecanismo do zinco na ação de repitelização. O óxido de zinco ativa a 

metaloproteinase de matriz endogenamente dependente de zinco, que pode 

facilitar a migração de queratinócitos. Além disso, o óxido de zinco aumenta a 

expressão endógena de um fator de crescimento em tecido de granulação. 

Recentes trabalhos in vitro, nos quais o óxido de zinco aumentou a migração 

epitelial, causada por up-regulation (maior expressão) do fator I de crescimento 

semelhante à insulina, especificamente em fibroblastos, fortalecem a hipótese 

de que o zinco promove cicatrização de feridas pelo aumento de nível 

endógeno de fator de crescimento. Embora o efeito do zinco oral seja ainda 

debatido, há outro mecanismo quando o zinco é aplicado topicamente. Este 

autor concluiu, por meio de suas pesquisas, que, além de ser um elemento 

essencial, o zinco exerce ações farmacológicas benéficas sobre a cicatrização 

da ferida quando aplicado localmente como óxido de zinco.  

LANSDOWN et al (2007) relataram que, embora numerosas 

experiências confirmem os benefícios do uso oral ou tópico da terapia de zinco 

em tratamento de feridas, variações em regime de tratamento e formulações de 

zinco usadas têm obscurecido a eficácia verdadeira dos protocolos. Entretanto, 

evidências são fornecidas para mostrar não apenas como o zinco é benéfico na 

cicatrização, mas também como fornece um efetivo nível de ação anti-infectiva. 

Em níveis superfisiológicos, o zinco inibe o crescimento de várias espécies de 

bactérias. Microorganismos Gram-positivos parecem ser mais sensíveis ao 

zinco do que bactérias Gram-negativas.  
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3. OBJETIVOS 
 

 Verificar a manutenção da vitalidade do remanescente pulpar, após o 

curativo com óxido de zinco, tendo como finalidade completar a gênese 

radicular, sem a formação da ponte dentinária. 

 Analisar a vitalidade pulpar a partir de observação clínicas. 

 Observar, radiograficamente ou por meio de tomografia cone beam, o 

desenvolvimento fisiológico, bem como o fechamento completo do final da 

raiz – a apicogênese. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1. Métodos de abordagem 

O método de abordagem desta pesquisa experimental exploratória é o 

método hipotético-dedutivo, já que parte da percepção de uma lacuna no 

conhecimento, acerca da apicogênese, busca, por meio de hipóteses, sustentar 

ou não a ocorrência dos fenômenos propostos (LAKATOS & MARCONI, 1992).  

 

4.2. Sujeitos do estudo 

Este estudo obteve a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estácio de Sá (RJ) sob o nº. CAAE 3455.0.000.308-09 e parecer 

nº. 0148. (anexo 1). 

Foram selecionados 11 dentes (três molares inferiores, seis molares 

superiores, um pré-molar superior e um incisivo superior) com rizogênese 

incompleta no estágio 9 de Nolla, em dez crianças na faixa etária de 7 a 10 

anos de idade. Realizou-se, para todos os participantes, o esclarecimento 

verbal da natureza do estudo, bem como a entrega do documento escrito do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 2), que foi devidamente 

assinado pelo responsável, permitindo a participação da criança nesta 

pesquisa. O atendimento clínico foi realizado, com devida anuência (anexo 3), 

nas dependências da Faculdade de Odontologia de Campos dos Goytacazes, 

na disciplina de Odontopediatria. Os materiais e instrumentais foram 

financiados pela pesquisadora. Os pacientes foram selecionados, após 

anamnese e exame clínico (anexo 4), de acordo com critérios de inclusão e 

exclusão que se seguem. 
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4.2.1. Critérios de inclusão 

 Crianças na faixa etária de 6 a 12 anos de idade, apresentando dentes 

com rizogênese incompleta, no estágio 9 de Nolla. 

 Lesão cariosa extensa nos incisivos, caninos, pré-molares, e primeiros 

molares superiores ou inferiores, com comprometimento pulpar, porém 

com vitalidade na câmara coronária ou terço cervical do canal radicular. 

 Fratura de coroa com exposição pulpar. 

 Dente com estrutura dental remanescente, permitindo a realização de 

restaurações diretas ou indiretas. 

 Assinatura dos pais ou responsáveis do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. 

 

4.2.2. Critérios de exclusão 

 Crianças na faixa etária de 6 a 12 anos, apresentando dentes com 

rizogênese completa, no estágio 10 de Nolla. 

 Lesão cariosa extensa nos incisivos, caninos, pré-molares e primeiros 

molares superiores ou inferiores, sem comprometimento pulpar.  

 Dentes com vitalidade somente no terço médio ou apical. 

 Dentes apresentando necrose pulpar. 

 Dentes sem possibilidade de receber restaurações diretas ou indiretas.  

 Não consentimento dos pais ou responsáveis para participação na 

pesquisa. 
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4.3 Protocolo de atendimento clínico 

O protocolo clínico de atendimento foi realizado respeitando a seguinte 

sequência: 

1ª. Consulta:  

 Anamnese – além da história médica, algumas implicações sobre a história 

dental associadas a trauma e dor. Foi questionado ao paciente se 

apresentava dor provocada (por irritantes térmicos, químicos ou mecânicos) 

ou dor espontânea. 

 Exame clínico – foi observada a extensão da lesão cariosa, alteração de cor 

da coroa, presença de mucosa avermelhada, dor à palpação ou percussão, 

edema, fístula, e mobilidade. 

 Tomadas radiográficas periapicais para diagnóstico, realizadas com auxílio 

de posicionador radiográfico. Utilizou-se a técnica do paralelismo, porque 

reduz a distorção geométrica causada pela orientação errônea do filme, do 

feixe central e do dente. Além de minimizar o efeito colimador (cone 

cutting), melhora a qualidade do diagnóstico e permite que sejam feitas 

radiografias com angulações semelhantes durante o tratamento e o controle 

radiográfico. (COHEN & HARGREAVES, 2007). 

 Anotação do estágio da classificação de Nolla, com datas arquivadas.  

 

2ª. Consulta: 

 Aplicação de anestesia tópica (Benzocaína; DFL; RJ; Brasil) e solução 

anestésica local (cloridrato de prilocaína com felipressina; Cristália; Itapira; 

SP; Brasil) administrada na região do dente a ser tratado, conforme 

indicação clinica. 
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 Remoção parcial do tecido cariado para preparar as bordas: arestas 

cortantes e espaço interproximal. 

 Realização do isolamento absoluto e antissepsia do campo operatório com 

álcool 70%. 

 Remoção do restante da lesão cariosa com colher de dentina, tamanho 

médio/grande nº. 17L/18L, e broca esférica de aço com comprimento de 28 

mm para contra-ângulo em baixa rotação nº. 6 ou 8. 

 Realização da abertura coronária, com a remoção completa do teto da 

câmara pulpar, utilizando-se a broca diamantada tronco-cônica nº. 3069 em 

alta rotação. 

 Remoção da polpa coronária, com colher de dentina, tamanho 

médio/grande 17L/18L, bem afiada. Esse ato foi efetuado pressionando-se 

a porção cortante da cureta junto ao tecido pulpar e parede do assoalho e, 

em seguida, para as laterais da câmara pulpar. Deste modo, a polpa 

coronária foi removida no sentido ápico-coronário somente após seu 

perfeito seccionamento. Atenção especial foi dispensada nesta etapa, visto 

que essa tração, feita antes do momento apropriado, poderia culminar, 

acidentalmente, em uma pulpectomia ou poderia deslocar parcialmente a 

polpa radicular, que culminaria em posterior necrose (HOLLAND et al., 

1999a). 

 Irrigação, durante todo o procedimento, com hipoclorito de sódio a 2,5% 

(Cloro Rio – Rio Química). 

 Secagem da cavidade, utilizando-se pelotas de algodão autoclavadas. 
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 Avaliação do remanescente pulpar, observando se apresentava 

características clínicas favoráveis à pulpotomia, ou seja, sangramento no 

nível do terço cervical do canal radicular. (anexo 5 – fig2) 

 Utilização de um porta-amálgama para aplicar o revestimento biológico - 

óxido de zinco 100% puro (Biodinâmica) - condensando com pelotas de 

algodão autoclavadas com suave pressão, adaptando-as sobre o tecido 

pulpar. (anexo 6 – fig.3) 

 Remoção do excesso de material das paredes laterais e, em seguida, 

realizar o selamento duplo com guta-percha (Dentsply, Petrópolis, RJ. 

Brasil) em bastão, aquecida em lamparina, exercendo suave pressão para 

acomodação desta na câmara pulpar. (anexo 6 – fig.4,5,6) 

 Selamento final com cimento ionômero de vidro (Vidrion R – SSWhite, Rio 

de Janeiro, RJ, Brasil). 

 Remoção do isolamento absoluto, verificação de trauma oclusal com 

carbono e orientação ao paciente quanto às instruções pós-operatórias. 

 Realização de uma tomada radiográfica pela técnica do paralelismo após o 

selamento, processamento e posterior arquivamento da película e da 

imagem.  

 

4.4. Acompanhamento clínico e radiográfico 

O paciente teve acompanhamento clínico e radiográfico mensal 

(radiografias periapicais pela técnica do paralelismo) por um período de 1(um) 

ano, e troca de curativo de 3 em 3 meses, para observação clínica da vitalidade 

pulpar, com datas arquivadas. Nos casos que apresentaram sintomatologia, 

fratura da restauração provisória ou do dente, e presença de lesão 
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radiotransparente nos tecidos perirradiculares, o curativo foi trocado antes 

deste período. 

Tomografias Computadorizadas Cone Beam foram feitas nos pacientes 

que tiveram procedimentos em molares superiores, para observar o 

fechamento fisiológico e completo da raiz palatina, que apresenta pouca 

visualização em radiografias periapicais, devido a superposições do osso 

zigomático, sombra em forma de V do zigoma, linha do soalho do seio maxilar, 

e imagens superpostas dos dentes decíduos, além de poder visualizar a raiz no 

sentido vestíbulo-palatino (CAMP, 2008). 

As tomografias foram feitas com a finalidade, somente, de confirmar um 

dos objetivos desta pesquisa, fechamento fisiológico e desenvolvimento 

completo da raiz. 

 

4.5. Critérios de avaliação 

A técnica foi considerada insucesso, quando a polpa dental não 

permaneceu vital, com a presença do recobrimento biológico de óxido de zinco 

e sem a formação da barreira dentinária, no período de 7 a 18 meses, tempo 

necessário para o fechamento fisiológico e o desenvolvimento completo da 

raiz. Nestes casos, os pacientes foram submetidos ao tratamento de 

apicificação. 

A técnica foi considerada sucesso quando a polpa dental permaneceu 

vital, com a presença do recobrimento biológico de óxido de zinco e sem a 

formação de barreira dentinária, no período de 7 a 18 meses, tempo necessário 

para o fechamento fisiológico e o desenvolvimento completo da raiz – 

apicogênese.  
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Após o fechamento apical, todos os canais serão obturados hermeticamente 

com guta-percha, usando a técnica de condensação lateral e a restauração 

direta ou indireta, de acordo com a indicação clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 59

5. RESULTADOS 
 

Dos 11 dentes com rizogênese incompleta, selecionados em dez 

pacientes, nenhum formou barreira dentinária com o uso do óxido de zinco 

como recobrimento do tecido pulpar remanescente, empregando a técnica da 

pulpotomia como terapia pulpar conservadora.  

O tecido pulpar remanescente permaneceu com vitalidade, por meio de 

observação clínica, em oito dentes. Apenas um paciente apresentou 

sintomatologia (dor espontânea), porém, após a troca de curativo, o dente 

permaneceu com vitalidade. 

O desenvolvimento fisiológico, bem como o fechamento completo do 

final da raiz foi confirmado também nos 8 dentes citados acima, por meio de 

radiografias periapicais (anexo 6) e tomografia computadorizada cone beam 

(somente raiz palatina de molares superiores – anexo 6), em diferentes 

cronologias. (Tabela 1) 

Nos três dentes restantes, a polpa dental não permaneceu com 

vitalidade, e a indução do fechamento apical pela formação da barreira de 

tecido duro – apicificação - foi o tratamento escolhido (anexo 7). Dos três 

dentes, um (molar inferior) teve fratura de coroa na distal e foi necessário fazer 

aumento de coroa clínica. O outro (molar inferior) apresentou lesão 

radiotransparente nos tecidos perirradiculares das duas raízes mesial e distal, 

com confirmação clínica de necrose pulpar. O terceiro dente, ao se fazer a 

pulpotomia, apresentava vitalidade somente no remanescente radicular, e a 

polpa da câmara coronária estava sem vitalidade. 
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Caso/nº. Dente Idade Data 

do 

Início 

Vitalidade

Pulpar 

Data do 

Fechamento 

apical 

Cronologia 

do 

Fechamento 

Barreira 

Dentinária

1 46 7 /8 m 06/2009 + 04/2010 11 meses _ 

2 16 7/10 m 09/2009 + 05/2010 8 meses _ 

3 46 8/8 m 04/2009 _ Apicificação _ _ 

4 26 8/4 m 03/2009 _ Apicificação _ _ 

5 16 7/5 m 03/2009 + 05/2010 1 ano/2 

meses 

_ 

6 16 7/9 m 12/2008 + 11/2009 11 meses _ 

7 16 7/2 m 10/2007 + 10/2008 1 ano _ 

8 26 8/2 m 04/2009 + 5/2010 1 ano/1mês _ 

9 46 8/6 m 10/2009 _ Apicificação _ _ 

10 11 8/4 m 02/2000 + 09/2000 7 meses _ 

11 25 10/5 m 05/2007 + 09/2008 1 ano/4 

meses 

_ 

Tabela 1 - (+) sim ( _ ) não 
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6. DISCUSSÃO 
 

É consenso, na literatura voltada para o estudo do tratamento de dentes 

cariados ou que sofreram traumatismo e apresentam ápice aberto, a 

necessidade de preservar o tecido pulpar com vitalidade, para permitir o 

desenvolvimento fisiológico e a formação completa da porção apical da raiz - 

apicogênese. Nesses casos, os dentes que passam por este tratamento e têm 

o sucesso alcançado desenvolvem uma espessura e comprimento normal de 

raiz, ficando mais resistentes à fratura (CHUEH et al., 2006; WIITHERSPOON 

et al., 2006; WIITHERSPOON, 2008; SHAH et al., 2008). 

Evidências comprovam que o capeamento direto e a pulpotomia são os 

procedimentos empregados nos casos de exposições pulpares de dentes com 

formação incompleta de raiz. DIAS et al. (1980) afirmam que, quando a 

exposição pulpar for extensa, a pulpotomia é o procedimento indicado. 

Vários materiais têm sido indicados como recobrimento biológico em 

pulpotomia, porém, o mais frequentemente usado é o Ca(OH)2 e, na última 

década, surgiu um material alternativo chamado MTA (RESTON et al., 2008; 

ACCORINTE et al, 2008). Estes materiais devem apresentar como 

características principais para manter a vitalidade do remanescente pulpar, a 

capacidade de eliminar bactérias, induzir a barreira dentinária e estabelecer um 

selamento bacteriano (COHEN & HARGREAVES, 2007). 

A finalidade do presente estudo foi observar se é fundamental a 

formação de barreira dentinária, para manter a polpa do remanescente 

radicular com vitalidade, após pulpotomia, em casos de dentes com ápice 

aberto. 
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A estrutura, a integridade e a confiabilidade da barreira dentinária têm 

sido estudadas e discutidas em diferentes estudos. HOLLAND et al. (1979) 

mantêm que a superfície coronária desta barreira, formada com Ca(OH)2, 

apresenta pouco ou nenhum túbulo dentinário. Sendo assim, o contato de 

agentes irritantes com os processos odontoblásticos é mais difícil, porém, as 

pontes de tecido duro incompletas mostram a presença de lascas de dentina 

em torno desta área. Contudo, esta permeabilidade não compromete o 

tratamento. 

Diferentemente, GOLDERG et al. (1984) observaram que a superfície 

coronária da barreira formada pelo Ca(OH)2 apresenta cristais de diferentes 

formas e tamanhos e, na superfície pulpar da ponte, lacunas, ovais ou 

circulares, de tamanhos entre 20 a 250 micrômetros, foram achadas em SEM. 

Estes defeitos da face coronária e pulpar da dentina reparadora se comunicam, 

formando perfurações e tratos mortos, confirmando a sua permeabilidade. A 

forma e diâmetro destas perfurações levaram estes autores a considerar que 

estas pertençam aos vasos sanguíneos que permanecem presos durante a 

calcificação da ponte. Consideram ainda que, sob certas circunstâncias clínicas 

(infiltração marginal do cimento coronário, cáries residuais ou fratura de coroa, 

etc.), a ponte permaneceria exposta ao meio oral, permitindo a penetração de 

bactérias ou de suas toxinas que poderiam afetar a vitalidade do remanescente 

pulpar. 

BARTHEL et al. (2000), avaliando os resultados dos tratamentos de 

capeamentos pulpares com Ca(OH)2, após 5 e 10 anos, observaram que todos 

os casos que tiveram sucesso na formação de barreira dentinária mostraram 

metamorfose cálcica no espaço pulpar, quando comparados radiograficamente 
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com dentes adjacentes, cujo resultado pode significar um futuro impedimento 

para o tratamento endodôntico. Observaram, também, que a invasão de 

microorganismos no espaço pulpar pode progredir e degenerar o tecido pulpar 

assintomaticamente depois do capeamento, e isto pode resultar em uma 

infecção do sistema de canais com patologia nos tecidos perirradiculares.  

Neste assunto, BERGENHOLTZ (2005) mantêm a mesma opinião 

quanto aos problemas não resolvidos da dentina reparadora, após 

proservação, como falhas na função da vitalidade pulpar em dentes capeados 

com Ca(OH)2, em que a morte pulpar pode ocorrer dentro de meses ou no 

primeiro ano subsequente ao tratamento. Assim, estes casos podem estar 

relacionados ao efeito da infecção primária, surgindo de falhas tardias 

possivelmente causadas por uma reinfecção pulpar, porque caminhos, para 

penetração de elementos infecciosos, estão frequentemente presentes nas 

chamadas pontes dentinárias. 

Tradicionalmente, os materiais de Ca(OH)2 têm sido populares devido à 

sua capacidade de estimular a formação de pontes de dentina reacionais e 

reparadoras. Os defeitos, nestas pontes, formados por materiais que possuem 

Ca(OH)2 na sua composição, permitem uma passagem descontrolada de 

bactérias e de seus produtos para a polpa. Os produtos bacterianos e as 

respostas pulpares subsequentes promovem o depósito de dentina reparadora 

e inflamação pulpar. Esses defeitos permitem a migração das partículas 

dissolvidas de Ca(OH)2 para a polpa subjacente, permitindo a filtração 

constante através da polpa, com as partículas permanecendo nos fibroblastos 

pulpares até 2 anos (HARGREAVES & GOODIS, 2010). 
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Na década passada, o MTA tornou-se disponível para os procedimentos 

pulpares. HOLLAND et al. (1999b), ao implantarem tubos de dentina 

preenchidos com MTA e Ca(OH)2 em subcutâneo de rato, observaram que o 

mecanismo de ação do MTA, na formação da barreira dentinária, era análogo 

ao do Ca(OH)2. ACCORINTE et al. (2008) realizaram, em humanos, uma 

avaliação semelhante, por meio de capeamento pulpar, e observaram que não 

houve diferença significativa em relação à formação da ponte dentinária e, 

assim, teorizaram que o óxido tricálcio do MTA reage com o fluido tecidual para 

formar o Ca(OH)2, resultando na formação de dentina reparadora. 

Comparando o MTA e Ca(OH)2, após pulpotomia em humanos em 15 

dentes com ápice aberto, a metamorfose cálcica foi observada 

radiograficamente em dois dentes tratados com Ca(OH)2 e quatro dentes 

tratados com MTA depois de 1 ano de controle (WITHERSPOON, 2008). 

RESTON et al. (2008), analisando a morfologia e a localização da 

barreira dentinária formada, após pulpotomia em cães, utilizando MTA, ProRoot 

MTA e Ca(OH)2 observaram que a barreira dos cimentos apresentou-se como 

a seguir: ▪ ProRoot MTA, de forma tubular (presença predominante de túbulos 

dentinários) e centro periférica (completa); ▪ MTA, de forma tubular, porém, 

predominou a localização periférica (em torno das paredes) e centro periférica; 

▪ Ca(OH)2  apresentou-se amorfa e periférica. Quanto a esta morfologia e 

localização da ponte dentinária, FRIEDLANDER et al. (2009) ressaltaram que o 

MTA é favorecido por suas propriedades selantes, biocompatibilidade e 

capacidade de induzir a formação de dentina reparadora, embora o selamento 

do MTA, quando colocado via canal, não seja tão grande quanto colocado via 

retrógrada. 
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O ponto diferencial entre o presente estudo e os demais realizados é a 

não-formação de barreira dentinária. Os resultados obtidos, neste estudo, 

comprovaram que a ponte dentinária não foi formada em nenhum dos 11 casos 

clínicos avaliados, após pulpotomia, usando o óxido de zinco como substância 

capeadora.  

Na literatura odontológica, foi encontrado um estudo disponível de óxido 

de zinco (MERYON & JAKEMAN, 1985), que trata do nível de liberação do íon 

zinco in vitro de vários materiais odontológicos, entre estes, o óxido de zinco e 

o eugenol. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a citotoxidade usando 

fibroblasto e macrófago, mantidos em meio de cultura de células, cujo resultado 

foi de 26,88 ppm de liberação de zinco (a concentração plasmática normal é de 

1ppm), embora, in vivo, o zinco tenha efeito anti-inflamatório e estimule a 

fibrogênese.  

AGREN (1999) demonstrou que o óxido de zinco, quando aplicado 

localmente em feridas de perna, é solubilizado vagarosamente, e que as 

concentrações suprafisiológicas de íon zinco (elevação 4-5 vezes) são 

alcançadas sobre o lugar da ferida por período extenso, estimulando o 

processo de cicatrização. 

O primeiro objetivo do tratamento em dentes, com exposição pulpar por 

cárie ou traumatismo dental com rizogênese incompleta, é conservar a polpa 

com vitalidade para manter a presença dos odontoblastos e a bainha epitelial 

de Hertwig, alcançando o desenvolvimento radicular e o fechamento do terço 

apical – apicogênese. Este é o tratamento escolhido, porque promove a cura 

por regeneração antes do reparo (WITHERSPOON, 2008).  
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Vale ressaltar que os dentes imaturos apresentam canais com diâmetros 

que excedem os números dos instrumentos endodônticos, e as paredes das 

raízes com espessura fina torna a instrumentação indesejável, porque pode 

resultar em um enfraquecimento de suas paredes ou perfuração (HOLDEN et 

al., 2008) O diâmetro do forame da raiz palatina de um molar superior com 

rizogênese incompleta no estágio 9 de Nolla é, aproximadamente, de 4,3 mm 

(dados da autora) e o diâmetro do forame desta mesma raiz com ápice fechado 

é de 0,6 mm (TEN CATE, 2001). 

Neste estudo, dos 11 dentes em que foram feitos o procedimento da 

pulpotomia, usando o óxido de zinco como substância capeadora, foi 

observada clinicamente a vitalidade pulpar de oito dentes, ocorrendo, 

consequentemente, o desenvolvimento fisiológico da raiz e o fechamento 

completo da porção apical. 

Os três dentes restantes apresentaram a polpa sem vitalidade durante o 

tratamento. Em um dos três dentes, houve fratura de coroa e a necessidade de 

fazer aumento da coroa clínica que, neste caso, pode ter ocorrido infiltração na 

interface da restauração. De acordo com COHEN & HARGREAVES (2007), o 

selamento bacteriano é o fator mais crítico para o sucesso do tratamento. A 

infecção bacteriana durante a fase de cicatrização leva o tratamento ao 

fracasso. Por outro lado, se a polpa exposta for selada efetivamente contra 

uma infiltração bacteriana, o sucesso da cicatrização pulpar com uma barreira 

de tecido duro ocorrerá independentemente do revestimento colocado na 

polpa. 

No outro dente, inicialmente, a polpa se apresentou com vitalidade, 

porém, nas consultas seguintes, foi observada lesão radiotransparente no 
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espaço correspondente ao ligamento periodontal e, nos curativos de controle, 

foi constatada a necrose pulpar. No último dente, a polpa coronária estava 

necrosada, com vitalidade somente no terço cervical.  

É importante observar que o diagnóstico sobre o estado da polpa, antes 

de iniciar o tratamento, é baseado em sinais e sintomas (CAMP, 2008) ou na 

observação clínica em que a polpa coronária deve apresentar hemorragia 

abundante, não podendo apresentar-se liquefeita ou pastosa (HOLLAND et al., 

1975). O exame histológico para determinar a extensão exata da inflamação da 

polpa, antes de iniciar o tratamento, é impossível (CAMP, 2008). Contudo, 

LORENZO (2004) afirma não ser necessária a exposição pulpar para que 

ocorra a inflamação. Quando a espessura da dentina sadia, entre o fundo da 

lesão cariosa e a polpa, for maior que 0,8 mm, não é observada reação 

inflamatória pulpar. Entretanto, quando essa espessura fica entre 0,8 e 0,3 mm, 

verificam-se sinais de inflamação pulpar, mesmo com ausência de bactérias 

demonstráveis na polpa, sugerindo que os produtos metabólicos tóxicos 

dessas bactérias (enzimas e toxinas) atingem a polpa antes das bactérias e 

começam a desencadear a resposta inflamatória. Quando a espessura é menor 

do que 0,2 mm, o autor detectou presença de bactérias na polpa inflamada. 

Nestas circunstâncias, LOPES & SIQUEIRA (2010) relatam que, quando a 

lesão cariosa é antiga, a necrose da polpa com exposição pulpar poderá 

limitar-se às partes coronária e média do canal radicular, permanecendo 

inflamada sua porção apical, porém com vitalidade. 

Deste modo, segundo, LOPES & SIQUEIRA (2010), é importante, 

entender como ocorre a reparação apical e perirradicular dos dentes com 

rizogênese incompleta, que pode ser assim efetuada: _ à custa de 
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odontoblastos: quando alguns fragmentos pulpares são preservados na região 

apical; _ à custa da papila dentária e bainha epitelial de Hertwig: quando 

preservadas, mesmo que desorganizadamente e na ausência de lesão 

perirradicular. Nesse caso, haverá células se diferenciando em odontoblastos 

para promover a formação de dentina; _ à custa de cementoblasto e células 

mesenquimais indiferenciadas e jovens do ligamento periodontal, cuja 

diferenciação e atividade levam à produção de matriz cementóide e osteóide 

para complementar a formação da raiz. TROPE (2010) afirma que pesquisas 

futuras serão necessárias para estimular a regeneração pulpar das células 

pluripotentes na região periapical, e em casos de pulpite irreversível, ao em vez 

de remover a polpa e substituir com um material obturador, a ressecção parcial 

da polpa e ressurgimento do tecido pulpar com a ajuda de uma matriz poderia 

ser melhor. 

A apicogênese é um tratamento que induz o fechamento radicular por 

regeneração por meio dos odontoblastos, papila dentária e bainha epitelial de 

Hertwig, antes do reparo por manter a polpa com vitalidade, e o óxido de zinco 

sendo usado neste procedimento como revestimento na terapia conservadora – 

pulpotomia poderá manter a polpa vital, sem formação de barreira dentinária, 

até o fechamento do ápice e caso ocorra a necrose do tecido pulpar durante a 

esta terapia, pode ser concluído o fechamento apical com barreira de tecido 

duro por meio da apicificação. 

Estudos futuros deverão ser feitos para analisar, histolopatologicamente, 

o tecido pulpar sob ação do óxido de zinco, para observar se o tecido pulpar 

apresenta inflamação ou não quando permanece vital até o fechamento do 

ápice, e em caso de necrose se está infectado. 
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7. CONCLUSÕES 
 

A pulpotomia em dentes com rizogênese incompleta, usando-se óxido 

de zinco como material capeador, mantêm a polpa radicular com vitalidade, 

sem formação de barreira dentinária até o desenvolvimento completo da raiz e 

fechamento da porção apical, ficando o canal radicular permeável para a 

conclusão do tratamento endodôntico. E, em casos em que ocorra necrose, o 

tratamento poderá ter seguimento com a apicificação.  

O fechamento apical pode ser observado radiograficamente no sentido 

mesio-distal. Nos casos da raiz palatina dos molares superiores devido a 

superposição de imagens como os dentes decíduos, osso zigomático, sombra 

em forma de V do zigoma e linha do soalho do seio maxilar a Tomografia 

Computadorizada Cone Beam confirma o fechamento apical no sentido 

vetíbulo-palatino e sentido mesio-distal. 
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ANEXO 1. APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 2. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FLUMINENSE 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE CAMPOS 

 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Prezado (a) ___________________________________________________ 

(responsável legal do (a) voluntário (a) da pesquisa). 
 

Quando o dente é afetado por lesão cariosa (cárie) ou fratura e expõe a 
polpa dentária (“nervo”), o cirurgião–dentista deve fazer o tratamento 
endodôntico (canal) que, geralmente, é concluído em 2 ou 3 semanas. 

Entretanto, no caso de seu filho, este procedimento é mais complexo, 
porque a lesão cariosa ou fratura expôs a polpa dentária, antes de a raiz estar 
completamente formada. Esta formação da raiz ocorre 2 a 3 anos após 
erupção na arcada (“nascimento do dente”). 

A participação voluntária de seu(sua) filho(a) fará parte de um estudo na 
Faculdade de Odontologia de Campos - UNIFLU, em que terá como 
procedimento aguardar a formação da raiz, aplicando um medicamento sobre a 
polpa dentária, para mantê-la com vitalidade, até que a raiz seja 
completamente formada. O tempo para que esta formação ocorra é de 12 
meses (1 ano), em cujo período seu(sua) filho(a) terá acompanhamento mensal 
com controle clínico e radiográfico, sob responsabilidade da pesquisadora Drª. 
Lúcia Helena Madureira Gonçalves Fernandes, que poderá ser contatada para 
esclarecimentos e dúvidas, a qualquer momento, pelo telefone 22–99882626. 
O(A) senhor(a) poderá retirar seu consentimento em qualquer fase da 
pesquisa, sem nenhum prejuízo ao seu vínculo com esta instituição.   

Durante o tratamento, a polpa dentária poderá inflamar ou necrosar (ser 
contaminada por bactéria). Esta observação pode ser clínica ou causar dor e, 
neste caso, a raiz não será completamente formada, porém será induzido o seu 
fechamento com outro medicamento. 

Após completa formação da raiz, o tratamento endodôntico será 
concluído e o dente restaurado na Faculdade de Odontologia de Campos. 

As imagens fotográficas e radiográficas, bem como o resultado do 
tratamento, serão publicadas em artigos científicos. 

O(A) senhor(a) não terá, com seu(sua) filho(a), nenhuma despesa 
decorrente da participação deste na pesquisa. 

Diante do exposto, certifico que, lendo as informações acima, estou 
ciente e concordo com o que foi proposto. 

 
_______________________________________________________________ 

(responsável legal – Nº.C.I. __________________) 
_______________________________________________________________ 

(voluntário) 
_______________________________________________________________ 

Drª. Lúcia Helena Madureira Gonçalves Fernandes 
CRO - RJ 10419 

Pesquisadora responsável 
Campos dos Goytacazes, _____ de____________ de 20___. 



 

 79

ANEXO 3. AUTORIZAÇÃO 
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ANEXO 4. FICHA CLÍNICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES 
 
Nome____________________________________________________nº.____ 
Data de Nascimento___________________________ 
Idade_____anos_____meses 
Endereço_____________________________________bairro_____________ 
Telefone (fixo) _______________________ celular______________________ 
Data da 1ª consulta_______________________ 
Local de atendimento______________________ 
 
 
a) Anamnese: 
 
Está atualmente fazendo algum tratamento médico? (   ) SIM   (   ) NÃO 
 
Em caso afirmativo, qual é o motivo? 
 
Tem ou teve qualquer das enfermidades descritas abaixo? + SIM - NÃO 
 
febre reumática (   ) cardiopatia (   ) hipertensão arterial (   ) hepatite 
(   ) 
 
alergia (   ) a quê? Distúrbios sanguíneos (   )  
 
asma (   ) alterações gástricas (   ) diabetes (   )  sinusite (   ) 
 
outras afecções (  )_____________. 
 
Faz uso de algum medicamento no momento? Não ( ) sim ( ) 
qual(is)?_________ 
 
Sofreu algum tratamento com Raios X? (   ) 
 
Obs.___________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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b) Exame Clínico 
 
Dente: ________ 
 
1 - Etiologia: 

Cárie (   )  obs: ______________________________________ 
 
2- Cavidade pulpar 

a)  Vitalidade pulpar na câmara coronária (   ) 
b)  Vitalidade pulpar no terço cervical do canal radicular (   ) 

 
 
c) Dados Radiográficos: 
 
Estágio da raiz na classificação de Nolla (1ª consulta) ____________________ 
 
d) Planejamento do Tratamento 
Controle clínico e radiográfico da vitalidade pulpar e formação da raiz (mensal e 
trimestral). 
 
 
Data Vitalidade pulpar Estágio de Nolla 
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ANEXO 5. SEQUÊNCIA DE FOTOGRAFIAS DA TÉCNICA 
 
 

 
FIG. 2 –  Sangramento no nível do terço cervical do canal radicular. 

 
 

 
FIG. 3 –  Aplicação com porta-amálgama do revestimento biológico 
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FIG. 4 –  Remoção do excesso de material das paredes laterais 
 

 
 

FIG. 5 – Aquecimento da guta-percha 
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FIG. 6 – Acomodação da guta-percha com suave pressão na câmara pulpar  
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ANEXO 6. CASOS CLÍNICOS AVALIADOS COMO SUCESSO 
 
CASO 1 – SEQUÊNCIA RADIOGRÁFICA 
 
Data de nascimento: 31/10/2001 
Idade: 7anos e 8 meses 
Dente 46 
 

            
05/06/2009                                                          09/09/2009 

 

             
21/10/2009                                                            04/11/2009 

 

              
17/12/2009                                                                 07/01/2010 

 

                
25/02/2010                                                                      27/05/2010 
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CASO 2 - SEQUÊNCIA RADIOGRÁFICA 
 
Data de nascimento: 31/10/2001 
Idade: 7anos e 8 meses 
Dente 16 
 

  
09/09/2009 

 

                     
04/11/2009                                                                 17/12/2009 

 

                    
07/01/2010                                                                     25/02/2010 

 
 

                         
                 08/04/2010                                                        27/05/2010 
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CASO 2 - CONE BEAM AVALIAÇÃO 
 
09/11/2009 
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CASO 2 – CONE BEAM APÓS TERAPIA 
 
24/05/2010 
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CASO 5 - SEQUÊNCIA RADIOGRÁFICA 
 
Data de nascimento: 02 /10/2001 
7 anos e 5 meses 
Dente 16 

 

                       
13/03/2009                                                                     15/05/2009 

 

                     
19/06/2009                                                                      04/11/2009 

 

                        
17/12/2009                                                                       07/01/2010 

 

                           
25/02/2010                                                                           08/04/2010 
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CASO 5 - CONE BEAM AVALIAÇÃO  
 
09/11/2009 
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CASO 5 - CONE BEAM APÓS TERAPIA 
 
24/05/2010 
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CASO 6 - SEQUÊNCIA RADIOGRÁFICA 
 
Data de nascimento: 10/03/2001 
Idade 7 anos e 9 meses 
Dente 16 
 

                 
22/12/2008                                                              05/03/2009 

 

 
15/05/2009 

 
 

              
                      07/10/2009                                                          18/11/2009 
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CASO 6 - CONE BEAM AVALIAÇÃO 
 
24/11/2009 
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CASO 7 - SEQUÊNCIA RADIOGRÁFICA 
 
Data de nascimento: 22/08/2000 
 Idade: 7 anos e 2 meses 
Dente 16 
 

                    
17/10/2007                                                                    19/12/2007 

 

                        
11/03/2008                                                             14/05/2008 

 

                  
31/07/2008                                                              20/08/2008 

 

                              
                     30/10/2008                                              31/05/2010 (CONTROLE) 
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CASO 7 - CONE BEAM AVALIAÇÃO 
 
06/10/2008 
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CASO 8 - SEQUÊNCIA RADIOGRÁFICA 
 
Data de nascimento: 30/04/2001 
Idade: 8 anos e 2 meses 
Dente 26 
 
 

                  
15/06/2008                                                            04/11/2009 

 

                 
26/01/2010                                                               08/04/2010 

 
 

         
                     27/05/2010 
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CASO 8 - CONE BEAM AVALIAÇÃO 
 
16/11/2009 
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CASO 8 - CONE BEAM APÓS TERAPIA 
 
18/05/2010 
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CASO 10 - SEQUÊNCIA RADIOGRÁFICA 
 
Data de nascimento: 07/10/91 
Idade: 8 anos e 4 meses 
Dente: 11 
 

 
23/02/2000 

 
 

               
                                    17/03/2000                                           28/04/2000 
 

               
                                   20/05/2000                                             29/06/2000 
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CASO 10 - SEQUÊNCIA RADIOGRÁFICA (Continuação) 
 
 

                       
19/08/2000 Apicificação                           10/09/2000 - Apicificação 
 

           
18/11/2000                                  23/03/2001 –CONTROLE 
 
 

 
  03/05/2010 (CONTROLE) 
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CASO 11 - SEQUÊNCIA RADIOGRÁFICA 
 
Data de nascimento: 20/12/1996 
Idade: 10 e 5 meses 
Dente: 25 
 

                
07/05/2007                                                                       04/06/2007 

 

                     
13/08/2007                                                                        19/09/2007 

 

                             
21/12/2007                                                                       05/03/2008 

 

                  
15/05/2008                                                                             02/06/2008 
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CASO 11 - SEQUÊNCIA RADIOGRÁFICA (Continuação) 
 

4                 
         30/07/2008                                             21/08/2008 

 
 

                    
04/09/2008                                                                          01/10/2008 

 
 

  
01/10/2008 

 

 
31/05/2010(CONTROLE) 
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ANEXO 7. CASOS CLÍNICOS AVALIADOS COMO INSUCESSO 
 
CASO 3 - SEQUÊNCIA RADIOGRÁFICA 
 
Data de nascimento: 20/08/2000 
Idade: 8 anos e 8 meses 
Dente 46 
 

                      
03/04/2009                                                                 15/05/2009 

 

                     
09/09/2009                                                                       17/12/2009 

 

 
08/04/2010 - APICIFICAÇÃO 
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CASO 4 - SEQUÊNCIA RADIOGRÁFICA 
 
Data de nascimento: 24/11/2000 
Idade: 8 anos e 4 meses 
Dente 26 
 

                
20/03/2009                                                                   20/04/2009 

 

                 
04/11/2009                                                            18/11/2009 – APICIFICAÇÃO 
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CASO 4 - CONE BEAM AVALIAÇÃO  
 
09/12/2009 - APICIFICAÇÃO 
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CASO 9 - SEQUÊNCIA RADIOGRÁFICA 
 
Data de nascimento: 29/04/2000 
Idade: 8 anos e 6 meses 
Dente: 46 
 

                  
07/10/2009                                                              18/11/2009 

 

                   
17/12/2009                                                                 07/01/2010 

 

 
25/02/2010 - APICIFICAÇÃO 
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e UNIFLU/RJ) 
 

Resumo 

O tratamento clínico para dentes com rizogênese incompleta e polpa vital é 
manter este tecido com vitalidade para permitir o desenvolvimento fisiológico e a 
formação completa do terço apical da raiz – apicogênese. O presente estudo teve por 
objetivo verificar a manutenção da vitalidade do remanescente pulpar, após curativo 
com óxido de zinco, com a finalidade de completar a gênese radicular sem a formação 
da barreira dentinária. Dos 11 dentes com rizogênese incompleta, selecionados em 
dez pacientes, nenhum formou barreira dentinária com o uso do óxido de zinco como 
recobrimento do tecido pulpar remanescente, empregando a técnica da pulpotomia 
como terapia pulpar conservadora. O tecido pulpar remanescente permaneceu com 
vitalidade e ocorreu desenvolvimento fisiológico e fechamento completo do final da 
raiz. 

Palavras chave: barreira dentinária, polpa dental, óxido de zinco, apicogênese. 

 

Abstract 

The clinical treatment for teeth incomplete root formation is to keep this vital 
pulp tissue vitality to allow for the physiological development and complete formation of 
the apical rot – apexogenesis. The study aimed to verify the continued vitality of the 
pulp stumps after healing with zinc oxide, in order to complete the genesis without 
radicular dentin barrier formation. Of the 11 teeth with incomplete root formation, 
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selected in ten patients, no one formed dentin barrier by using zinc oxide as a coating 
of the remaining pulp tissue, using the technique of pulpotomy as conservative pulp 
therapy. The remaining pulp tissue remained with vitality and physiological 
development and final closure of the root were complete. 

Keywords: dentin barrier, dental pulp, zinc oxide, apexogenesis. 

 

Introdução 

A lesão cariosa é um dos maiores desafios para a manutenção da integridade 

do desenvolvimento dos dentes. Esta doença pode resultar em uma pulpite 

irreversível, causando eventualmente necrose pulpar associada à parada do 

desenvolvimento da raiz e impedir o desenvolvimento normal da raiz, levando a um 

prognóstico desfavorável. Então, o primeiro objetivo, quanto ao tratamento do dente 

imaturo, deve ser o de manter a polpa com vitalidade de modo que a apicogênese 

venha a ocorrer. A terapia pulpar conservadora escolhida para manter a vitalidade do 

tecido pulpar nestes casos é a pulpotomia (16). 

Os procedimentos de pulpotomia conduzem invariavelmente, à calcificação 

progressiva dos canais radiculares. Após o desenvolvimento radicular bem sucedido, a 

extirpação do tecido pulpar remanescente e o tratamento endodôntico devem ser 

realizados. Este procedimento é recomendado devido à alta incidência de calcificação 

contínua, que torna os canais difíceis de serem instrumentados e caso posteriormente, 

haja necessidade de terapia endodôntica em virtude de alteração patológica (13) isto 

seria inviável, devido à obstrução do conduto radicular. 

Vários materiais têm sido testados como protetores pulpares, sendo que, entre 

os mais estudados, ultimamente, encontram-se: hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), 

agregado de trióxido mineral (MTA), óxido de zinco e eugenol, ionômero de vidro e 

sistemas adesivos (7). 

Diante dos danos pulpares superficiais irreversíveis, em dentes ainda não 

completamente formados, a proteção direta do órgão pulpar com algum composto, 

acima citado, poderia fornecer condições favoráveis para que o término da gênese 
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ocorresse. Todavia, proservando-se dentes, assim tratados, com a complementação 

radicular alcançada, pode-se notar, a longo prazo, a mineralização do conteúdo da  

cavidade endodôntica (metamorfose cálcica) e/ou mesmo a necrose pulpar (4).  

Desta maneira, estas sequelas são de fácil compreensão, pois as polpas 

destes dentes, com o procedimento cirúrgico - pulpotomia - sofrem um dano vásculo-

nervoso. E a fisiologia da reparação deste dano faz-se com o aparecimento de fusos 

de calcificação ao redor do feixe neuro-vascular lesado, numa tentativa de isolá-lo. 

Com a diminuição gradativa do fluxo sanguíneo devido ao aparecimento destas 

massas de calcificação, a capacidade pulpar reacional diminui e, consequentemente, 

torna a polpa cada vez mais indefesa (15). 

Para evitar o estresse clínico ao tentar localizar a cavidade endodôntica em 

dentes com metamorfose cálcica, associada ou não à necrose pulpar, e correr o risco 

de uma trepanação radicular, ALMEIDA (3), em comunicação pessoal, propôs a 

aposição de óxido de zinco diretamente sobre o remanescente pulpar, em dentes que 

ainda necessitariam completar a sua rizogênese. Esta proposta objetivou o término do 

desenvolvimento radicular sem a formação de barreira dentinária. Deste modo, 

durante o tratamento endodôntico realizado posteriormente à terapia de apicogênese, 

são abolidos, os riscos da tentativa de localização do canal radicular, para a conclusão 

do caso. 

Material e Método 

O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estácio de Sá (RJ). Dez crianças na faixa etária de 7 a 10 anos de idade 

foram selecionadas e o atendimento clínico foi realizado, com a devida anuência na 

Faculdade de Odontologia de Campos dos Goytacazes ( FOC ), na disciplina de  

Odontopediatria. Os dentes foram selecionados para inclusão no estudo de acordo 

com os seguintes critérios: dentes com rizogênese incompleta, no estágio 9 de Nolla, 
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lesão Tcariosa extensa com comprometimento pulpar, porém com vitalidade na 

câmara coronária ou terço cervical do canal radicular, fratura de coroa com exposição 

pulpar, dente com estrutura dental remanescente, permitindo a realização de 

restaurações diretas ou indiretas.  

Foram selecionados 11 dentes, de acordo com estes critérios citados acima, 

três molares inferiores, seis molares superiores, um pré-molar superior e um incisivo 

superior. Tomadas radiográficas periapicais para diagnóstico foram realizadas com 

auxílio de posicionador radiográfico e, então, anotado o estágio da classificação de 

Nolla (12), com datas arquivadas. Também, Tomografias Computadorizadas Cone 

Beam foram feitas nos pacientes que tiveram procedimentos em molares superiores, 

para observar o fechamento fisiológico e completo da raiz palatina, que apresenta 

pouca visualização em radiografias periapicais, devido a superposições do osso 

zigomático, sombra em forma de V do zigoma, linha do soalho do seio maxilar, e 

imagens superpostas dos dentes decíduos, além de poder visualizar a raiz no sentido 

vestíbulo-palatino (5). 

Os pacientes foram anestesiados com o protocolo padrão de anestesia local. 

Em todos os casos o isolamento absoluto foi realizado. As cáries foram removidas 

com colher de dentina e broca esférica de baixa-rotação. Nos casos onde a exposição 

pulpar foi confirmada, o teto da câmara pulpar foi removido com broca diamantada 

tronco-cônica nº3069 em alta rotação. O tecido da câmara pulpar foi removido com 

colher de dentina no sentido ápico-coronário, pressionando a porção cortante da 

colher de dentina junto ao tecido pulpar e parede do assoalho e, em seguida para as 

laterais da câmara pulpar. O sangramento foi controlado com pelota de algodão 

autoclavada e irrigação com NaOCl à 2,5% para reduzir a carga bacteriana. Após a 

hemostasia, a avaliação clínica do remanescente pulpar foi realizada, observando se 

apresentava características clínicas favoráveis à pulpotomia, ou seja, sangramento no 

nível do terço cervical do canal radicular (fig.1). Um porta-amálgama foi utilizado para 
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aplicar o revestimento biológico óxido de zinco 100% puro (Biodinâmica) - condensado 

com pelotas de algodão autoclavadas com suave pressão, adaptando sobre o tecido 

pulpar. O excesso de material foi removido das paredes laterais, em seguida foi 

realizado o selamento duplo com guta-percha em bastão, exercendo suave pressão 

para acomodação desta na câmara pulpar. O selamento final foi feito com ionômero de 

vidro. Após remoção do isolamento absoluto, foi feito a verificação de trauma oclusal 

com carbono e orientação ao paciente quanto às instruções pós-operatórias. 

Resultados 

Dos 11 dentes com rizogênese incompleta, selecionados em dez pacientes, 

nenhum formou barreira dentinária com o uso do óxido de zinco como recobrimento do 

tecido pulpar remanescente, empregando a técnica da pulpotomia como terapia pulpar 

conservadora.  

O tecido pulpar remanescente permaneceu com vitalidade, por meio de 

observação clínica, em oito dentes. Apenas um paciente apresentou sintomatologia 

(dor espontânea), porém, após a troca de curativo, o dente permaneceu com 

vitalidade. 

O desenvolvimento fisiológico, bem como o fechamento completo do final da 

raiz foi confirmado também nos 8 dentes citados acima, por meio de radiografias 

periapicais (fig.2) e tomografia computadorizada cone beam somente  para visualizar a 

raiz palatina de molares superiores (fig.3), em diferentes cronologias. (Tabela 1). Nos 

três dentes restantes, a polpa dental não permaneceu com vitalidade, e a indução do 

fechamento apical pela formação da barreira de tecido duro – apicificação - foi o 

tratamento escolhido. 
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Tabela I – resultados individuais dos pacientes 

 

Caso/nº. Dente Idade Data do 

Início 

Vitalidade 

Pulpar 

Data do 

Fechamento 

apical 

Cronologia 

do 

Fechamento 

Barreira 

Dentinária 

1 46 7 /8 m 06/2009 + 04/2010 11 meses _ 

2 16 7/10 m 09/2009 + 05/2010 8 meses _ 

3 46 8/8 m 04/2009 _ Apicificação _ _ 

4 26 8/4 m 03/2009 _ Apicificação _ _ 

5 16 7/5 m 03/2009 + 05/2010 1 ano/2 meses _ 

6 16 7/9 m 12/2008 + 11/2009 11 meses _ 

7 16 7/2 m 10/2007 + 10/2008 1 ano _ 

8 26 8/2 m 04/2009 + 05/2010 1 ano/1mês _ 

9 46 8/6 m 10/2009 _ Apicificação _ _ 

10 11 8/4 m 02/2000 + 09/2000 7 meses _ 

11 25 10/5 m 05/2007 + 09/2008 1 ano/4 meses _ 

 (+) sim ( _ ) não 
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Discussão 

Evidências comprovam que o capeamento direto e a pulpotomia são os 

procedimentos empregados nos casos de exposições pulpares de dentes com 

formação incompleta de raiz. DIAS et al.(6) afirmam que, quando a exposição pulpar 

for extensa, a pulpotomia é o procedimento indicado. 

Tradicionalmente, os materiais de Ca(OH)2 têm sido populares devido à sua 

capacidade de estimular a formação de pontes de dentina reacionais e reparadoras. 

Os defeitos, nestas pontes, formados por materiais que possuem Ca(OH)2 na sua 

composição, permitem uma passagem descontrolada de bactérias e de seus produtos 

para a polpa. Os produtos bacterianos e as respostas pulpares subsequentes 

promovem o depósito de dentina reparadora e inflamação pulpar. Esses defeitos 

permitem a migração das partículas dissolvidas de Ca(OH)2 para a polpa subjacente, 

permitindo a filtração constante através da polpa, com as partículas permanecendo 

nos fibroblastos pulpares até 2 anos (8). 

BARTHEL et al. (4)avaliando os resultados dos tratamentos de capeamentos 

pulpares com Ca(OH)2, após 5 e 10 anos, observaram que todos os casos que tiveram 

sucesso na formação de barreira dentinária mostraram metamorfose cálcica no 

espaço pulpar, quando comparados radiograficamente com dentes adjacentes, cujo 

resultado pode significar um futuro impedimento para o tratamento endodôntico. 

Observaram, também, que a invasão de microorganismos no espaço pulpar pode 

progredir e degenerar o tecido pulpar assintomaticamente depois do capeamento, e 

isto pode resultar em uma infecção do sistema de canais com patologia nos tecidos 

perirradiculares. 

Na década passada, o MTA tornou-se disponível para os procedimentos 

pulpares. HOLLAND et al. (9)ao implantarem tubos de dentina preenchidos com MTA  
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e Ca(OH)2 em subcutâneo de rato, observaram que o mecanismo de ação do MTA, na 

formação da barreira dentinária, era análogo ao do Ca(OH)2. ACCORINTE et al.(1) 

realizaram, em humanos, uma avaliação semelhante, por meio de capeamento pulpar, 

e observaram que não houve diferença significativa em relação à formação da ponte 

dentinária e, assim, teorizaram que o óxido tricálcio do MTA reage com o fluido 

tecidual para formar o Ca(OH)2, resultando na formação de dentina reparadora (1). 

O ponto diferencial entre o presente estudo e os demais realizados é a não-

formação de barreira dentinária. Os resultados obtidos, neste estudo, comprovaram 

que a ponte dentinária não foi formada em nenhum dos 11 casos clínicos avaliados, 

após pulpotomia, usando o óxido de zinco como substância capeadora. 

Na literatura odontológica não foi encontrado estudo disponível do uso de óxido 

de zinco como recobrimento biológico em pulpotomia, porém na literatura médica 

inúmeros estudos demonstram a evidência clínica dos benefícios potenciais oferecidos 

pela terapia de zinco no tratamento de feridas (10). 

AGREN (2) demonstrou que o óxido de zinco, quando aplicado localmente em 

feridas de perna, é solubilizado vagarosamente, e que as concentrações 

suprafisiológicas de íon zinco (elevação 4-5 vezes) são alcançadas sobre o lugar da 

ferida por período extenso, estimulando o processo de cicatrização. 

LANSDOWN et al (10)relataram que, embora numerosas experiências 

confirmem os benefícios do uso oral ou tópico da terapia de zinco em tratamento de 

feridas, variações em regime de tratamento e formulações de zinco usadas têm 

obscurecido a eficácia verdadeira dos protocolos. Entretanto, evidências são 

fornecidas para mostrar não apenas como o zinco é benéfico na cicatrização, mas 

também como fornece um efetivo nível de ação anti-infectiva. Em níveis 

suprafisiológicos, o zinco inibe o crescimento de várias espécies de bactérias. 

Microorganismos Gram-positivos parecem ser mais sensíveis ao zinco do que 

bactérias Gram-negativas . 
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Neste estudo, dos 11 dentes em que foram feitos o procedimento da 

pulpotomia, usando o óxido de zinco como substância capeadora, foi observada 

clinicamente a vitalidade pulpar de oito dentes, ocorrendo, consequentemente, o 

desenvolvimento fisiológico da raiz e o fechamento completo da porção apical. 

Segundo, LOPES & SIQUEIRA (11) é importante, entender como ocorre a 

reparação apical e perirradicular dos dentes com rizogênese incompleta, que pode ser 

assim efetuada: _ à custa de odontoblastos: quando alguns fragmentos pulpares são 

preservados na região apical; _ à custa da papila dentária e bainha epitelial de 

Hertwig: quando preservadas, mesmo que desorganizadamente e na ausência de 

lesão perirradicular. Nesse caso, haverá células se diferenciando em odontoblastos 

para promover a formação de dentina; _ à custa de cementoblasto e células 

mesenquimais indiferenciadas e jovens do ligamento periodontal, cuja diferenciação e 

atividade levam à produção de matriz cementóide e osteóide para complementar a 

formação da raiz. TROPE (15) afirma que pesquisas futuras serão necessárias para 

estimular a regeneração pulpar das células pluripotentes na região periapical, e em 

casos de pulpite irreversível, ao em vez de remover a polpa e substituir com um 

material obturador, a ressecção parcial da polpa e ressurgimento do tecido pulpar com 

a ajuda de uma matriz poderia ser melhor. 

Estudos futuros deverão ser feitos para analisar, histolopatologicamente, o 

tecido pulpar sob ação do óxido de zinco, para observar se o tecido pulpar apresenta 

inflamação ou não quando permanece vital até o fechamento do ápice, e em caso de 

necrose se está infectado. 

 

Conclusão 

A pulpotomia em dentes com rizogênese incompleta, usando-se óxido de zinco 

como material capeador, mantêm a polpa radicular com vitalidade, sem formação de 
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barreira dentinária até o desenvolvimento completo da raiz e fechamento da porção 

apical, ficando o canal radicular permeável para a conclusão do tratamento 

endodôntico. E, em casos em que ocorra necrose, o tratamento poderá ter seguimento 

com a apicificação. 
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Figura 1. Sangramento no nível cervical do canal 
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      Figura 2. Controle Radiográfico do Fechamento da Raiz 
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    Figura 3.Tomografia Computadorizada cone beam somente  
    para visualizar a raiz palatina de molares superiores 
 


