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RESUMO 
 

Bresolin CR. Desempenho de dois materiais obturadores iodoformados para 
pulpectomia de dentes decíduos: um ensaio clínico randomizado com dois anos de 
acompanhamento [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2017. Versão Original. 
 

Introdução: A obturação de dentes decíduos deve ser realizada com pastas 

obturadoras que mantenham o dente em condições compatíveis com saúde até o 

período de exfoliação. Diversos são os materiais utilizados para este propósito; 

entretanto, as pastas iodoformadas têm estado em evidencia.  A pasta Guedes Pinto 

é um dos materiais mais utilizados no tratamento endodôntico de dentes decíduos 

no Brasil. No entanto, ensaios clínicos randomizados (ECR) bem delineados não 

foram realizados para testar o desempenho clínico deste material. Objetivo: Este 

ECR de não-inferioridade triplo-cego objetivou avaliar o desempenho de dois 

materiais obturadores para pulpectomia em dentes decíduos durante dois anos: 

Pasta Guedes e Pasta Vitapex®, além de fatores relacionados com o sucesso dos 

tratamentos. Material e métodos: Foram incluídos dentes decíduos com necessidade 

de tratamento endodôntico em crianças que procuraram atendimento na Faculdade 

de Odontologia da Universidade de São Paulo. Os tratamentos foram realizados por 

uma única operadora treinada para os procedimentos, com instrumentação manual e 

seguindo um protocolo operatório padrão. Após o término do preparo químico 

mecânico os dentes eram randomizados para um dos dois grupos. A lista de 

randomização foi gerada em blocos de tamanhos desiguais e estratificada por 

dentes anteriores e posteriores. Como os dois materiais foram inseridos em seringas 

idênticas sem identificação relacionada ao grupo que pertenciam, apresentavam cor 

e radiopacidade semelhantes, o operador, as crianças que receberam o tratamento 

e o avaliador nos tempos de acompanhamento eram cegos em relação ao 

tratamento recebido. As crianças foram acompanhadas após 3, 6, 12, 18 e 24 meses 

com exames clínicos e radiográficos. O desfecho primário foi o sucesso do 

tratamento na avaliação clínica e radiográfica. Os sucessos de tratamento foram 

avaliados por análise de sobrevida de Kaplan-Meyer e regressão de Cox ajustada 

pelo efeito de conglomerado (p <0,05), tendo sido calculados os valores de Hazard 

Ratio (HR) e respectivos intervalos de confiança a 95% (IC95%). Resultados: Foram 

tratados 104 dentes de 61 crianças (3-7 anos de idade) e acompanhados por 24 



 

 

meses (taxa de resposta de 98%). A taxa de sucesso da pasta Vitapex®  foi de 

78,4% e da pasta Guedes foi de 86,7%. Portanto, a Pasta Guedes não foi 

significativamente pior do que a pasta obturadora controle (HR=0,57; IC95%=0,20 a 

1,60). Dentre as variáveis avaliadas, apenas o diagnóstico inicial apresentou 

associação significativa com os insucessos, sendo que dentes necrosados falharam 

mais que dentes vitais (HR=4,95; 95%IC=1,16 a 21,00). Conclusões: A pasta 

Guedes-Pinto tem desempenho similar à pasta Vitapex®, sendo que ambas 

apresentam taxa de sucesso satisfatório. Dentes necrosados apresentam um pior 

prognóstico do que dentes vitais. 

 

Palavras-chave: Pulpectomia. Dente Decíduo. Endodontia.  



 

 

ABSTRACT 
 

 

Bresolin CR. Performance of two iodoformed filling materials for pulpectomy in 
primary teeth: a 2-year randomized clinical trial [thesis]. São Paulo: Universidade de 
São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2017. Versão Original. 
 
 
Background: The filling procedure of primary teeth should be performed with pastes 

that maintain the tooth healthy until the period of exfoliation. Several materials are 

used for this purpose; however, iodoformed pastes have been in evidence. The 

Guedes Pinto paste is one of the most used materials for endodontic treatment of 

primary teeth in Brazil. However, well-designed randomized clinical trials (RCT) have 

not been performed to test this material. Aim: This triple-blind non-inferiority RCT  

aimed to evaluate the performance of two filling materials for pulpectomy in primary 

teeth during two years: Guedes paste and Vitapex® paste. Moreover, other factors 

associated to the treatment success. Material and methods: Primary teeth with 

necessity of endodontic treatment in children who looked for dental treatment at the 

School of Dentistry of the University of São Paulo were included. The treatments 

were performed by a single operator trained for the procedures, with manual 

instrumentation according to a standard operating protocol. After full canals 

instrumentation, the teeth were randomly allocated to one of two groups. 

Randomization was performed using permuted blocks and stratified by anterior or 

posterior teeth. As the two materials were stored in identical syringes, without 

identification related to the materials, operator, children who received the treatment 

and the examiner in the different follow-ups were blinded. according to the treatment 

received. The children were followed-up for 3, 6, 12, 18 and 24 months with clinical 

and radiographic assessments. The primary outcome was the success at both clinical 

and radiographic evaluation. Treatment successes were compared by Kaplan-Meyer 

survival analysis and Cox regression adjusted by cluster (p<0.05), and Hazard Ratio 

(HR) values and respective 95% confidence intervals (95%CI) were calculated. 

Results: 104 teeth from 61 children (3-7 yrs-old) were treated and followed-up (98% 

response rate). The success rate of the Vitapex® was 78.4% and the Guedes paste 

was 86.7%. Therefore, Guedes paste was not significantly inferior than the control 

group (HR=0.57; 95%CI=0.20 to 1.60). Considering other variables, initial diagnosis 



 

 

showed significant association with failures; necrotic teeth had higher failures rates 

than vital teeth (HR=4.95; 95%CI=1.16 to 21.00). Conclusions: Guedes-Pinto paste 

presents similar performance than Vitapex® paste, and both present good success 

rates. Necrotic teeth presents worse prognosis than vital teeth. 

 

Keywords: Pulpectomy. Primary teeth. Endodontics. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
 
Embora a Odontologia atual esteja modificando o seu foco curativo para a 

prevenção e educação em saúde bucal, especialmente em Odontopediatria, lesões 

de cárie extensas e traumatismos dentários ainda são prevalentes (Vasconcelos 

Cunha Bonini et al., 2009; Piovesan et al., 2010; Brasil, 2010; Lima et al., 2016). 

Estas lesões podem afetar a polpa dos dentes decíduos de forma irreversível, 

necessitando a realização do tratamento endodôntico radical para seguir seu ciclo 

biológico de forma saudável (Guedes Pinto et al., 1981; Assed et al., 2005). 

Manter o dente até o período normal de exfoliação em condições de saúde é 

o principal objetivo do odontopediatra (Kopel, 1970; Fuks; Guelmann, 2013). A perda 

precoce dos elementos dentários pode afetar a estética, mastigação, fonação, 

desenvolvimento de uma correta oclusão, além de causar alterações na qualidade 

de vida com relação à saúde bucal dos pacientes (Guedes-Pinto et al., 1981; Coll; 

Sadrian, 1996; Puppin-Rontani et al., 1998; Silva et al., 2002; Rodd et al., 2006). 

É notória a evolução da endodontia em dentes permanentes com uma 

velocidade rápida, tanto com relação às técnicas quanto com relação aos materiais 

(JOE Editorial Board, 2008a, 2008c). Entretanto, considerando a endodontia de 

dentes decíduos, a evolução tem se dado de forma mais lenta, e inúmeras lacunas 

ainda estão presentes (JOE Editorial Board, 2008b; Academy of Pediatric Dentistry, 

2015).  

Dentre as diversas etapas da pulpectomia de dentes decíduos está a 

obturação, que pode ser considerada um capítulo à parte, tendo em vista a 

inconsistência que se tem na literatura sobre o “material obturador ideal” (Academy 

of Pediatric Dentistry, 2008; Academy of Pediatric Dentistry, 2015). Para que a 

obturação cumpra o seu papel, o material utilizado deveria apresentar os seguintes 

requisitos: ser biocompatível; antisséptico; de fácil manipulação, inserção e remoção; 

radiopaco; reabsorvido simultaneamente às raízes; facilmente absorvido, caso se 

extravase para os tecidos periapicais adjacentes; ter capacidade de adaptação às 

paredes do canal, de modo a promover um preenchimento apical adequado; não 

contrair; e não causar alterações estéticas decorrentes de manchamento (Costa et 

al., 2001; Kopel, 1970; Fuks, 2000; Kubota et al., 1992). 
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A Academia Americana de Odontopediatria em seu guia de protocolos 

clínicos (Academy of Pediatric Dentistry, 2008; Academy of Pediatric Dentistry, 2015) 

recomenda o uso de pastas à base de óxido de zinco e eugenol (OZE), iodofórmio 

ou hidróxido de cálcio iodoformadas, sendo que as características e propriedades 

das mesmas diferem muito entre si e não compreendem todas as características 

desejáveis do “material obturador ideal”. Além disso, grande parte das pastas 

exploradas em ensaios clínicos randomizados não se apresentam prontas para uso, 

necessitando  manipulação no momento do procedimento (Mortazavi; Mesbahi, 

2004; Mello-Moura; Santos, 2007; Barcelos et al., 2011). As pastas que se 

apresentam comercialmente prontas para serem inseridas nos canais radiculares de 

dentes decíduos, em sua maioria, possuem um alto custo e dificuldade de aquisição 

por se tratar de produtos importados, como é o caso da pasta Vitapex® (Neo-Dental 

Chemical Products Co. Ltd., Tokyo, Japan). 

Essa variedade de escolhas em relação aos materiais reflete uma divergência 

no ensino da terapia pulpar de dentes decíduos por parte das faculdades de 

odontologia brasileiras e da própria Academia Americana de Odontopediatria, a 

despeito da tendência mundial de padronização das diretrizes de ensino (Bergoli et 

al., 2010; Academy of Pediatric Dentistry, 2015). 

O OZE foi o primeiro material recomendado para o tratamento endodôntico 

em dentes decíduos, obtendo taxas de sucesso clínico de moderada a alta (Barja-

Fidalgo et al., 2011). Porém, seu uso tem caído em desuso devido à preocupações 

relativas ao seu comportamento clínico, como por exemplo: não acompanhar a 

velocidade de rizólise, baixa biocompatibilidade e potencial antimicrobiano, promover 

retenção prolongada e gerar desvio na erupção do dente permanente (Wright et al., 

1994; Fuks, 2000; Lin et al., 2014). 

Na busca por um material obturador alternativo, as pastas iodoformadas estão 

em evidência. Em uma revisão sistemática de Barja-Fildalgo et al. (2011), os autores 

concluíram que estas pastas podem ser um material substituto ao OZE, apesar das 

limitações dos estudos incluídos que dificultam as comparações.  

O material iodoformado mais utilizado mundialmente é a pasta Vitapex® , 

composta por hidróxido de cálcio e iodofórmio (Barcelos et al., 2011; Barja-Fidalgo et 

al., 2011). Este material tem apresentado altas taxas de sucesso e, ao ser 

comparado ao OZE, apresentou desempenho equivalente (Barja-Fidalgo et al., 

2011). Além disso a pasta é facilmente reabsorvida, se apresenta pronta para o uso 
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e possui ótimas propriedade antimicrobianas. Entretanto, não é comercializada no 

Brasil, e por esse motivo, é de difícil acesso e alto custo aos dentistas brasileiros. 

Guedes-Pinto et al. (1981) propuseram uma pasta iodoformada denominada 

Pasta Guedes-Pinto composta por partes visualmente iguais de Rifocort® (pomada), 

Paramonoclorofenol Canforado (líquido) e Iodofórmio (pó). No Brasil, desde a 

década de 80, a Pasta Guedes vem sendo amplamente utilizada como material 

obturador de dentes decíduos e ainda hoje é o material de escolha em várias 

instituições de ensino (Mello-Moura; Santos, 2007; Costa et al., 2012), apesar de 

não possuir estabilidade para ser armazenada e precisar ser manipulada no 

momento do uso. Estudos microbiológicos e histopatológicos, ao longo desses anos, 

comprovaram o amplo potencial antimicrobiano e a biocompatibilidade dessa pasta 

(Mello-Moura; Santos, 2007). Entretanto, apesar de ser muito utilizada em diversas 

regiões brasileiras, nenhum estudo clínico randomizado bem delineado foi conduzido 

para testar a eficácia do material. 

Baseando-se nessa problemática, este estudo propõe realizar um ensaio 

clínico randomizado de não-inferioridade, triplo cego, com dois materiais obturadores 

para dentes decíduos: Pasta Guedes e pasta Vitapex®, a fim de avaliar as taxas de 

sucesso após um período de dois anos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
A consistência das evidencias cientificas com relação à segurança de 

tratamentos com mínima intervenção e remoção parcial de tecido cariado faz com 

que a remoção total já não seja mais recomendada e realizada na maioria dos 

centros de odontologia (Santamaria; Innes, 2014). Isso faz com que o capeamento 

direto e a pulpotomia estejam caindo em desuso devido ao menor risco de 

exposição pulpar acidental. 

Devido a isso, opta-se por tratamentos menos invasivos e em caso de 

insucesso se parte diretamente para a pulpectomia dos dentes decíduos (Smail-

Faugeron et al., 2016). Esses dentes, em geral, são afetados por traumatismos ou 

lesões de cárie extensas, onde o capeamento pulpar indireto não obtenha sucesso e 

a polpa dentária seja afetada de forma irreversível (Guedes Pinto et al., 1981; Assed 

et al., 2005).  

Com o declínio da pulpotomia e a ascensão da pulpectomia, cresceu também 

o interesse e a busca por protocolos para tratar os dentes decíduos com técnicas 

mais rápidas e materiais mais eficientes (Academy of Pediatric Dentistry, 2015). 

Apesar disso, os protocolos disponíveis sugerem o uso de técnicas e materiais com 

propriedades extremamente distintas entre si, sugerindo que devido aos poucos 

estudos clínicos com pulpectomia, grande número de limitações e vieses, ainda não 

é possível definir a técnica ou o material obturador ideal (Bergoli et al., 2010; 

Academy of Pediatric Dentistry, 2015).  

Para que a obturação cumpra o seu papel, um material obturador radicular de 

dentes decíduos deve apresentar os seguintes requisitos: ser biocompatível; 

antisséptico; de fácil manipulação, inserção e remoção (caso necessário); ser 

radiopaco; reabsorvido simultaneamente às raízes; ser facilmente absorvido se 

extravasado; não contrair; não causar alterações estéticas e ter capacidade de 

adaptação às paredes do canal, de modo a promover um selamento apical 

adequado (Costa et al., 2001; Kopel, 1970; Fuks, 2000; Kubota et al., 1992).  

O primeiro material utilizado para este propósito foi o OZE, que tem 

demonstrado taxas de sucesso altas em ensaios clínicos (Barja-Fidalgo et al., 2011). 

Embora em estudos in vitro, o cimento de OZE tenha demostrado atividade 

antimicrobiana (Puppin et al., 1998 ; Tchaou et al., 1995), duas revisões de literatura 

advertiram que este material não é antibacteriano após a presa, além de ser 
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resistente à reabsorção, podendo os seus fragmentos obstruírem a trajetória de 

erupção do dente permanente sucessor (Ranly; Garcia-Godoy, 1991; Ranly; Garcia-

Godoy, 2000). Foi também descrito, em uma revisão sistemática, que partículas de 

pasta de OZE extravasadas foram evidentes mesmo após 12 meses de 

acompanhamento (Barcelos et al., 2011). Além disso, os resultados de um recente 

estudo com avaliação clínica e radiográfica mostraram que a taxa de reabsorção do 

cimento de OZE extravasado foi de apenas 14,3% após 12 meses de realização das 

pulpectomias (Chen et al., 2015). 

Em um estudo em cães, verificou-se que o cimento de OZE retardou a 

reabsorção radicular dos dentes decíduos, prolongando a retenção (Lin et al., 2014). 

Por fim, um estudo in vitro evidenciou que o eugenol puro é citotóxico, 

representando um dos componentes responsáveis pela toxicidade do cimento de 

OZE, e como o cimento é manipulado no momento do uso não há um controle 

preciso das proporções (Gerosa et al., 1996). 

Na busca por um material alternativo ao cimento de OZE, surgiram estudos 

com pastas iodoformadas (Barcelos et al., 2011; Barja-Fidalgo et al., 2011; Chen et 

al., 2015). Em uma revisão de literatura sobre o emprego do iodofórmio como 

medicação endodôntica, foram citadas como vantagens desse fármaco a 

radiopacidade, a capacidade de reabsorção e de diminuir a exsudação, o efeito 

analgésico, além da ação antimicrobiana. Entretanto, como desvantagens têm o 

odor penetrante e persistente, a possibilidade de alterações cromáticas nos dentes e 

o potencial alergênico (Rezende et al., 2002). 

Podemos encontrar na literatura diversas pastas iodoformadas, sendo que a 

mais conhecida mundialmente é a pasta Vitapex®, composta por hidróxido de cálcio, 

iodofórmio e óleo de silicone. Duas revisões sistemáticas, classificadas com um nível 

moderado de evidência, observaram que a pasta Vitapex® apresentou taxas de 

sucesso similares ao OZE, e que ambos parecem ser materiais adequados para a 

obturação de canais radiculares de dentes decíduos (Barcelos et al., 2011; Barja-

Fidalgo et al., 2011). 

Em ensaios clínicos, a pasta Vitapex® mostrou taxas de sucesso variando de 

60,7 à 100% (Mortazavi; Mesbahi, 2004; Barcelos et al., 2011; Barja-Fidalgo et al., 

2011; Chen et al., 2015). Ao contrário do OZE, a pasta Vitapex®  possui uma 

reabsorção compatível com a reabsorção radicular. O estudo de Chen et al. (2015) 
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avaliou a  reabsorção do excesso extravasado de Vitapex® clinicamente após 12 

meses e concluiu que 100% do material extravasado foi reabsorvido.  

Em um relato de caso, no qual foram executadas pulpectomias nos incisivos 

laterais superiores decíduos usando Vitapex®, com acompanhamento clínico e 

radiográfico de 38 meses, verificou-se que houve total reabsorção intrarradicular do 

material durante o período de acompanhamento, sem qualquer sintoma ou sinal 

clínico e radiográfico de patologia (Nurko et al., 2000). Aos 38 meses, obteve-se uma 

amostra do canal radicular de um dos incisivos para análise microbiológica e 

verificou-se que não houve crescimento de bactérias aeróbicas ou anaeróbicas 

(Nurko et al., 2000). Relatos superficiais de reabsorção de Vitapex® de dentro dos 

canais radiculares precocemente também foram descritos em um estudo clínico 

(Chen et al., 2015) e em revisão sistemática, porém sem haver relação com os 

insucessos (Barcelos et al., 2011). 

 No Brasil, a pasta mais utilizada para obturação de canais radiculares de 

dentes decíduos também é uma pasta iodoformada. A pasta Guedes Pinto foi 

proposta em 1981, composta por Rifocort, que é uma associação de rifamicina e 

prednisolona, iodofórmio e paramonoclorofenolcanforado. Um estudo clínico e 

radiográfico obteve um índice de sucesso de 97,8% em até dois anos de 

acompanhamento, tal resultado foi em grande parte atribuído à pasta obturadora 

empregada, que também se tornou conhecida como pasta Guedes-Pinto (Guedes-

Pinto et al., 1981).  

Os autores do estudo atestaram que esta pasta apresenta, em função dos 

fármacos presentes em sua composição, ótima propriedade antisséptica, boa 

tolerância tecidual e a capacidade de diminuir a intensidade da reação inflamatória 

posterior ao tratamento endodôntico, além de ser reabsorvível, não interferindo, 

portanto, na rizólise do dente decíduo e na erupção do sucessor permanente 

(Guedes-Pinto et al., 1981). 

Posteriormente, em outro estudo clínico, a pasta Guedes-Pinto obteve 100% 

de sucesso clínico para os dentes não-fistulados e 63,64% para os fistulados, após 

12 meses de acompanhamento (Rontani et al., 1994). Dos dentes com rarefação na 

região de furca, 64,71% obtiveram completa neoformação óssea, 29,41% obtiveram 

neoformação óssea parcial e 5,88% obtiveram aumento da lesão, aos 12 meses 

(Rontani et al., 1994). 
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Em avaliações in vitro da atividade antimicrobiana de materiais obturadores 

radiculares de dentes decíduos, que utilizaram culturas puras de microrganismos, a 

pasta Guedes-Pinto mostrou-se eficaz (Bonow; Bammann, 1996; Silva et al., 2002). 

Em análise histopatológica da reação dos tecidos periapicais de dentes decíduos de 

cães a técnicas de pulpectomia, a pasta Guedes-Pinto obteve bons resultados 

(Faraco Junior; Percinoto, 1998) Adicionalmente, no estudo que avaliou a resposta 

óssea de roedores a implantes intra-ósseos contendo materiais endodônticos 

utilizados em odontopediatria, a pasta Guedes-Pinto demonstrou níveis de 

biocompatibilidade aceitáveis, de acordo com os critérios FDI e ANSI/ADA (Lacativa 

et al., 2012) 

Além do material obturador, estudos apontam algumas variáveis como fatores 

preditores ao insucesso de pulpectomias.  Ranly e Garcia-Godoy (1991), concluíram 

que dentes cuja rizólise já havia iniciado no momento da inclusão do dente 

apresentaram uma chance de falha maior que dentes com raízes integras. Um 

recente estudo, retrospectivo, Brustolin et al. (2017) mostrou que o insucesso dos 

tratamentos endodônticos esteve relacionado ao tipo de material restaurador 

utilizado, ao número de consultas e à condição bucal do paciente, entretanto 

sugerem que estudos com delineamento focado na investigação dessas variáveis 

ainda precisam ser desenvolvidos. 

Apesar de inúmeros estudos para comparação de diferentes materiais 

obturadores, já compilados em revisões sistemáticas (Barja-Fidalgo et al., 2011; 

Barcelos et al., 2011), os estudos clínicos de um modo geral têm problemas de 

delineamento, e geralmente pecam por falta de poder estatístico ou um tempo de 

acompanhamento inadequado. Portanto, estudos clínicos randomizados bem 

delineados para comparar materiais obturadores para dentes decíduos devem ser 

conduzidos para que a evidência científica nesse assunto seja melhorada.  
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3 PROPOSIÇÃO 
 
O objetivo desse estudo foi realizar um ensaio clínico randomizado de não 

inferioridade, triplo cego, para avaliar o desempenho de dois materiais para 

obturação de dentes decíduos ao longo de dois anos: pasta Guedes Pinto e pasta 

Vitapex®. A hipótese do trabalho é que a pasta Guedes Pinto não tem desempenho 

inferior comparado à pasta de hidróxido de cálcio e iodofórmio (Vitapex®) em 

relação ao sucesso do tratamento endodôntico radical em dentes decíduos.  

O objetivo secundário do presente estudo foi identificar variáveis clínicas e 

radiográficas que pudessem interferir no sucesso dos tratamentos endodônticos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

4.1  PRECEITOS ÉTICOS 

 

 

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) e aprovado em seus aspectos 

éticos e metodológicos de acordo com as Diretrizes estabelecidas na Resolução nº 

466 e complementares do Conselho Nacional de Saúde (Anexo A). Também foi 

registrado na plataforma clinicaltrials.gov (Número de registro: NCT02216942). A 

tese está redigida de acordo com as orientações do Consolidated Standards of 

Reporting Trials (CONSORT) e o check-list do CONSORT está apresentado no 

Anexo B. 

 

 

4.2  PARTICIPANTES 

 

 

O critério de elegibilidade foi de crianças que buscaram tratamento 

odontológico na FOUSP e possuíam ao menos um dente com necessidade de 

tratamento endodôntico. Foram incluídas no estudo crianças autorizadas pelos 

responsáveis após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), e cujos dentes preenchiam as características clínicas e radiográficas para 

que a indicação de realização de terapia pulpar radical fosse contemplada.  

A condição pulpar de cada dente foi detectada avaliando sinais clínicos e 

radiográficos. Sintomatologia dolorosa característica de pulpite, presença de fístula 

ou abcesso e rarefação óssea ao realizar o exame radiográfico foram classificados 

como indicativos de comprometimento pulpar irreversível (Mortazavi et al., 2004; 

Barja-Fidalgo et al., 2011; Barcelos et al., 2012). 

Além do estágio de saúde pulpar, foram incluídos dentes em que o 

remanescente dental e a localização da lesão permitissem reabilitação, sem 

reabsorções internas ou externas que envolvessem mais de 1/3 do comprimento da 

raiz, sem perda óssea na lateral da raiz e rompimento de cripta e com presença de 
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no mínimo metade da raiz (Mortazavi et al., 2004; Trairatvorakul; Chunlasikaiwan., 

2008). Caso a criança possuísse mais de um dente apto a ser incluído no estudo, 

todos foram incluídos e randomizados individualmente para os diferentes 

tratamentos, uma vez que a unidade experimental do estudo é o dente (Barja-

Fidalgo et al., 2011). Nestes casos foi dada prioridade ao elemento que o paciente 

relatava dor ou maior desconforto. Caso não possuísse incômodo, o operador 

seguiu a ordem dos quadrantes. No entanto, não é esperado que a ordem dos 

dentes tratados comprometa o sigilo de alocação, uma vez que a randomização foi 

realizada após o preparo químico-mecânico de cada dente. 

Crianças que apresentavam problemas de saúde sistêmicos, deformidades 

faciais congênitas, tumores faciais ou síndromes foram excluídas da amostra para 

prevenir a introdução de viés amostral por confusão de efeito destas variáveis no 

sucesso do tratamento. Também foram excluídos dentes que possuíam reabsorções 

internas, que apresentassem menos de 1/3 do remanescente radicular, com 

rompimento do saco pericoronário, sem possibilidade de realizar a restauração 

reabilitadora, elementos que possuíssem algum tipo de tratamento pulpar prévio 

e/ou que os pacientes estivessem fazendo uso de antibióticos (Trairatvorakul; 

Chunlasikaiwan, 2008). Além disso, pacientes com necessidade de outros 

tratamentos foram atendidos pelos próprios pesquisadores ou incorporados à um 

projeto paralelo que realizou os demais tratamentos de acordo com a faixa etária 

dos mesmos. 

Os tratamentos foram realizados nas clínicas odontológicas da FOUSP e nos 

consultórios pertencentes ao Centro de Pesquisas Clínicas (CEPEC) da FOUSP, 

após autorização prévia dos responsáveis pelas clínicas e reserva dos consultórios. 

As crianças foram monitoradas e, quando necessário, contidas pelos responsáveis, 

que sempre estavam presentes no momento dos tratamentos, juntamente com a 

operadora e a auxiliar.  

 

 

4.3  INTERVENÇÃO 

 

 

A operadora, especialista em endodontia, foi treinada previamente ao início 

do estudo a fim de tornar o procedimento o mais padronizado possível. Além disso, 
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tanto a técnica, instrumentais, materiais e quantidades foram estabelecidos durante 

este período.  

Para este estudo, após se enquadrarem nos critérios de inclusão, os 

pacientes foram submetidos ao tratamento. Foi desenvolvido um Procedimento 

Operacional Padrão (POP) para protocolar as etapas do tratamento endodôntico em 

ambos os grupos (Apêndice A).  

Os dois materiais obturadores testados foram armazenados abrigados da 

exposição solar e em local seco e ventilado para manutenção de suas propriedades. 

As duas pastas, fornecidas pela empresa Angelus® (Londrina, Brasil), foram 

acondicionadas em seringas idênticas identificadas apenas com as letras A e B, 

sendo os códigos mantidos com a empresa até o término do recrutamento dos 

pacientes. 

Por estarem em seringas idênticas, possuírem a coloração semelhante 

amarelada (pastas iodoformadas) e apresentarem radiopacicidade similar nos 

exames radiográficos, foi possível manter o cegamento até o término do estudo. 

Sendo assim, tanto a profissional que realizou os tratamentos, quanto o paciente e o 

avaliador, que realizou os exames nos tempos de acompanhamento, não souberam 

para qual dos grupos o dente foi randomizado, caracterizando o estudo como triplo-

cego. 

 

 

4.4 DESFECHOS 

 

 

O desfecho primário do estudo foi o sucesso ou insucesso dos tratamentos 

endodônticos avaliados por meio da permanência do dente na arcada em condições 

clínicas e radiográficas de normalidade ou da sua exfoliação.  

Os critérios clínicos para determinar o sucesso foram: ausência de fístula, 

ausência de sintomatologia dolorosa, ausência de mobilidade patológica, contorno 

gengival adequado ou esfoliação natural. Radiograficamente, os critérios de sucesso 

foram: ausência/redução de rarefação óssea periapical em dentes anteriores e 

ausência/redução de rarefação óssea na região de furca de posteriores, reabsorção 

radicular compatível com a fase eruptiva e ausência de reabsorções patológicas 

(Mortazavi et al., 2004; Trairatvorakul; Chunlasikaiwan, 2008). Para avaliar a 
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redução das lesões ou aparecimento de novas lesões foi realizada a comparação 

entre as radiografias iniciais e de acompanhamento.  

Para o objetivo secundário, outras variáveis clínicas e radiográficas coletadas 

no momento da inclusão dos pacientes foram avaliadas em relação ao sucesso do 

tratamento endodôntico. As variáveis explanatórias avaliadas foram: sexo (feminino 

ou masculino), posição dos dentes na arcada (anterior ou posterior), diagnóstico 

pulpar inicial (com vitalidade ou sem vitalidade), condição do dente (cariado, 

restaurado ou traumatizado), dor (presente ou ausente), mobilidade (presente ou 

ausente), abcesso (presente ou ausente), condição do ligamento periodontal (íntegro 

ou aumentado), reabsorção radicular (raízes sem início de reabsorção ou com 1/3 ou 

mais reabsorvidas), fístula (presente ou ausente), rarefação óssea posterior 

(presente ou ausente) e rarefação óssea anterior (presente ou ausente). A 

porcentagem de pasta preenchida dos canais também foi avaliada utilizando o 

programa Image J (Versão 1.47; National Institutes of Health, Bethesda, MD), onde a 

área inicial do exame radiográfico e a área preenchida foram mensuradas com uso 

da ferramenta “polígono”.  

Os pacientes foram novamente chamados para acompanhamento após uma 

semana da realização da endodontia, onde, neste momento, foi realizada apenas a 

avaliação clínica. Depois disso foram realizadas reavaliações após 3, 6, 12, 18 e 24 

meses, onde foi realizado o exame clínico e radiográfico dos dentes tratados 

anteriormente (Ramar; Mungara, 2010). Uma avaliadora cega e especialista em 

endodontia, que não participou das fases prévias do estudo, foi treinada e realizou a 

avaliação dos tratamentos, sem ter contato prévio com os pacientes ou com o grupo 

pertencente.    

Tratamentos que foram considerados insucessos foram submetidos à cirurgia 

de exodontia para a remoção do elemento dentário comprometido. Quando 

necessário, os participantes foram encaminhados à clínica de ortodontia da mesma 

universidade a fim de manter o espaço necessário no arco dental.  
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4.5  CÁLCULO AMOSTRAL 

 

 

Foi realizado o cálculo amostral previamente ao início do estudo, 

considerando a hipótese de não inferioridade. Para tal, considerou-se uma taxa de 

sucesso para a pasta Vitapex® de 78%, aceitando-se um limite de não inferioridade 

de até 20% para a pasta experimental. Com isso, foi obtido um número necessário 

de 82 dentes, considerando uma probabilidade de erro tipo 1 de 5% e um poder de 

80%. Adicionando-se 20% a esse número para prever possíveis perdas, atingiu-se o 

número de 49 dentes por grupo. Como a unidade experimental foi o dente, o efeito 

de conglomerado foi considerado nas análises estatísticas.  

 

 

4.6  RANDOMIZAÇÃO, SIGILO DE ALOCAÇÃO E CEGAMENTO 

 

 

Duas listas de números aleatórios foram geradas por um website 

(sealedenvelopes.com) por uma colaboradora do estudo. A estratégia de 

randomização foi estratificada com blocos permutados. A estratificação foi realizada 

considerando dentes anteriores e posteriores. As listas foram geradas em blocos de 

tamanhos desiguais (2, 4, 6 e 8 unidades) e as sequências foram colocadas em 

envelopes opacos e lacrados e numerados sequencialmente, utilizados para 

determinar à qual grupo pertencia o dente alocado.  

Além dos envelopes opacos, para garantir o sigilo de alocação, os envelopes 

somente foram abertos pela auxiliar após o preparo completo dos canais radiculares. 

Dessa forma, todo tratamento endodôntico que precedeu a obturação foi realizado 

sem que a operadora soubesse o grupo de alocação. 

As pastas foram acondicionadas em seringas opacas, identificadas pelas 

letras A e B. A cor, aspecto e radiopacidade dos materiais eram semelhantes. Dois 

pesquisadores externos a todos os procedimentos operatórios mantiveram os 

códigos referentes aos tratamentos em sigilo até o fim das avaliações finais. Dessa 

forma, participantes e seus pais, a operadora e a pesquisadora responsável pelas 

avaliações eram cegas em relação ao tratamento recebido. 
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4.7  CONFLITOS DE INTERESSE 

 

 

O orientador da tese apresenta participação no pedido de patente da pasta 

Guedes Pinto (Protocolo número PI 0802256-9). Os pesquisadores declaram 

ausência de conflitos de interesse com a Empresa Angelus®, responsável pela 

produção da pasta Guedes Pinto e pela doação das duas pastas obturadoras 

utilizadas no presente estudo. 

 

 

4.8  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

A unidade experimental considerada foi o dente. Primeiramente, realizou-se 

uma análise exploratória dos dados referentes às variáveis estudadas e sua 

distribuição entre os grupos, o teste utilizado foi o chi-quadrado. A variável de 

desfecho primário considerada neste estudo foi o sucesso ou insucesso dos 

tratamentos endodônticos, mensurado pelos critérios descritos anteriormente. 

A longevidade dos tratamentos foi avaliada estimando-se as taxas de 

sobrevida pelo método de Kaplan-Meier. As diferenças entre as taxas de sobrevida 

de acordo com o tipo de tratamento endodôntico proposto foram analisadas 

utilizando análises de regressão de Cox, com o erro padrão ajustado pelo efeito de 

cluster. O valor de p considerado foi o unicaudal, uma vez que o estudo é de não-

inferioridade.  

Como análises secundárias, a influência de outras variáveis na taxa de 

sucesso do tratamento endodôntico também foi avaliada. Nestas análises, as 

variáveis independentes analisadas foram: sexo da criança (feminino ou masculino), 

diagnóstico inicial do dente (vital, não vital), posição dos dentes (anterior ou 

posterior), contorno gengival (alterado ou normal), preenchimento inicial da pasta 

obturadora (menos que 75% ou mais do que 75% do canal radicular), ou reabsorção 

inicial das raízes (não iniciada ou iniciada). 

Nestas análises secundárias, regressão de Cox univariada foi realizada para 

cada variável, ajustada pelo efeito de cluster, considerando nesse caso o valor de p 

bicaudal. Na análise de regressão múltipla, foram testadas todas as variáveis com 
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valor de p abaixo de 0,20, mas só foram mantidas no modelo final as que 

apresentaram valor de p menor do que 0,05. No entanto, a variável material 

obturador” foi mantida para ajustar todas as análises múltiplas.  

Como todos os dentes anteriores tiveram sucesso, optou-se por fazer 

análises múltiplas apenas com os molares, seguindo as mesmas análises descritas 

no parágrafo anterior.  

Para todas as análises foi considerado um nível de significância de 5%, e os 

dados foram analisados utilizando o pacote estatístico Stata 12.0 (Stata Corporation, 

College Station, TX, USA).   
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5 RESULTADOS 
 

 

Foram incluídos 104 dentes decíduos com necessidade de tratamento 

endodôntico, pertencentes a 61 pacientes com média de idade de 5,2 anos 

(variando de 3 a 7 anos de idade). A taxa de resposta positiva após 24 meses foi de 

98,07%. Os dois dentes perdidos eram de duas crianças que mudaram de cidade e 

não foram acompanhadas até final do estudo. O fluxograma está representado na 

figura 5.1.  
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Figura 5.1 – Fluxograma. Alocação e acompanhamento dos pacientes durante 24 meses 
 

 
 

 

Insucesso (n= 1) 
Dentes de crianças que não 

compareceram para avaliação (n = 0) 
 

Insucesso (n= 1) 
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Dentes elegíveis  

(n= 117 em 72 crianças) 
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♦!!!Não aceitaram participar (n= 0 ) 
 

Insucesso (n= 2) 
Dentes de crianças que não 

compareceram para avaliação (n = 0) 

Alocados para o Grupo Vitapex® (n= 51) 
♦!Receberam a intervenção (n= 51)!
!

Insucesso (n= 2) 
Dentes de crianças que não 

compareceram para avaliação (n = 2) 
 

Alocados para o Grupo Guedes (n= 53) 
♦!Receberam a intervenção (n= 53)!
!
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Dentes de crianças que não 
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Insucesso (n= 2) 
Dentes de crianças que não 

compareceram para avaliação (n = 2) 
 

Insucesso (n= 4) 
Dentes de crianças que não 

compareceram para avaliação (n = 2) 
 

Insucesso (n= 1) 
Dentes de crianças que não 

compareceram para avaliação (n = 4) 
 

Insucesso (n= 2) 
Dentes de crianças que não 

compareceram para avaliação (n = 6) 
 

Insucesso (n= 1) 
Dentes de crianças que não 

compareceram para avaliação (n = 9) 
 

Acompanhamento 6 meses  

Acompanhamento 12 meses  

Acompanhamento 18 meses  

Acompanhamento 24 meses  

Total de dentes analisados (n = 51) 

Total de insucessos (n = 11) 

Perda amostral (n = 0) 

Total de dentes analisados (n = 51) 
Total de insucessos (n = 7) 

Perda amostral (n = 2 dentes de 2 pacientes) 
• Motivo: mudança de cidade (n = 2) 
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As variáveis iniciais coletadas contendo características clínicas e radiográficas 

dos dentes incluídos foram: sexo, posição dos dentes, diagnóstico inicial, condição 

do dente, dor, mobilidade, abcesso, ligamento, reabsorção radicular, fístula e 

rarefação posterior ou anterior. Os dois grupos apresentaram distribuição 

semelhante para todas as características iniciais, sem apresentar diferença 

estatisticamente significante para nenhuma delas (Tabela 5.1). 

 
Tabela 5.1 – Distribuição das características amostrais iniciais entre os grupos 

 

 

 

 
Variáveis Iniciais 

 
Vitapex®   
  n (%) 

 
Guedes Pinto 
      n (%) 

 
Valor de p 

Sexo 
Feminino 
Masculino 

 
25 (51,0) 
26 (47,2) 

 
24 (48,9) 
29 (52,7) 

 
0,703 

Posição dos Dentes 
Anteriores 
Posteriores 

 
10 (55,5) 
41 (47,6) 

 
 8  (44,4) 
45 (52,3) 

 
0,543 

Diagnóstico 
Não Vital 
Vital 

 
36 (50,0) 
15 (46,8) 

 
36 (50,0) 
17 (53,1) 

 
0,769 

Condição do Dente 
Restaurado 
Cariado 
Traumatizado 

 
8   (50,0) 
40 (47,6) 
3   (75,0) 

 
8   (50,0) 
44 (52,3) 
1   (25,0) 

 
0,562 

Dor 
Provocada 
Espontânea  
Ausente 

 
25 (55,5) 
9   (32,1) 
17 (54,8) 

 
20 (44,4) 
19 (67,8) 
14 (45,1) 

 
0,112 

Mobilidade 
Presente 
Ausente 

 
34 (50,7) 
17 (45,9) 

 
33 (49,2) 
20 (54,0) 

 
0,639 

Abcesso 
Presente 
Ausente 

 
9   (45,0) 
42 (50,0) 

 
11 (55,0) 
42 (50,0) 

 
0,788 

Ligamento Periodontal 
Íntegro 
Aumentado 

 
15 (44,1) 
36 (51,4) 

 
19 (55,8) 
34 (48,5) 

 
0,484 

Reabsorção Radicular 
Íntegras 
1/3 da raiz 

 
28 (42,4) 
23 (60,5) 

 
38 (57,5) 
15 (39,4) 

 
0,075 

Fístula 
Presente 
Ausente 

 
23 (47,9) 
28 (50,0) 

 
25 (52,0) 
28 (50,0) 

 
0,832 

Rarefação Óssea Posterior 
Ausente 
Presente 

 
18 (43,9) 
23 (51,1) 

 
23 (56,1) 
22 (48,8) 

 
0,504 

Rarefação Óssea Anterior 
Ausente  
Presente 

 
0   (0) 
10 (55,5) 

 
0 (0) 
8 (44,4) 
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Com relação ao desfecho primário, o sucesso relacionado aos materiais 

obturadores, a taxa de sucesso acumulada após dois anos do grupo da pasta 

Vitapex® foi de 78,4% e da pasta Guedes foi de 86,7%. O valor de p unicaudal 

considerando a hipótese de não inferioridade, derivado da análise de regressão de 

Cox ajustada pelo efeito de conglomerado, foi de 0,840. Com isso, a pasta 

obturadora experimental (Pasta Guedes) não foi inferior à pasta Vitapex® com 

relação à taxa de sucessos de pulpectomia após 24 meses.    

O gráfico de Kaplan-Meyer com a taxa de sucessos entre os dois grupos está 

representado na figura 5.2. Até os 12 meses de avaliação as falhas se encontravam 

iguais entre os grupos, mas após este período, a pasta Guedes apresentou um 

número menor de insucessos (Figura 5.2). A causa das falhas considerando os dois 

grupos foram: aparecimento de algum sinal clínico (fístula ou abcesso), algum sinal 

radiográfico (rompimento do saco pericoronário ou aumento progressivo da lesão) 

ou perda total do material restaurador (Tabela 5.2). 

 
Tabela 5.2 – Distribuição dos motivos das falhas entre os dois grupos 

Motivos das Falhas Vitapex® 

n (%) 

Guedes Pinto 

n (%) 
Algum Sinal Clínico 4 (36,4) 2 (28,6) 
Algum Sinal Radiográfico 2 (18,2) 2 (28,6) 
Falha de restauração 5 (45,4) 3 (46,8) 

Total  11 (100,0) 7 (100,0) 

Em nenhum dente, houve a ocorrência de mais de um tipo de falha.  
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Figura 5.2 – Gráfico de sobrevida dos tratamentos endodônticos com as duas pastas obturadoras ao   
longo de 2 anos  

 

 
 

Não foram relatados pelos responsáveis das crianças efeitos adversos como 

reações alérgicas, edema facial, abcesso, dor intensa ou espontânea logo após a 

realização dos tratamentos endodônticos com nenhuma das pastas obturadoras. 

Alguns relatos de desconforto foram ocasionados por lesões gengivais devido aos 

eventuais traumatismos gerados pelo grampo do isolamento absoluto e não 

perduraram mais que 2 dias, sendo amenizados com o uso de analgésicos e sem 

necessidade de nova intervenção dos profissionais. Esse desconforto ocorreu 

independente do grupo experimental.  

A tabela 5.3 apresenta a distribuição das falhas e as variáveis relacionadas 

com a longevidade dos tratamentos por meio da Regressão de Cox. Na análise não 

ajustada, as variáveis que apresentaram um valor de p inferior a 0,20 foram testadas 

no modelo ajustado. Estas foram: sexo, diagnóstico inicial, posição do dente e 

contorno gengival. A variável grupo foi mantida no modelo final para ajuste e a única 

característica que se manteve associada ao desfecho foi o diagnóstico inicial. Os 
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dentes que estavam necrosados no momento da inclusão apresentaram uma taxa 

de falha aproximadamente 5 vezes maior do que os dentes com vitalidade (Tabela 

5.3). 

Pode-se observar também que as 18 falhas encontradas no estudo foram em 

dentes posteriores, sem a ocorrência de falhas nos dentes anteriores (Tabela 5.3). 

Portanto, uma outra série de análises foi realizada apenas com os dentes 

posteriores (Tabela 5.4).  

Ao analisar separadamente os molares (Tabela 5.4) podemos observar que o 

material obturador permaneceu sem apresentar diferença estatística. A reabsorção 

inicial das raízes e a posição (superior ou inferior) também não apresentou relação 

com as falhas. Na análise não ajustada, ao se avaliar a rarefação óssea, foi 

verificado que dentes que apresentavam lesões extensas abrangendo mais que 2/3 

da área da furca apresentaram maior chance de falha. Dos 9 dentes classificados 

com esse escore, 5 falharam. A variável diagnóstico inicial também foi incluída na 

análise ajustada.  

Como a presença de rarefação e o diagnóstico inicial são variáveis 

colinerares, apenas uma delas foi mantida no modelo final. O material obturador foi 

novamente mantido para ajuste e a variável diagnóstico permaneceu indicando que 

dentes necrosados possuem maior chance de falha que dentes vitais (HR = 4,95; 

95%IC =1,16 a 21,00). 
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Tabela 5.3 – Análise descritiva e regressão univariada e ajustada com Regressão de Cox na 
longevidade de tratamentos endodônticos e fatores associados 

 

Variável 
Sucesso  

n (%) 

Insucesso 

n (%) 

HR Não 
ajustado 
(95%IC) 

Valor 

de p 
HR Ajustado* 

(95%IC)  
Valor de 

p 

MATERIAL OBTURADOR 

Vitapex® 40 (78,4) 11(21,5) 1  1  

Guedes Pinto 46 (86,7) 7 (13,2) 
0,59 

(0,20 a 1,66) 
0,321 

0,57  

(0,20 a 1,60) 
0,290 

SEXO 

Feminino 37 (75,5) 12 (24,4) 1 
 

0,173 
  

Masculino 49 (89,0) 6 (10,9) 
0,42  

 (0,12 a 1,46) 

DIAGNÓSTICO 

Vital 30 (96,7) 2 (6,2) 1  1  

Não Vital 56 (77,7) 16 (22,2) 
3,80 

(0,89 a 16,5) 
0,072 

4,95 

(1,16 a 21,0) 
0,030 

POSIÇÃO DOS DENTES 

Anteriores 18 (100) 0 (0,0) 1    

Posteriores 68 (79,0) 18 (20,9) 
8,19 

(3,84 a 1,75) 
<0,001   

CONTORNO GENGIVAL 

Alterado 56 (77,7) 16 (22,2) 1 

0,25 

(0,05 a 1,11) 

 

0,076 

 

 

 

 Normal 30 (93,7) 2 (6,25) 

PREENCHIMENTO INICIAL DO CANAL * 

< 75% 10 (76,9) 3 (23,0) 1    

> 75% 75 (84,2) 14 (15,7) 
0,65 

(0,20 a 2,11) 
0,481   

REABSORÇÃO INICIAL * 

Sem reabsorção    70 (87,5) 10 (12,5) 1    

Reabsorção iniciada 16 (80,0) 4 (20,0) 
1,79 

0,48 a 6,56 
0,383   

HR = Hazard Ratio; 95% IC = Intervalo de Confiança de 95% 

* Alguns dados não completam 104 dentes por dados faltantes. 
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Tabela 5.4 – Análise descritiva e regressão univariada com Regressão de Cox da associação entre 
variáveis e longevidade de tratamentos endodônticos considerando apenas o subgrupo 
de molares decíduos (n = 86) 

 

Variável Sucesso 

N (%)  

Insucesso 

N (%) 

HR não ajustado 

(95% IC) 

Valor de p 

REABSORÇÃO INICIAL  
    Sem reabsorção 59 (85,5) 10 (14,4) 1,00 0,463 

Reabsorção iniciada 9(69,2) 4 (30,7) 2,60 
(0,71 – 9,46) 

 
POSIÇÃO DOS DENTES 
Posteriores Superiores 31(86,1) 5 (13,8) 1,00 0,194 
Posteriores inferiores 37(74,0) 13 (26,0) 1,89 

(0,72 – 4,97)  

RAREFAÇÃO ÓSSEA 
Ausente 36 (87,8) 5 (12,2) 1,00 0,002 

< 1/3 de furca 20 (80,0) 5 (20,0) 1,76 
(0,58 – 5,29) 

 
Entre 1/3 e 2/3 de furca 8 (72,7) 3 (27,2) 2,46 

(0,65 – 9,36) 
 

> 2/3 de furca 4 (44,4) 5 (55,5) 6,46 
(1,98 – 21,1)  

DIAGNÓSTICO INICIAL 
Vital 29 (93,5) 2 (6,4) 1,00 0,029 

Não vital 39 (70,9) 16 (29,0) 5,05 
(1,18 – 21,6)  

MATERIAL OBTURADOR 
Vitapex® 30 (73,1) 11 (26,8) 1 0,261 

Pasta Guedes 38 (84,4) 7 (15,5) 0,55 
(0,19 – 1,55)  

HR = Hazard ratio; 95% IC = Intervalo de confiança a 95% 
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6  DISCUSSÃO 
 

 

A pulpectomia de dentes decíduos visa acessar, limpar, modelar e obturar os 

canais com um material biocompativel e reabsorvível. Apesar dos materiais 

obturadores serem o principal alvo de estudos acerca do tratamento endodôntico de 

dentes decíduos, ainda não se pode afirmar que existe um material obturador que 

englobe todas as propriedades desejadas. Além disso, os guias e manuais 

disponíveis indicam diversas possibilidades de materiais com características 

distintas entre si (JOE Editorial Board, 2008b; Elkhadem; Sami, 2014; Academy of 

Pediatric Dentistry, 2015).  

Dentre os materiais mais explorados atualmente estão as pastas 

iodoformadas. No Brasil, o material mais utilizado é a pasta Guedes Pinto (Guedes-

Pinto et al.,1981), que apesar de apresentar resultados in vitro e in vivo favoráveis, 

não possuía um ensaio clínico randomizado bem delineado afim de testar o seu 

desempenho clínico. Mundialmente, a pasta iodoformada mais conhecida e 

estudada é a pasta Vitapex®. Esta pasta foi a escolhida para ser o grupo controle do 

nosso estudo devido ao seu desempenho satisfatório e alta taxa de sucesso em 

ensaios clínicos prévios (Mortazavi; Mesbahi, 2004; Barja-Fidalgo et al., 2011; 

Barcelos et al., 2011). A pasta Vitapex® tem se mostrado reabsorvível, não causa 

alterações ao germe dos dentes permanentes, é biocompatível e com taxa de 

sucesso semelhante ao Óxido de Zinco e Eugenol (Barja-Fidalgo et al., 2011), que 

foi um dos primeiros materiais usados para pulpectomia e era considerado o 

tratamento “padrão ouro” para esse tipo de finalidade.  

A literatura tem apresentado distintas taxas de sucesso para a pasta 

Vitapex®, entre 65% a 100%, ou seja, com grande variabilidade entre os valores 

encontrados nos artigos. Isso possivelmente se deve à diferenças metodológicas e 

limitações dos estudos (Mortazavi; Mesbahi, 2004; Barja-Fidalgo et al., 2011; 

Barcelos et al., 2011). Os dois materiais testados em nosso estudo apresentaram 

taxas de sucesso dentro do esperado pelos pesquisadores, sem apresentar 

diferença estatística, apesar da pasta Guedes mostrar um menor número de falhas 

após os dois anos de acompanhamento.  

Apesar dos dois materiais testados serem iodoformados, o restante dos 

componentes das pastas são distintos. A pasta Vitapex® é composta por hidróxido 
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de cácio e iodofórmio e a pasta Guedes por paramonoclorofenolcanforado e 

iodofórmio e uma associação de prednisolona e um antibiótico. Esta diferença na 

composição poderia justificar o número menor de falhas da pasta Guedes, embora 

isso não tenha sido testado no presente estudo, que se baseou em uma hipótese de 

inferioridade. Guedes-Pinto et al. (1981) já apontavam os fármacos presentes na 

pasta Guedes como os principais responsáveis pelo potencial antisséptico e 

antimicrobiano, confirmado em um grande número de estudos clínicos e laboratoriais 

(Mello-Moura; Santos, 2007). Apesar dos estudos com a pasta Guedes 

apresentarem bons resultados há mais de 30 anos (Mello-Moura; Santos, 2007), os 

ensaios clínicos randomizados com delineamento minucioso e número amostral 

planejado não haviam sido realizados, e estes são fundamentais para se determinar 

o desempenho clínico dos materiais testados e recomendar o uso dos mesmos.  

A taxa de sucesso da pasta Guedes foi de 86,7%; este valor é alto e superior 

ou semelhante ao encontrado na literatura para outros materiais obturadores 

decíduos, como: OZE (85% a 100%), OZE espessado com Hidróxido de Cálcio 

(62,7%) , Sealapex (60%), Calcicur (80%), entre outros (Mortazavi; Mesbahi, 2004; 

Barja-Fidalgo et al., 2011; Barcelos et al., 2011; Brustolin et al., 2017). Isso nos 

mostra que a pasta Guedes possui um desempenho tão satisfatório quanto a pasta 

Vitapex® ou as demais pastas disponíveis com relação à taxa de sucesso, podendo 

ser uma alternativa viável e interessante para pulpectomias de dentes decíduos. Em 

nosso estudo, as duas pastas utilizadas se mostraram reabsorvíveis, sem efeitos 

adversos, e após dois anos não ocorreram interferências na exfoliação ou no curso 

de erupção dos dentes permanentes, pelo menos nos casos que já atingiram essa 

fase.  

A pasta Vitapex® é um material interessante para ser utilizado na pulpectomia 

de dentes decíduos. No entanto, é um material de alto custo e que não está 

disponível no Brasil. Já os componentes da pasta Guedes podem ser adquiridos no 

mercado nacional. Isso faz com que além da maior facilidade para obter o material, 

também o custo para se utilizar a pasta Guedes seja inferior, tendo em vista que os 

três componentes são de baixo custo e não é necessário realizar a importação dos 

mesmos. Uma das desvantagens para o uso da pasta Guedes Pinto é a 

manipulação no momento do uso. Entretanto, no presente trabalho, foi utilizada a 

pasta que nos foi disponibilizada em seringas prontas para o uso.  
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Isso faz parte da ideia de comercializar a Pasta Guedes adicionada de alguns 

componentes que visam manter a estabilidade do produto, o que é objeto do pedido 

de patente mencionada anteriormente. Esse material possui estabilidade e faz com 

que o procedimento endodôntico fique mais ágil e prático, características 

importantes para o atendimento em odontopediatria (Barr et al., 2000). No entanto, 

ele ainda não está disponível para a venda e nem possui liberação para ser 

fabricada e comercializada. Como os princípios ativos são os mesmos das pastas 

manipuladas pelo cirurgião dentista, no entanto, acredita-se que os resultados 

seriam bastante similares. No entanto, isso necessita ser testado em estudos 

futuros. 

O sucesso da endodontia decídua está relacionada ao conjunto das etapas 

que envolvem todo o tratamento. Uma das grandes dificuldades apontadas na 

literatura é a anatomia dos canais radiculares dos dentes decíduos, especialmente 

dos molares (Guedes Pinto et al., 1981; Ahmed, 2013). Nosso trabalho incluiu 

dentes anteriores e posteriores que necessitassem de tratamento. Entretanto, falhas 

foram observadas apenas em dentes posteriores. Segundo Ahmed (2013), os 

molares decíduos são dentes com raízes mais delgadas, côncavas, com um grande 

número de canais acessórios na região da furca e ao longo das raízes. Essas 

características podem fazer com que a sanificação dos canais seja prejudicada e 

que uma perfeita limpeza de todo longo eixo das raízes e canais acessórios não seja 

realizada. Já a anatomia de dentes anteriores é mais simples, composta por um 

canal único, volumoso e com forame principal na região apical. Isso pode facilitar a 

limpeza (Ahmed, 2013). 

Outra hipótese é o volume de material obturador que preenche os canais. Em 

dentes anteriores, o volume de pasta inserida nos canais é maior que a inserida nos 

canais de dentes posteriores. Isso pode fazer com que a atuação do material 

obturador nos molares seja menor e com tempo de permanência no canal reduzido, 

afinal são materiais facilmente reabsorvíveis (Nurko et al., 2000; Barcelos et al., 

2011; Chen et al., 2015).  

A literatura aponta algumas características iniciais como fatores 

predisponentes ao fracasso dos tratamentos, como: grau de rizólise maior que 1 

mm, presença de fístula, abcesso, alteração de contorno gengival, tipo de 

restauração, entre outros (Ranly; Garcia-Godoy, 1991; Ng et al., 2007;  

Barcelos et al., 2012; Funks; Guelmann, 2013; Chen et al., 2015; Brustolin et al., 
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2017). Nosso trabalho analisou estas características e nenhuma delas aumentou a 

chance dos dentes apresentarem insucesso. A única variável que se mostrou 

associada no modelo final foi o diagnóstico, ou seja, dentes necrosados 

apresentaram chance maior de falhar que dentes com polpa vital. Estudos prévios 

também apontaram dentes necrosados com maiores chances de falha que dentes 

vitais (Grahnén; Hansson, 1961; Smith et al., 1993; Hoskinson et al., 2002). 

Em dentes com necrose há uma vasta gama de microrganismos aeróbios e 

anaeróbios que se localizam no espaço interno dos canais radiculares, túbulos 

dentinários, canais acessórios e na região onde a lesão se estabelece (Bergenholtz, 

1974; Siqueira, 2001). Eliminar estes microrganismos é uma das propriedades 

desejadas dos materiais obturadores. Entretanto, a dificuldade é maior na presença 

dos mesmos do que quando a polpa encontra-se com pulpite irreversível, sem a 

contaminação instalada (Sundqvist, 1976; Lin et al., 1991). Nossos resultados 

também mostraram que quanto maior a extensão da lesão nos molares, maior foi a 

chance de falha. Ou seja, dentes cujas lesões estavam estabelecidas a mais tempo 

possivelmente tenham uma gama maior de microrganismos, sendo que a dificuldade 

do material obturador agir à distância e eliminar esses agentes seja maior. 

Os dentes anteriores incluídos em nossa pesquisa apresentavam-se 

necrosados, característica desfavorável para o sucesso dos tratamentos. Apesar 

disso, não houve falhas nesse grupo de dentes. Esse fato se deve possivelmente às 

características anatômicas dos mesmos. Os dentes anteriores possuem canais 

únicos e mais espessos que posteriores, com um único forame principal localizado 

próximo ao ápice dos dentes (Ahmed, 2013). Devido a isso, a lesão em dentes 

anteriores se localiza na região apical e não difusa, e por apresentarem uma saída 

única podem ser considerados menos permeáveis, afinal, a comunicação com o 

meio externo ficaria restrita à região apical. Isso pode fazer com que a sanificação 

dos canais anteriores seja facilitada e a recontaminação seja dificultada devido a 

espessura das paredes do canal e a uma abertura apical única. 

 Já em molares, a área da furca é mais extensa e com número grande de 

canalículos e canais acessórios (Ahmed, 2013), isso faz com que os microrganismos 

possam penetrar novamente para os canais radiculares com maior facilidade, 

causando a recontaminação dos mesmos. Nos molares a lesão geralmente não 

apresenta característica circular e próxima ao ápice dos dentes como nos incisivos, 
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e sim difusa pela área da furca. Além disso, a curvatura dos canais e a menor 

espessura dos mesmos faz com que a limpeza seja dificultada. 

No presente trabalho, grande parte dos insucessos ocorreram por falha total 

do material restaurador. Um fator determinante para o sucesso do tratamento 

endodôntico é o correto selamento coronário (Gillen et al., 2011; Brustolin et al., 

2017). Dentes posteriores tratados endodonticamente geralmente apresentam 

cavidades atípicas, muitas vezes envolvendo várias faces dos dentes e torna-se 

necessário um material restaurador com boa adesão e durabilidade para que o canal 

não seja contaminado novamente por via coronária (Ng et al., 2007; Brustolin et al., 

2017). Devido a isso diversos estudos clínicos com endodontia utilizam coroas de 

aço para obter um selamento completo da cavidade. No presente estudo, caso o 

desempenho das restaurações dos dentes tratados endodonticamente fossem 

melhores, os índices de sucesso obtidos com os materiais obturadores poderiam ser 

maiores.  

Por se tratar de um ensaio clínico randomizado de eficácia, esse foi realizado 

muito próximo de condições ideais. Logo, o tratamento endodôntico foi realizado de 

forma padronizada e protocolada, por uma cirurgiã dentista experiente e 

extensamente treinada, utilizando os melhores materiais e sob isolamento absoluto. 

O acompanhamento do tratamento foi realizado com frequência, e as restaurações 

foram reparadas sempre que necessário com o intuito de evitar a falha total dos 

materiais. Sabemos que em diversos locais de atendimento estas etapas não são 

executadas com tanto controle, o retorno dos pacientes não possui a mesma 

frequência e isso limita a extrapolação dos resultados. Entretanto, o 

desenvolvimento de estudos clínicos bem delineados em endodontia é 

imprescindível para que se tenha conhecimento do desempenho dos materiais 

obturadores utilizados para o tratamento em odontopediatria. Ensaios clínicos 

pragmáticos sobre o assunto são indicados para aproximar os resultados da vida 

real.  
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7  CONCLUSÃO 
 

 

A pasta Guedes Pinto apresenta resultado similar à pasta Vitapex®, sendo 

que ambos materiais apresentam taxas de sucesso satisfatórias. Assim, a pasta 

Guedes pode ser utilizada como material obturador em pulpectomias de dentes 

decíduos. Além disso, dentes necrosados possuem um pior prognóstico do que 

dentes com vitalidade.  
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APÊNDICE A – Protocolo Operatório Padrão 

 
1. Organização da mesa clínica e conversa para condicionar a criança. 

2. Radiografia para diagnóstico e determinação do comprimento do dente. A 

Odontometria será realizada utilizando a radiografia de diagnóstico onde será 

medido o comprimento dos canais radiculares com o auxílio de uma régua plástica 

milimetrada respeitando-se o bisel da rizólise e/ou subtraindo 1 mm, para se 

trabalhar com segurança. 

*Comprimento do dente (CD) e determinação do comprimento de trabalho (CT): CT= 

CD – 1mm 

3. Anestesias tópica e local.  

4. Isolamento absoluto  

5. Remoção de tecido cariado. 

6. Abertura coronária com brocas esféricas de tamanho adequado para trepanação 

na cavidade pulpar e para a determinação da forma de contorno e conveniência e 

remoção do restante do teto da câmara, utiliza-se a broca tronco-cônica sem ponta 

ativa (ENDO Z).  Após esse procedimento, deve se localizar os canais com uma 

sonda exploradora de ponta reta. 

7. O preparo da entrada do canal, para eliminação das interferências iniciais feito 

com broca LA Axxess. 

8.  Remoção de restos da polpa coronária com cureta afiada. 

9. A irrigação do conduto radicular utilizando hipoclorito de sódio a 1% (Biodinâmica) 

com o auxílio de seringas com pontas de irrigação (Navi Tips e Endo-EZE)  e pontas 

para aspiração  grossa (White Macs). 

9. Visualização da entrada dos canais radiculares (sonda exploradora reta e espelho 

plano). 

10. Exploração dos canais radiculares com lima tipo Kerr  15. 

11. O preparo químico cirúrgico será realizado com a técnica de instrumentação 

manual (Canais mesiais de molares inferiores e vestibulares de molares superiores 

instrumentação até lima 30, canais distais de molares inferiores e palatino de 

superiores até a lima 40, em dentes anteriores a instrumentação será de acordo com 

o tamanho inicial dos consutos). Entre as limas será utilizado a associação do Endo-

PTC e hipoclorito de sódio 1% que deve ter coloração turva no início da 

intrumentação e branca no final. 
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12. Irrigação e Aspiração ABUNDANTE entre as limas com Solução de Milton 1%. 

13. Irrigação final com EDTA 17% (3 minutos parado). 

14. Estando terminado o preparo químico cirúrgico, os condutos devem ser secos 

com pontas de aspiração fina (Capillary tips) o que precede a colocação do material 

de preenchimento endodôntico.   

15. Randomização do dente e obturação com a Pasta determinada (Guedes 

Pinto/Vitapex® ) 

16. Após a colocação da pasta, acrescenta-se uma camada de guta-percha com o 

auxílio de um condensador de amálgama de diâmetro compatível com a cavidade. 

17. Limpeza das paredes coronárias com bolinha de algodão e álcool 

18. Preencher a câmara coronária com cimento de ionômero de vidro modificado por 

resina (Vitremer) 

19. Radiografia final 

20. Acompanhamento. 
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética
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ANEXO B – Check-list Consort 
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