
AVALIAÇÃO MICROSCÓPICA DA RESPOSTA DO 

COMPLEXO DENTINO-PULPAR DE DENTES DE CÃES AO 

AGREGADO DE TRIÓXIDO MINERAL, CIMENTO 

PORTLAND E CIMENTO PORTLAND BRANCO APÓS 

PULPOTOMIA.  

 

 

 

RENATO MENEZES DA SILVA 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 

Odontologia de Bauru, da Universidade de 

São Paulo, como parte dos requisitos para 

obtenção do título de Mestre em 

Odontologia, área de Endodontia. 

                 (Edição Revisada) 

 

 

 

 

                                               BAURU 

2003 



AVALIAÇÃO MICROSCÓPICA DA RESPOSTA DO 

COMPLEXO DENTINO-PULPAR DE DENTES DE CÃES AO 

AGREGADO DE TRIÓXIDO MINERAL, CIMENTO 

PORTLAND E CIMENTO PORTLAND BRANCO APÓS 

PULPOTOMIA.  

 

 

 

RENATO MENEZES DA SILVA 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 

Odontologia de Bauru, da Universidade de São 

Paulo, como parte dos requisitos para obtenção 

do título de Mestre em Odontologia, área de 

Endodontia. 

                   (Edição Revisada) 

 

 

                      Orientador: Prof. Dr. Clóvis Monteiro Bramante 

 

 

                                         BAURU 

2003 





. 
 

ii 

Dados Curriculares 

                           Renato Menezes da Silva 

 

Nascimento  28 de setembro de 1971 

 Rio de Janeiro-RJ. 

 

Filiação Renato dos Santos Ferreira da Silva e  

Heloisa Helena Perestrello de Menezes da Silva. 

 

1989 – 1994 Curso de Odontologia – Universidade Gama Filho  

UGF-RJ. 

 

1994 – 1995 Curso de Atualização em Endodontia na 

Universidade Gama Filho – UGF – RJ. 

 

1995 – 1997 Curso de Especialização em Endodontia na 

Universidade Gama Filho – UGF-RJ. 

 

1999 Curso de Extensão em Cirurgia Paraendodôntica 

– Faculdade de Odontologia de Bauru- USP 

 

2001 – 2003 Curso de Pós-Graduação em Endodontia em 

nível de Mestrado na Faculdade de Odontologia 

de Bauru – USP. 

 

 

 

 

 

 

 



. 
 

iii 

 

Associações ABO – RJ – Associação Brasileira de Odontologia 

– Seção Rio de Janeiro 

                                                   APCD – SP – Associação Paulista de Cirurgiões 

Dentistas. 

 SBPqO – Sociedade Brasileira de Pesquisa 

Odontológica. 

                                                    IADR – International Association for Dental 

Research 



. 
 

iv 

 

 

 

À minha família, 

 

Meu pai RENATO, minha mãe HELOISA e meu irmão MICHEL, 

Por estarem sempre ao meu lado, me apoiando e incentivando na 

carreira que escolhi. Mesmo com tantas dificuldades, estou vencendo mais uma 

etapa, pois com vocês ao meu lado tudo se torna muito mais fácil. 

 

A minha esposa ARIADNE, este título também é seu, pois sei que 

você teve que abrir mão de muitas coisas para estar ao meu lado em Bauru, 

participando diretamente da elaboração deste trabalho e vivendo  comigo todas 

as alegrias e tristezas. Este tempo ao seu lado acabou por me dar o melhor 

presente de minha vida, nosso filho LUCAS, que nos trás tantas alegrias. 

 

A José Álvaro Letra e Carmem Letra por toda contribuição, 

incentivo e carinho. 

 

 

              DEDICO ESPECIALMENTE ESTE TRABALHO. 

 

 



. 
 

v 

 

 

 

 

 

 

 A meu orientador,  

Professor Dr. Clóvis Monteiro Bramante, por ter me dado a 

oportunidade de ser orientado por um dos maiores nomes da Endodontia, por sua 

orientação, atenção e ensinamentos precisos. 

MEU AGRADECIMENTO ESPECIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 
 

vi 

 

MEU AGRADECIMENTO, 

 

À Faculdade de Odontologia de Bauru, na pessoa do seu ex- diretor 

Prof. Dr. Aymar Pavarini e da atual diretora Profa.Dra. Maria Fidela de Lima 

Navarro. 

A Comissão de Pós – Graduação na pessoa de seu atual 

presidente, Prof. Dr. José Carlos Pereira. 

                    Professor Dr. Roberto Brandão Garcia, por ter participado 

diretamente na elaboração deste trabalho, por sua paciência e precisão na leitura 

e fotografia dos cortes histológicos. 

Professor Dr. Ivaldo Gomes de Moraes e Professor Dr. Norberti 

Bernardinelli,  pela atenção, ajuda e orientação em minha formação acadêmica. 

A Vanessa Graciela Gomes Carvalho, médica veterinária que 

acompanhou todos os animais e procedimentos operatórios. Sempre profissional 

e dedicada, o trabalho se tornou muito mais fácil e o tratamento dos animais foi o 

melhor possível. 

Aos meus amigos do curso de mestrado, Everdan Carneiro, 

Fernanda Gomes de Moraes, Giovana Canova, Jazzmina Lorraine, Leandro 

Bassilli, Maristela Amorim,  Rodrigo Cardoso Oliveira, Sérgio Brunini por 

toda a ajuda e participação direta na elaboração da dissertação e pelo convívio 

maravilhoso em Bauru. 

Aos todos os funcionários do biotério da FOB-USP, especialmente 

Luis e Erasmo, por toda ajuda e cuidado com os animais. 



. 
 

vii 

Aos professores Dr. José Mauro Granjeiro e Dr. Paulo Martins 

Ferreira,  pela amizade, ensinamentos e incentivo, que me fazem sempre pensar 

em prosseguir nesta carreira que escolhi. 

A Ulisses Xavier da Silva Neto, por toda contribuição para 

elaboração deste trabalho. 

À Edimauro Andrade, o EDI, pelas fotografias de microscopia 

eletrônica de varredura, à Neide Leandro, Suely Bettio e Patrícia por toda ajuda 

e atenção. 

A  Dani, Tânia, Thelma, Ovídio, Gilmar e Jurão, pela ajuda em 

todos os momentos. 

Aos meus professores de graduação que também muito me 

incentivaram e me recomendaram para este curso, Dr. José Freitas de Siqueira 

Júnior, Dr. Hélio Pereira Lopes, Dr. Paulo Ferreira Garcia Filho e Dr. Marcelo 

Mangelli.  

Aos meus grandes amigos de graduação Felipe de Moraes Telles 

e Paulo Henrique Marques Novo. 

As minhas amigas de convívio e trabalho,  Márcia Quaresma 

Salomão, Cristiana Carvalho e Estér Caboudy.   

Aos professores e amigos da Associação Brasileira de Odontologia 

– Niterói, Henrique Oliveira e Leandro Bassili. 

Ao CNPq, pela concessão da bolsa de estudos, que tornou possível 

a realização desse trabalho. 

 

 



SUMÁRIO 

LISTA DE TABELAS          ix 

LISTA DE FIGURAS          x 

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS       xiii 

RESUMO            xiv 

1 INTRODUÇÃO            1 

2 REVISÃO DA LITERATURA          8 

3 PROPOSIÇÃO           27 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Dentes utilizados e procedimentos operatórios                    30 

4.2 Materiais utilizados                                                                         32 

4.3 Procedimentos operatórios                                                                      41 

4.4 Distribuição dos materiais                   45 

4.5 Período experimental                                                                                         50 

4.6 Sacrifício dos animais e perfusão                                                                       50 

4.7 Processamento histológico                                                                                 51 

4.8 Análise microscópica                                                                                          52 

5 RESULTADOS            53 

6 DISCUSSÃO 

6.1 Da metodologia           63 

6.2 Dos resultados                               66 

7 CONCLUSÕES           73 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS        75 

ABSTRACT            89 

APÊNDICE 



. 
 

ix 

LISTA DE TABELAS 

pág 

Tabela 1  Distribuição dos materiais e dentes utilizados no cão             

número 1 45 

Tabela 2  Distribuição dos materiais e dentes utilizados no cão 

número 2 46 

Tabela 3  Distribuição dos materiais e dentes utilizados no cão 

número 3 47 

Tabela 4  Distribuição dos materiais e dentes utilizados no cão 

número 4 48 

Tabela 5  Distribuição dos materiais por grupo de dentes  49 



. 
 

x 

LISTA DE FIGURAS 

pág 

Figura 1  Anestésico de uso veterinário (Telazol) administrado 

por via intravenosa. 31 

Figura 2       Complementação anestésica com cloridrato de prilocaína  

                      a 3% com vasoconstrictor (CitanestR).                                               32 

Figura 3  ProRoot MTA (Dentsply- Tulsa Dental), embalagem  

                      contendo 2 envelopes com 1 grama de pó cada e  

                      recipientes plásticos com água  

                      destilada esterilizada.                                                                          33 

Figura 4  Embalagem MTA Angelus (Angelus soluções  

                      odontológicas), contendo 1 medidor para o pó,  

                      1g de pó e 3,5 ml de água destilada. Também   

                       encontrado no mercado embalagens com 2g de pó.                         35 

 

Figura 5  Proporção pó/líquido recomendada pelo fabricante 

1:1.                                                        35 

Figura 6  Embalagem de 25 Kg do cimento Portland tipo CP 

II. (Votorantim) 36 

Figura 7  Embalagem de 1 Kg do cimento Portland branco 

(Irajazinho-Votorantim). 37 

Figura 8  Cimento Portland e cimento Portland branco 

previamente esterilizados por raios gama.  38 

Figura 9  Microscopia eletrônica de varredura do pó do 

cimento ProRoot. Aumento de 500 X. 39 



. 
 

xi 

Figura 10  Microscopia eletrônica de varredura do pó do MTA 

Angelus. Aumento de 500 X. 39 

Figura 11  Microscopia eletrônica de varredura do pó do 

cimento Portland. Aumento de 500 X.  40 

Figura 12  Microscopia eletrônica de varredura do pó do 

cimento Portland branco. Aumento de 500 X. 40 

Figura 13  Dente sob isolamento absoluto e início da abertura 

da cavidade de acesso à câmara pulpar. 42 

Figura 14  Tecido pulpar com características de normalidade 

após acesso á câmara pulpar. 42 

Figura 15  ProRoot MTA colocado sobre o tecido conjuntivo 

pulpar após pulpotomia. 43 

Figura 16  Cimento Portland branco colocado sobre o tecido 

conjuntivo pulpar após pulpotomia. 43 

Figura 17  Dentes restaurados com amálgama de prata após 

os procedimentos operatórios. 44 

Figura 18  ProRoot – presença de barreira de tecido 

mineralizado que acompanha as paredes do canal 

radicular. H.E. 2.5 X. 50 

Figura 19  Tecido mineralizado neoformado de aspecto 

homogêneo, contendo em seu interior raspas de 

dentina (setas). H.E. 40 X. 50 

Figura 20  ProRoot – barreira de tecido mineralizado 

neoformado contínua e espessa. Camada de 



. 
 

xii 

odontoblastos aderida à barreira neoformada. H.E. 

40 X. 51 

  

Figura 21 MTA Angelus – Barreira mineralizada completa e 

espessa. Tecido pulpar normal. Camada 

odontoblástica preservada. H.E. 2,5 X. 52 

Figura 22 MTA Angelus – maior aumento da figura anterior – 

observar na dentina neoformada, inclusão de raspas 

de dentina (seta)- H.E., 25x.             53 

Figura 23     MTA Angelus – Aumento da figura anterior evidenciando 

                     a camada de odontoblastos preservada. H.E., 40 X.                          53 

 

Figura 24      Cimento Portland – grande área de barreira mineralizada  

                      neoformada selando a área da exposição pulpar. 

                      H.E. 2,5 X.                                                                                          54 

 

Figura 25      Cimento Portland – estrutura mineralizada de aspecto 

                      homogêneo e atubular . H.E., 25x.                                                    55 

 

Figura 26      Portland branco – Formação de estrutura mineralizada na 

                      embocadura do canal capeado, estendendo-se canal adentro. 

                      H.E., 10x.                                                                                                                         56 

 

Figura 27     Portland branco - Segmentos de tecido pulpar aderidos à  

                     estrutura mineralizada. H.E. 40X.                                                        56 

 

 

 

 

  



. 
 

xiii 

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 

 

%  porcentagem 

X  vezes 

Ca(Oh)2         hidróxido de cálcio 

g grama 

cm centímetro 

mm milímetro 

ml mililitro 

Mpa               megapascal 

h hora 

nº número 

M.E.V. microscopia eletrônica de varredura 

MTA agregado de trióxido mineral 

IRM Material Restaurador Intermediário 

CIV                cimento de ionômero de vidro 

CP                 cimento Portland 

CPA               cimento Portland com acelerador 

FC                 formocresol 

Ltda. Limitada 

pH potencial hidrogeniônico 

ºC graus Celsius 

EUA Estados Unidos da América 

FOB Faculdade de Odontologia de Bauru 

USP Universidade de São Paulo 

 

 



. 
 

xiv 

RESUMO 

 

 

A idéia de se proteger e manter a vitalidade pulpar não é recente. 

Vários materiais têm sido preconizados com tal finalidade, no entanto, nenhum ainda 

pode ser considerado o material ideal, por este motivo compreende-se a importância 

e o interesse sempre crescente pela evolução dos estudos em torno deste assunto. 

Levando-se em consideração alguns relatos sobre a semelhança de 

composição química entre o agregado trióxido mineral (MTA) e o cimento de 

Portland, foi objetivo deste estudo desenvolver novas estratégias de tratamento na 

terapia da polpa vital, analisando o comportamento da polpa dentária de dentes de 

cão após pulpotomia e proteção direta do remanescente pulpar com o MTA Ângelus, 

ProRoot MTA, cimento Portland e cimento Portland branco. Foram utilizados 76 

dentes, divididos de maneira aleatória para cada material. Após o período de 120 

dias os animais foram sacrificados, os espécimes removidos e preparados para 

análise histológica para verificação do reparo do complexo dentino-pulpar. 

Os resultados obtidos demonstraram que os efeitos sobre o complexo 

dentino-pulpar após pulpotomia em dentes de cães e recobrimento pulpar com 

ProRoot MTA, MTA Angelus, cimento Portland e cimento Portland branco foram 

semelhantes entre si, permitindo a neoformação de tecido mineralizado e a 

manutenção da vitalidade do tecido conjuntivo pulpar subjacente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A polpa dental é um tecido conjuntivo frouxo especializado, ricamente 

inervado e vascularizado, de origem ectomesenquimal. Ela se diferencia dos demais 

tecidos conjuntivos localizados no organismo por estar contida entre paredes duras e 

inextensíveis de dentina, e por conter células altamente diferenciadas, os 

odontoblastos (JÚNIOR et al.35 1997). A polpa e a dentina juntas formam uma 

entidade embriológica e funcional, o complexo dentino-pulpar. 

A idéia de se proteger e manter a vitalidade pulpar não é recente. Em 

1756, Phillip Pfaff capeava polpas dentais expostas recobrindo-as com uma placa 

côncava de ouro puro e sobre esta era colocado o material restaurador.  

Hunter, em 1883, recomendava o uso de fezes de pardal inglês 

misturadas com melado de sorgo para a utilização em capeamento pulpar, 

conseguindo 98% de sucesso. 

Com as pesquisas de Orban, ficou demonstrado que a polpa dental é 

um tecido conjuntivo semelhante em arranjo e células aos demais tecidos 

conjuntivos do organismo, e o pensamento da época quanto à reparação pulpar 

começou a se reverter. Durante os anos 40 e 50, tornou-se claro que a polpa pode 

se reparar, como qualquer outro tecido do organismo, quando a agressão é 

removida    ( DEZAN JR.; GARCIA14, 1998). 

A realização do tratamento conservador da polpa dental é uma das 

principais e mais freqüentes atividades diárias do clínico geral. Por este motivo 

compreende-se a importância e o interesse sempre crescente pela evolução dos 

estudos em torno deste assunto (LEONARDO; LEAL42 1998). 
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Segundo JÚNIOR et al.35 (1997), a pulpotomia é o último recurso 

terapêutico para se evitar o tratamento endodôntico radical, a qual está indicada 

para solucionar problemas de envolvimento da polpa dental por processo 

inflamatório, razões protéticas ou fraturas acidentais (HOLLAND; SOUZA; RUSSO26 

1975). Podemos indicá-la também para os dentes cuja anatomia dificulta o 

tratamento endodôntico, dentes com rizogênese incompleta  e nos casos de 

emergência . 

Apesar das críticas que a pulpotomia recebe, como indesejadas 

calcificações do canal, reabsorções internas e dificuldades de posterior tratamento 

endodôntico, vários trabalhos relatam um alto percentual de sucesso (ZANDER84 

1939, SOUZA; HOLLAND62 1974, RAPOPORT; ABRAMSON53 1958, LOPES; 

COSTA FILHO43 1987). 

Alguns resultados práticos para a realização da pulpotomia podem ser 

enumerados (AYDOS05 1985), entre os quais:  

a) Profilático – a permanência da polpa viva e sadia é certeza de saúde 

periapical;  

b) Biológico – permite a complementação da rizogênese em dentes 

jovens, cujas polpas foram atingidas pela evolução da cárie, traumatismos dentários, 

etc.;  

c) Técnico – tratamento mais rápido e tecnicamente mais fácil diante 

de dificuldades cirúrgicas intransponíveis, como a complexa anatomia interna;  

d) Econômico – a pulpotomia é rápida e menos dispensiosa do que o 

tratamento endodôntico radical. 
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A polpa dental exposta possui a capacidade de reparo quando 

devidamente protegida e quando a infiltração e a contaminação bacteriana 

conseguem ser evitadas (COX et al.11 1982, COX et al.12 1985). 

  O sucesso da terapia conservadora da polpa vital  depende diretamente 

da estratégia de tratamento (TZIAFAS; SMITH; LESOT77 2000), incluindo : 

 1. Procedimentos operatórios para remoção de injúrias, controle da 

infecção e isolamento do complexo dentina-polpa de injúrias adicionais. 

                 2. Modalidades de tratamento (modo de aplicação do biomaterial 

capeador) para estimular o mecanismo de uma resposta dentinogênica específica, e 

                    3. Restauração da cavidade para proteção da área tratada contra 

infiltração bacteriana. 

De acordo com ROCHA et al.54 (2000), sinais clínicos, como 

sangramento de coloração normal, consistência do tecido pulpar e facilidade de 

hemostasia, sugerem condições favoráveis do tecido. 

 No início da década de 90, a equipe de pesquisadores da 

Universidade de Loma Linda, Califórnia – EUA, liderados pelo Professor Mahmoud 

Torabinejad idealizaram e desenvolveram um material com o objetivo de selar todas 

as comunicações entre o sistema de canais radiculares e a superfície externa do 

dente. O material foi denominado de agregado de trióxido mineral ou MTA, 

constituído principalmente por trióxidos e outros óxidos minerais em menor 

quantidade.  

    O MTA foi utilizado experimentalmente durante anos, mas só teve sua 

aprovação para uso em humanos pela FDA (Food and Drugs Administration, USA) 

em 1998 (SCHWARTZ et al.57 1999). 
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                      A partir de então, vários estudos foram realizados com esse material 

analisando-se a sua biocompatibilidade30,33,69,70,72 , suas propriedades físicas e 

químicas17,71 , antimicrobianas17,64, citotoxicidade49,66, mutagenicidade36, 

capeamento pulpar19,20,28,50,54,61,76,78, a análise da capacidade seladora em 

obturações retrógradas02,03,07,13,21,22,40,55,65,68,75,82,85, a adaptação marginal em 

M.E.V.40,67, bem como a sua utilização em perfurações radiculares04,29,41,48,51,60. 

Atualmente é comercializado sob o nome de ProRoot – MTA pela Denstply – Tulsa 

Dental52.  

Tecnicamente, podemos definir cimento como um pó fino, com 

propriedades aglomerantes, aglutinantes ou ligantes, que endurece sob a ação de 

água. A arquitetura monumental do Egito antigo já usava uma liga constituída por 

uma mistura de gesso calcinado que de certa forma, é a origem do cimento. As 

grandes obras gregas ou romanas, como o Panteão e o Coliseu, foram construídas 

com o uso de certas terras de origem vulcânicas, com propriedades de 

endurecimento sob a ação da água.  Em 1758, o inglês Smeaton conseguiu um 

produto de alta resistência, por meio da calcinação de calcários moles e argilosos. 

Em 1918, o francês Vicat obteve resultados semelhantes aos de Smeaton pela 

mistura de componentes argilosos e calcários, e por isso é considerado o inventor do 

cimento artificial. Seis anos depois, outro inglês, Joseph Aspdin patenteou o cimento 

Portland, que recebeu este nome por apresentar cor e propriedades de durabilidade 

e solidez semelhantes às das rochas da ilha britânica de Portland. A primeira fábrica 

de cimento Portland iniciou atividades no Brasil em 1926. Quase 30 anos depois, 

teve origem a produção de cimento branco, devido à necessidade de um cimento 

para fins especiais, que proporcionasse mais beleza e conforto, através do 

tratamento térmico das edificações. O primeiro forno de cimento branco entrou em 
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operação em 1952, sendo distribuído ao mercado, a partir de 1954, com a marca 

Irajá, que integra a linha de produtos da Votorantim cimentos (site oficial  

Votorantim80) 

Os constituintes básicos do cimento Portland de diversas origens são 

similares (VAN VLACK79 1973, CALLISTER10 1991, WEIDMANN et al.81 1994). 

Pequenas diferenças podem ser notadas dependendo do fabricante e da fonte da 

extração do mineral. 

                     Estudando a composição química do MTA e do cimento Portland, 

WUCHERPFENNING; GREEN83 1999, ESTRELA et al.17 2000, concluíram que os 

materiais apresentavam os mesmos elementos químicos, com  exceção do óxido de 

bismuto encontrado no MTA. HOLLAND et al.33 (2001) avaliaram o comportamento 

biológico do MTA, do cimento Portland e do hidróxido de cálcio, concluindo que o 

mecanismo de ação dos materiais estudados eram similares entre si. Em 2001 foi 

introduzido no mercado odontológico nacional o MTA – Angelus (SILVA NETO59 

2002). 

                     Diversos estudos in vivo e in vitro têm demonstrado que o MTA previne 

infiltração,   promovendo o reparo quando colocado em contato com a polpa dental 

ou com os tecidos perirradiculares (TORABINEJAD; CHIVIAN74 1999). 

O MTA é um pó que pode ser branco ou cinza, composto por partículas 

hidrofílicas finas de silicato tricálcico, aluminato tricálcico, óxido tricálcico e óxido de 

silicato que endurece na presença de umidade. Também contém pequenas 

quantidades de outros óxidos minerais que modificam suas propriedades físicas e 

químicas. Tem sido adicionado pó de óxido de bismuto para que o agregado se 

torne radiopaco (SCHWARTZ et al.57 1999, ESTRELA et al.17 2000). A hidratação 

do pó resulta em um gel coloidal com um ph inicial de 10.2 alcançando 12,5 
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semelhante ao hidróxido de cálcio.  O material endurece em aproximadamente 4 

horas (TORABINEJAD; CHIVIAN74 1999, SCHMITT; LEE; BOGEN56 2001). 

Pelo teste de mutagenicidade de AMES, foi demonstrado que o MTA 

não possui potencial carcinogênico (KETTERING; TORABINEJAD36 1995). 

A capacidade de formação de tecido mineralizado do MTA pode ser 

atribuída à sua habilidade de selamento, biocompatibilidade, alcalinidade ou até 

mesmo por outras propriedades associadas a este material (TORABINEJAD; 

CHIVIAN74 1999). 

Segundo SCHMITT; LEE; BOGEN56 (2001) o MTA é um novo material 

com possibilidades animadoras para terapia pulpar de dentes permanentes imaturos 

com lesões cariosas profundas ou exposições pulpares traumáticas, evitando a 

terapia endodôntica. 

De acordo com HOLLAND et al.28 (2001) e TORABINEJAD; 

CHIVIAN74 (1999), o MTA têm demonstrado um melhor selamento sobre a polpa 

vital, não é reabsorvível, apresentando melhores resultados que o hidróxido de 

cálcio “in vivo”. 

TZIAFAS et al.76 (2002) concluíram que o MTA é um material para 

capeamento pulpar efetivo, hábil em estimular a formação de dentina reparadora 

pelos próprios mecanismos de defesa da polpa. 

Diante das excelentes propriedades apresentadas pelo agregado de 

trióxido mineral já descritas na literatura e da sua semelhança com o cimento  

Portland, é proposição desta investigação avaliar o comportamento do tecido pulpar 

de dentes de cães, quando recobertos por ProRoot MTA, MTA Angelus, cimento 

Portland cinza e cimento  Portland branco. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

   

Em 1920, HERMANN24 introduziu o hidróxido de cálcio na 

odontologia, que se tornou um marco histórico para a preservação pulpar. A partir 

desta época, várias outras substâncias e associações foram propostas, desde o 

cimento de óxido de zinco e eugenol até materiais mais recentes, como o 

agregado de trióxido mineral (MTA). 

HOLLAND; SOUZA25 (1970), analisando o problema do diagnóstico 

clínico e indicação de tratamento da polpa dentária inflamada mediante 

observações histopatológicas e clínicas, salientaram que dentes apresentando 

dores espontâneas deveriam receber como tratamento a pulpotomia, desde que 

os remanescentes radiculares apresentassem características de vitalidade, como 

sangramento abundante (vermelho vivo) e consistência (resistência ao corte). 

HOLLAND et al.34 em 1981, capearam polpas de cães com OZE e 

Ca(OH)2, selando as cavidades com OZE ou amálgama. Os melhores resultados 

ocorreram com a utilização do Ca(OH)2 , cujas cavidades foram seladas com 

OZE. Quando os capeamentos realizados com Ca(OH)2 foram restaurados 

diretamente com amálgama, o resultado se assemelhou ao do grupo capeado 

com OZE diretamente. Este resultado foi atribuído à má qualidade seladora do 

amálgama, que permitiria infiltração marginal, prejudicando a ação do capeador, 

e, também, a possível pressão exercida no momento da condensação do 

amálgama que poderia introduzir o Ca(OH)2 no remanescente pulpar, exercendo 

uma ação desfavorável. 
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COX et al11., em 1982, investigaram a biocompatibilidade do 

cimento de silicato, cimento fosfato de zinco, amálgama e compósitos sobre 

polpas de macacos com e sem selamento de óxido de zinco e eugenol. Os 

resultados mostraram que a cura das exposições pulpares não depende do 

material capeador e sim da capacidade desses materiais em prevenir a infiltração 

bacteriana. 

Em 1993, LEE; MONSEF; TORABINEJAD41 publicaram o primeiro 

estudo referente ao agregado de trióxido mineral (MTA), desenvolvido na 

Universidade de Loma Linda, EUA, com o objetivo de selar todas as 

comunicações entre o sistema de canais radiculares e a superfície externa do 

dente. Avaliaram a capacidade de selamento do MTA na reparação de 

perfurações radiculares laterais. Cinqüenta molares humanos inferiores e/ou 

superiores extraídos foram utilizados. As perfurações foram executadas, partindo-

se da embocadura de um canal da raiz mesial, por meio de uma broca esférica 

n°2 de haste longa, em um ângulo de 45° com o longo eixo de cada dente. O local 

da perfuração foi alargado com uma lima Kerr n° 80 até que a ponta do 

instrumento ultrapassasse 5 mm além da superfície radicular. Os dentes foram 

divididos aleatoriamente em quatro grupos: grupo I - 15 dentes selados com 

amálgama, grupo II - 15 dentes selados com IRM, grupo III – 15 dentes selados 

com MTA e grupo IV – 5 dentes não selados servindo como controle. Em seguida, 

receberam duas camadas de esmalte para unhas como impermeabilizante, 

exceto 1 a 2 mm ao redor do local da perfuração e, então, foram imersos em 

solução corante de azul de metileno a 1% por 48 horas. Após este período, os 

dentes foram lavados, seccionados, e examinados em microscópio por dois 
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examinadores. Os resultados mostraram que o agregado de trióxido mineral, 

permitiu significantemente menos infiltração que o IRM e o amálgama. O MTA 

apresentou uma média de infiltração de 0,28 mm, seguido de 1,30 mm para o IRM 

e 1,52 mm para o amálgama. O MTA mostrou a menor tendência de 

sobreobturação.  

TORABINEJAD; WATSON; PITT FORD75, em 1993, realizaram um 

estudo in vitro utilizando a rodamina B para avaliar a capacidade de selamento do 

amálgama, Super-EBA e do MTA, quando utilizados como materiais 

retroobturadores. Trinta dentes humanos monorradiculados tiveram as coroas 

removidas, e os canais instrumentados e obturados com guta-percha e cimento 

endodôntico. Após a aplicação de duas camadas de esmalte para unhas na 

superfície externa, as raízes foram seccionadas e cavidades com 3mm de 

profundidade confeccionadas. As raízes foram divididas aleatoriamente em três 

grupos e as cavidades apicais preenchidas com os materiais experimentais. 

Todas as raízes foram, então, expostas a uma solução corante de rodamina B por 

24 horas, seccionadas longitudinalmente, e a extensão da infiltração do corante 

mensurada por meio de um microscópio TSM (“Tanden Scanning Reflected Light 

Microscope”). A análise estatística dos resultados mostrou que o MTA infiltrou 

significante menos que o amálgama e o Super-EBA. 

TORABINEJAD  et al.68, em 1994, avaliaram a quantidade de 

infiltração de corante, na presença e na ausência de sangue, em cavidades 

apicais preenchidas com amálgama, Super-EBA, IRM e MTA. Prepararam 

cavidades apicais em noventa dentes com canais obturados. Cinco cavidades  

foram preenchidas com guta-percha  sem cimento e outras cinco  preenchidas 
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com cera em bastão. As oitenta raízes remanescentes foram divididas em quatro 

grupos iguais e preenchidas com os materiais em teste. Para cada grupo, metade 

das cavidades apicais, foram secas previamente à inserção do material, e a outra 

metade preenchida após ter sido contaminada com sangue. Todas as noventa 

raízes foram imediatamente imersas em azul de metileno a 1%, por 72 horas, 

cortadas ao meio e a infiltração linear do corante avaliada e analisada 

estatisticamente. A presença ou ausência de sangue não apresentou efeito 

significante na  infiltração do corante, porém, houve uma diferença significante no 

nível de infiltração entre os materiais retroobturadores. O MTA infiltrou 

significantemente menos que os outros materiais testados, com ou sem 

contaminação sangüínea das cavidades apicais.   

WEIDMANN; LEWIS; REID81, em 1994, estudando os ingredientes 

do cimento Portland, relataram que o termo “cimento” é genérico e aplicável a 

todos os ligantes utilizados no concreto. Relataram ainda que durante o primeiro 

minuto, o pH do cimento Portland , logo após ter sido misturado com água, 

aumenta de 7 para 12.3, continuando a subir a um máximo de 12.9 após 3 horas.  

           TORABINEJAD et al.67, em 1995, estudaram a adaptação marginal 

do MTA como material retroobturador, sob microscopia eletrônica de varredura, 

comparando-o com materiais utilizados rotineiramente com o mesmo objetivo. 

Oitenta e oito dentes humanos monorradiculados extraídos, tiveram seus canais 

instrumentados e obturados com guta-percha e cimento endodôntico. Em 

seguida, foram apicectomizados e as cavidades apicais preparadas e preenchidas 

com amálgama, Super-EBA, IRM ou MTA. Quarenta raízes foram seccionadas 

longitudinalmente em duas metades. Réplicas de resina das raízes 
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remanescentes não seccionadas também foram preparadas. Após montar as 

secções longitudinais e as réplicas de resina das raízes apicectomizadas em 

plataformas de alumínio, as distâncias entre os materiais retroobturadores 

testados e a superfície dentinária foram avaliadas em quatro pontos por meio de 

um microscópio eletrônico de varredura com aumento de 30X e 100X. A avaliação 

dos exemplares originais mostrou numerosos artefatos nas secções longitudinais, 

ao contrário das réplicas de resina. A análise estatística dos dados, comparando 

os espaços abertos entre os materiais retroobturadores e nas superfícies 

dentinárias, mostraram que o MTA proporcionou melhor adaptação marginal, 

quando comparado ao amálgama, Super-EBA e IRM. 

TORABINEJAD et al.71, em 1995, determinaram a composição 

química, pH e radiopacidade do MTA, e também compararam-no com amálgama, 

Super-EBA e IRM quanto ao tempo de presa, resistência à compressão e 

solubilidade. Os resultados mostraram que as principais moléculas presentes no 

MTA são íons cálcio e fósforo; seu pH foi de 10,2 inicialmente, aumentando para 

12,5 três horas após sua mistura. O MTA apresentou-se mais radiopaco que o 

Super-EBA e o IRM. O amálgama ofereceu o menor tempo de presa (4 minutos) e 

o MTA o maior (2 horas e 45 minutos). Em um período de 24 horas o MTA 

apresentou a menor resistência à compressão (40Mpa) entre os materiais, contra 

312,5Mpa do amálgama. No entanto, observaram que a resistência à compressão 

do MTA aumentou para 67Mpa após 21 dias. Finalmente, com exceção para o 

IRM, nenhum dos materiais testados mostrou qualquer solubilidade sob as 

condições desta pesquisa. 



                                                                                                                     Revisão de Literatura 14

PITT FORD et al.51, em 1995, investigaram a ação do MTA e do 

amálgama em perfurações radiculares de dentes de cães com e sem a 

contaminação das mesmas. Para o grupo sem contaminação, em que utilizou-se 

o amálgama, havia inflamação em todos os casos. No grupo do MTA ocorreu 

inflamação em um de seis casos. Os cinco casos não inflamados do MTA 

apresentavam algum cemento sobre o material. No grupo em que ocorreu a 

contaminação, todos os casos do amálgama estavam associados à inflamação, 

enquanto que, para o MTA, dos sete casos, três não se apresentavam 

inflamados. 

TORABINEJAD et al.64, em 1995, avaliaram a atividade 

antimicrobiana do amálgama, óxido de zinco e eugenol, Super-EBA e do MTA 

sobre nove bactérias facultativas: S. faecalis, S. mitis, S. mutans, S. salivarius, 

Lactobacilus sp., S. aureus, S. epidermidis, Bacillus subtilis e Escherichia coli B e 

sete bactérias anaeróbicas estritas: Prevotella (Bacteroides) intermedia, 

Prevotella (Bacteroides) bucal, Bacteroides fragilis, Prevotella (Bacteroides) 

melaninogenica, Fusobacterium necrophorum, Fusubacterium nucleatum e 

Peptostreptococcus anaerobius. Os dois tipos de amálgama testados não 

apresentaram efeitos antibacterianos contra as bactérias usadas neste estudo. O 

MTA apresentou efeito antibacteriano sobre algumas bactérias facultativas e 

nenhum efeito sobre as bactérias anaeróbicas estritas. Os cimentos de óxido de 

zinco e eugenol e Super-EBA demonstraram algum efeito bactericida em ambos 

os tipos de bactérias testados. Nenhum dos materiais apresentou o efeito 

antibacteriano desejado para os materiais de obturação retrógrada. 
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PITT FORD et al.50, em 1996, examinaram a resposta pulpar de 

dentes de macacos ao MTA e ao hidróxido de cálcio, usados como materiais para 

capeamento pulpar. Após a exposição das polpas de 12 incisivos inferiores com 

uma broca esférica no 1, as mesmas foram capeadas com MTA ou hidróxido de 

cálcio. Após cinco meses, os autores verificaram a ausência de inflamação em 5 

de 6 amostras capeadas com MTA, e a completa formação de ponte dentinária 

em todas as amostras deste grupo. Em contraste, todas as polpas capeadas com 

hidróxido de cálcio demonstraram reação inflamatória e a formação de ponte 

dentinária ocorreu somente em 2 casos. Os autores concluíram que o MTA possui 

potencial para ser utilizado como material capeador durante a terapia da polpa 

vital. 

SOARES61, em 1996, realizou pulpotomias em dentes de cães e 

proteção dos remanescentes pulpares com Ca(OH)2 ou MTA, com pós operatório 

de 90 dias, verificando que o MTA apresentou resultado semelhante ao Ca(OH)2,  

apresentando barreira de tecido mineralizado em 27 de 28 casos; das quais 25 

eram completas e 2 incompletas. Foi constante a presença de fendas nas 

barreiras formadas. Em 22 espécimes foi observada polpa normal ou com 

manifestações desprezíveis. Não foi observada dispersão do material para o 

interior da polpa. A autora sugere que o mecanismo de reparo para o MTA deve 

ser próximo ao do Ca(OH)2, devido aos aspectos histológicos observados serem 

muito semelhantes. 

KOH et al.39 (1997) estudaram a morfologia dos osteoblastos na 

presença de agregado de trióxido mineral (MTA) e examinaram a produção de 

citocinas. Utilizaram placas de petri onde MTA e IRM foram preparados e 
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colocados. Osteoblastos (MG-63) crescidos em confluência em meio Eagle 

modificado por Dulbecco/Ham’s F12 foram semeados nas placas e incubados por 

1 a 7 dias. Para avaliação de citocinas, as células foram crescidas sozinhas ou 

em outras placas contendo os materiais por 1 a 144 dias, removidas para análise 

das interleucinas IL-1á, IL-1â e IL-6 por ELISA, e fator estimulador de colônia de 

macrófagos. A microscopia eletrônica de varredura revelou a presença de células 

saudáveis em contato com o MTA no primeiro e terceiro dias; no entanto,  as 

células na presença do IRM se apresentaram arredondadas. Os ensaios de 

ELISA revelaram níveis aumentados de todas as interleucinas em todos os 

períodos quando as células cresceram na presença de MTA. Ao contrário, células 

crescidas sozinhas ou na presença de IRM produziram quantidades não 

detectáveis. O MTA parece oferecer um substrato biologicamente ativo para as 

células ósseas e estimular a produção de interleucinas. 

OSORIO et al.49, em 1998, avaliaram a citotoxidade de alguns 

materiais endodônticos in vitro, utilizando um modelo de cultura de fibroblastos 

gengivais humanos e células L-929. Os efeitos citotóxicos foram avaliados usando 

o teste MTT para atividade enzimática de mitocôndrias e o teste CV para número 

de células. O MTA foi considerado não citotóxico sendo o melhor material para 

obturações retrógradas, enquanto o Gallium GF2 mostrou pequena citotoxidade e 

o Ketac Silver, Super-EBA e o amálgama apresentaram altos níveis de 

citotoxidade. 

TORABINEJAD et al.73, em 1998 observaram as reações teciduais 

a implantes de materiais retro-obturadores em tíbia e mandíbula de cobaias. Vinte 

cobaias foram utilizadas onde cavidades ósseas foram preparadas e preenchidas 



                                                                                                                     Revisão de Literatura 17

com MTA, IRM e Super-EBA em recipientes de Teflon primeiro na tíbia e após 10 

dias na mandíbula. Os animais foram mortos 80 dias depois da cirurgia e os 

tecidos preparados para a análise histológica. Foram avaliadas a presença de 

inflamação, o tipo celular predominante, e a espessura do tecido fibroso 

conjuntivo  frente a cada implante. A reação do tecido ao MTA foi a mais favorável 

observada em ambas as regiões, em cada espécime, se apresentando livre de 

inflamação. Na tíbia, o MTA  foi o material onde se observou maior aposição de 

osso. Baseados em seus resultados, os autores concluíram que o MTA parece 

ser um material biocompatível. 

TORABINEJAD; CHIVIAN74, em 1999, descreveram as aplicações 

clínicas do agregado de trióxido mineral, como um potencial obturador alternativo 

utilizado atualmente na endodontia. Inúmeras pesquisas, in vitro e in vivo, têm 

demonstrado que o MTA previne a microinfiltração, é biocompatível e promove a 

regeneração dos tecidos, quando colocado em contato com a polpa dental ou 

com os tecidos periodontais. Suas principais indicações são: capeamento pulpar 

em casos de pulpites reversíveis, pulpotomias, apicificações, reparo de 

perfurações radiculares não cirúrgicas e cirúrgicas, sendo também utilizado como 

material retroobturador. 

HOLLAND et al.30, em 1999, avaliaram a reação dos tecidos apicais 

de dentes de cães após obturação dos canais radiculares com guta-percha e MTA 

ou ionômero de vidro (Ketac-Endo) como cimento. Trinta canais, 15 para cada 

material, de 2 cães com  idade aproximada de dois anos foram utilizados neste 

estudo. Após isolamento absoluto os dentes foram instrumentados e os ápices 

perfurados com uma lima tipo Kerr no 30 (Kerr), e o batente apical confeccionado 
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a 0.5 a 1mm aquém do ápice com uma lima tipo Kerr  n0 60 (Kerr) para 

ancoragem do cone de guta-percha principal. Após estes procedimentos, os 

canais foram secos e preenchidos com uma solução de corticóide-antibiótico 

(Otosporin, Wellcome, Zeneca Ltda., São Paulo, Brazil) e selados com cimento 

temporário de OZE por 1 semana. A segunda fase do tratamento consistiu em 

obturar os canais com cones de guta-percha e MTA (Loma Linda University, Loma 

Linda, CA) ou com Ketac-Endo (ESPE Co., Seefeld, Oberbay, Germany). Os 

cimentos foram aplicados nos canais com o auxílio de uma broca Lentulo e os 

mesmos obturados pela técnica da condensação lateral e as aberturas coronárias 

fechadas com OZE e por último amálgama. Cento e oitenta dias após o 

tratamento, os animais foram mortos e os dentes e tecidos adjacentes removidos 

e preparados para análise histológica. Os resultados mostraram nenhuma reação 

inflamatória nos tecidos da região periapical e um total fechamento do forame 

apical de todos os dentes selados com MTA. Os dentes selados com Ketac-Endo 

mostraram 2 casos de fechamento parcial e diferentes graus de reação 

inflamatória crônica. Concluíram que o MTA exibiu melhores propriedades 

biológicas do que o Ketac-Endo.  

SHABAHANG et al.58, em 1999, compararam a indução de 

fechamento radicular em cães, utilizando proteína osteogenética 1 (OP-1), 

hidróxido de cálcio e MTA. Sessenta e quatro raízes de pré-molares foram 

utilizadas, após a indução de lesões periapicais, os canais foram desbridados e 

preenchidos com hidróxido de cálcio por uma semana. Após a remoção do 

hidróxido de cálcio, os canais receberam um dos materiais propostos para o 

tratamento. Os animais foram mortos 12 semanas após e a formação de tecido 
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mineralizado e a presença de inflamação foram avaliadas. O MTA produziu a 

deposição de tecido mineralizado na região apical de maneira mais consistente. 

Baseados nos resultados obtidos, os autores afirmaram que a colocação de uma 

barreira apical de MTA é uma alternativa para o tratamento convencional  com 

hidróxido de cálcio. 

WUCHERPFENNING; GREEN83, em 1999, foram os primeiros 

autores a chamar a atenção para a semelhança entre o MTA e o cimento 

Portland,  relatando que o MTA e o cimento Portland pareciam idênticos 

macroscopicamente, microscopicamente e por análise de difração de Rx. Para 

verificação da biocompatibilidade do cimento Portland, células osteoblasto-like 

(MG-63) foram cultivadas na presença do cimento Portland e do MTA. As culturas 

de 4 e 6 semanas mostraram que ambas as substâncias permitiram formação de 

matriz de maneira similar. Os mesmos autores, em experimentos com ratos 

adultos, usaram o cimento Portland e o MTA  como capeadores pulpares diretos 

após exposição estéril da polpa. Cinco animais por grupo foram mortos após uma, 

duas, três e quatro semanas e os dentes  processados em cortes histológicos. A 

observação microscópica confirmou que ambos os materiais possuem um efeito 

similar sobre as células pulpares. Foi observada aposição de dentina reparadora 

em alguns casos nas primeiras duas semanas após os procedimentos com 

ambos os materiais. Os autores afirmaram que estas observações preliminares 

sugerem que o cimento Portland pode ser um material obturador ideal assim 

como o MTA. 

ESTRELA et al.17, em 2000, estudando a composição química do 

MTA  e de dois cimentos  Portland utilizando um espectrômetro de fluorescência 
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de raios-X , afirmaram  que o cimento Portland contém os mesmos elementos 

químicos que o MTA, com a exceção que o MTA também apresenta, na sua 

constituição, o bismuto. Avaliaram ainda no mesmo estudo, a ação antimicrobiana 

do MTA, cimento Portland, pasta de hidróxido de cálcio, Sealapex e Dycal. Quatro 

cepas bacterianas, Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Enterococcus faecalis 

(ATCC 29212), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Bacillus subtilis (ATCC 

6633), um fungo, Candida albicans (ICB/USP-562), e uma mistura destas foram 

utilizadas. Trinta placas de Petri com 20 ml de BHI Agar foram inoculadas com 0,1 

ml da suspensão experimental. Três cavidades, cada uma medindo 4 mm de 

profundidade e 4 mm de diâmetro, foram feitas em cada placa usando um cilindro 

de cobre e, em seguida, preenchidas com os produtos a serem testados. As 

placas foram pré-incubadas por 1 h em temperatura ambiente e, a seguir, 

incubadas a 37oC por 48 h. Os diâmetros das zonas de inibição microbiana e de 

difusão foram medidos. Amostras dos halos de difusão e inibição foram extraídas 

de cada placa e imersas em 7 ml de caldo BHI e incubadas a 37oC por 48 h. Os 

resultados mostraram que a atividade antimicrobiana da pasta de hidróxido de 

cálcio foi superior a todas as outras substâncias (MTA, cimento Portland, 

Sealapex e Dycal), sobre todos os microorganismos testados, apresentando 

zonas de inibição com 6-9,5 mm e zonas de difusão com 10-18 mm. O MTA, o 

cimento Portland e o Sealapex apresentaram somente zonas de difusão e, dentre 

estes, o Sealapex apresentou a maior zona. O Dycal não apresentou halos de 

inibição nem de difusão.  

ROCHA et al.54, em 2000, realizaram quatorze pulpotomias em 

molares decíduos de pacientes entre quatro e sete anos de idade, sendo nove 
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com hidróxido de cálcio e propilenoglicol,  e cinco com MTA em água destilada. 

Para a realização dos procedimentos, o tecido pulpar coronário deveria 

apresentar sangramento vermelho vivo, apresentar “corpo” e exibir hemostasia 

espontânea; os elementos deveriam ainda permitir isolamento absoluto e 

selamento coronário, que foi realizado com ionômero de vidro e resina composta. 

Os dentes foram avaliados clínica e radiograficamente 3, 6, 9 e 12 

meses após o tratamento. Foi considerado sucesso quando o dente não 

apresentava mobilidade, dor espontânea ou provocada, rarefação perirradicular, 

fístula e/ou reabsorção interna. A reabsorção externa deveria estar ocorrendo na 

mesma velocidade (fisiologicamente) que o dente contralateral. Dos nove casos 

realizados com hidróxido de cálcio, 90% apresentaram sucesso (8 dentes) e 10% 

insucesso (1dente). Dos cinco casos com MTA, 100% apresentaram sucesso. 

EIDELMAN; HOLAN; FUKS15, em 2001, compararam o efeito do 

MTA com o  do formocresol (FC) como agentes capeadores pulpares em molares 

decíduos pulpotomizados devido a exposição por cárie. Utilizaram 45 molares 

decíduos de 26 crianças tratados pela técnica convencional de pulpotomia. Os 

dentes foram distribuídos aleatoriamente aos grupos do MTA (experimental) e FC 

(controle). Após a remoção da polpa coronária e hemostasia, os remanescentes 

pulpares foram cobertos com pasta de MTA no grupo experimental. No grupo 

controle, FC foi colocado com uma mecha de algodão sobre os remanescentes 

pulpares por 5 minutos e removido; os remanescentes pulpares foram então 

cobertos com uma pasta de óxido de zinco-eugenol. Os dentes de ambos os 

grupos foram restaurados com coroas de aço. Dezoito crianças com 32 dentes 

chegaram para avaliação clínico-radiográfica em 6 a 30 meses. As avaliações 
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revelaram apenas um insucesso (reabsorção interna detectada após 17 meses) 

em um molar tratado com formocresol. Nenhum dos dentes tratados com MTA 

mostrou qualquer patologia clínica ou radiográfica. A obliteração do canal foi 

observada em 9 de 32 (28%) molares avaliados; em 2 entre 15 dentes tratados 

com formocresol (13%), e em 7 entre 17 dentes tratados com MTA (41%). 

Concluíram que o MTA mostrou-se um material capeador de sucesso na 

pulpotomia em dentes decíduos e parece ser um possível substituto para o 

formocresol.  

HOLLAND et al.33,  em 2001, verificaram a reação do tecido 

conjuntivo de ratos, após a implantação de tubos de dentina preparados de 

dentes humanos, preenchidos com MTA, cimento Portland e hidróxido de cálcio, 

todos em água destilada e imediatamente implantados no subcutâneo da região 

dorsal de 30 ratos. Para controle foram implantados tubos de dentina vazios em 

mais dez animais. Após 7 e 30 dias da implantação dos tubos, os animais foram 

mortos, os tubos e os tecidos circundantes removidos e preparados para análise 

histológica com luz polarizada e técnica Von Kossa para tecidos mineralizados. 

Os resultados foram similares para os três materiais utilizados. Próximo às 

aberturas dos tubos, foram observadas granulações Von Kossa positivas, 

birrefringentes à luz polarizada. Junto a essas granulações foi observado um 

tecido irregular na forma de uma ponte, também Von Kossa positivo. As paredes 

de dentina dos tubos exibiram uma estrutura altamente birrefringente à luz 

polarizada, no interior dos túbulos, formando uma camada em diferentes 

profundidades. Os autores concluíram que é possível que os mecanismos de 

ação dos materiais estudados sejam similares entre si. 
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FARACO JR; HOLLAND20, em 2001, avaliaram a resposta pulpar 

de cães após capeamento direto com MTA  e cimento de  hidróxido de cálcio 

(Dycal). Trinta dentes de 3 cães de 8 meses de idade foram utilizados. As 

exposições pulpares foram padronizadas em 0.5 mm de diâmetro, usando uma 

broca 2173 para peça de mão, com irrigação copiosa. O sangramento foi contido 

com irrigação com água esterilizada e bolinhas de algodão antes da colocação 

dos materiais capeadores. O pó do MTA foi misturado com soro fisiológico, 

colocado sobre o remanescente pulpar e a abertura coronária selada com óxido 

de zinco e eugenol. Dois meses após o tratamento, os animais foram sacrificados 

e os dentes removidos para análise histológica, onde foram observadas a 

formação de ponte de tecido mineralizado (continuidade, aspectos morfológicos, 

espessura e localização), reação inflamatória (crônica ou aguda, número de 

células e extensão da reação), presença de células gigantes, partículas do 

material capeador e microorganismos. Todos estes itens foram avaliados por 

escores de 1 a 4, onde 1 foi o melhor resultado e 4 o pior, utilizando-se para 

análise estatística o teste de Kruskal-Wallis. Os autores observaram  processo de 

cura e a formação de uma ponte dentinária tubular completa, sem inflamação em 

todas as polpas capeadas com o MTA. Não foi observado infiltrado inflamatório e 

microorganismos neste grupo. Por outro lado, somente cinco espécimes de um 

total de 15 capeadas com  Dycal, formaram  ponte dentinária completa, 

observando-se inflamação crônica em 12 espécimes. Observou-se ainda a 

presença de cocos gram-positivos em 4 casos. 

HOLLAND et al.28, em 2001, levando em consideração alguns 

relatos sobre a semelhança de composição química entre o cimento Portland e o 
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MTA, avaliaram o comportamento da polpa dentária de dentes de cão após 

pulpotomia e proteção direta com estes dois materiais. Após a realização da 

pulpotomia, os remanescentes pulpares de 26 raízes foram protegidos com MTA 

ou cimento Portland, ambos com água destilada, e as aberturas coronária seladas 

com óxido de zinco e eugenol e amálgama. Sessenta dias após o tratamento, os 

animais foram sacrificados e os espécimes removidos e preparados para  análise 

microscópica, concluindo-se que o MTA e o cimento Portland apresentaram 

resultados semelhantes entre si quando empregados diretamente na proteção da 

polpa dentária, após a realização da pulpotomia, observando-se a formação de 

ponte dentinária tubular em quase todos os casos estudados. 

KOH et al.38, em 2001, relataram dois casos de dentes evaginados 

com um tubérculo proeminente na superfície oclusal de segundos pré-molares 

inferiores, nos quais foram realizadas pulpotomias parciais e os remanescentes 

pulpares protegidos com MTA. Após 6 meses os dentes foram extraídos e 

avaliados histologicamente, mostrando uma formação de ponte dentinária 

contínua em ambos os casos, e as polpas livres de inflamação. Estes casos 

mostraram que o MTA pode ser usado como uma alternativa aos materiais 

existentes para o tratamento profilático do dente evaginado. 

HOLLAND et al.31, em 2002, implantaram tubos de dentina 

preenchidos com MTA branco (ainda por ser comercializado) em subcutâneo de 

ratos, e sacrificaram os animais após 7 e 30 dias. As peças foram então 

descalcificadas e preparadas para análise histológica com luz polarizada e técnica 

de Von Kossa para tecidos mineralizados. Granulações birrefringentes à luz 

polarizada e uma estrutura irregular semelhante à uma ponte foram observadas 
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próximo ao material; ambos  Von Kossa positivo. Os resultados foram similares 

aos reportados para o MTA cinza, indicando que o mecanismo de ação do MTA 

branco e cinza são similares.  

TZIAFAS et al.76, em 2002 realizaram um estudo na tentativa de 

verificar o efeito dentinogênico do MTA em capeamentos diretos. Realizaram 

exposições pulpares em cavidades classe V de 33 dentes de 3 cães, entre 12 e 

18 meses de idade, e sobre as polpas expostas aplicaram uma camada de MTA 

pressionando-a levemente com uma bolinha de algodão umedecida. As cavidades 

foram então restauradas com amálgama e as respostas pulpares avaliadas 

através de microscopia eletrônica e de luz após intervalos de 1, 2 e 3 semanas. 

Observaram uma zona homóloga de estruturas cristalinas inicialmente ao longo  

da interface polpa - MTA, ao mesmo tempo em que células pulpares 

apresentando mudanças em seu estado citológico e funcional se arranjavam 

próximas aos cristais. A deposição de um tecido mineralizado de forma osteóide 

em todos os dentes em contato direto com o material capeador e estruturas 

cristalinas associadas também foi verificada. A formação de dentina reparadora 

(formação de matriz tubular em um padrão polar similar à pré-dentina, com 

células polarizadas alongadas) foi relacionada consistentemente a uma zona 

firme de osteodentina. Concluíram então, que o MTA é um material capeador 

efetivo, capaz de estimular a formação dentinária através do mecanismo de 

defesa de recuperação pulpar. 

ABDULLAH et al1. (2002) investigaram a biocompatibilidade de dois 

variantes do cimento Portland com acelerador (CPA) através da observação da 

citomorfologia de células de osteosarcoma (SaOS-2) na presença dos materiais 
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teste e o efeito desses materiais na expressão de marcadores da remodelação 

óssea. Foram utilizados para comparação o cimento de ionômero de vidro (CIV), 

o  MTA, e o cimento Portland (CP) não modificado. Um ensaio de contato direto 

foi realizado em quatro amostras para cada material teste, coletadas com 12, 24, 

48 e 72 horas. A morfologia celular foi registrada utilizando microscopia eletrônica 

de varredura . A MEV mostrou saudáveis células SaOS-2 aderidas às superfícies 

dos variantes do CPA, do CP e MTA. Em contraste, células arredondadas, em 

processo de morte celular, foram observadas junto ao CIV. O ELISA mostrou 

níveis significantemente elevados de IL-1â, IL-6, IL-18  nos variantes do CPA 

comparado com os controles e CIV (p <0.01), no entanto esses níveis de citocinas 

não foram estatisticamente significantes quando comparados com o MTA. 

Sugeriram que os dois variantes do CPA são não tóxicos e tem potencial para 

promover a cura óssea, mas estudos futuros sobre o CPA deveriam ser 

realizados no intuito de desenvolver um possível material restaurador e para uso 

ortopédico. 
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3. PROPOSIÇÃO 

 
 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta do tecido conjuntivo 

pulpar de dentes de cães, após pulpotomia e aplicação de agregado de trióxido 

mineral ( ProRoot e MTA Ângelus) e  cimento Portland ( cinza e branco). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Dentes utilizados e procedimentos operatórios 

 

Foram utilizados para este trabalho 76 dentes (caninos, incisivos e 

pré-molares de ambas as arcadas) de 4 cães machos, sem raça definida com 

idade de 2 a 3 anos, pesando entre 15 e 35 quilos. Os animais foram cedidos pela 

prefeitura de São Manoel e mantidos no biotério da Faculdade de Odontologia de 

Bauru, sob os cuidados de um veterinário até o momento de sua utilização. 

Os animais foram inicialmente pré-anestesiados com Neozine* 

(Levomepromazina) na dose de 0,5 mg/Kg e após 15 minutos foi aplicado o 

anestésico Telazol**(Tiletamina/Zolazepan), na dose de 0,06ml/Kg, ambos via 

intramuscular. A manutenção da anestesia foi realizada com sucessivas re-

aplicações intravenosas do anestésico (Figura 1), na dose de 0,03 ml/Kg, em 

média a cada 40 minutos, até o término dos procedimentos. Para completar a 

analgesia local, efetuou-se um bloqueio anestésico local, utilizando-se para isso o 

anestésico Citanest ***(Cloridrato de Prilocaína  a 3% com octapressim) na dose 

máxima de 9mg/Kg. Os forames bloqueados foram, na maxila, o infra-orbitário, 

sendo seu acesso obtido levantando-se o lábio superior na borda dorsal do 

terceiro pré-molar, adquirindo-se analgesia dos incisivos, caninos e pré-molares 

do lado correspondente, e, na mandíbula, o forame mentoniano, que encontra-se  

  
* Rhodia Farma Ltda., SP, Brasil. 
** Fort Dodge Animal Health, Fort Dodge, Iowa, USA. 
*** Astra Zeneca, UK. 



                                                                                                                        Material e Métodos 31

 abaixo da raiz anterior do segundo pré-molar inferior, aproximadamente na 

metade do comprimento da mandíbula; para a anestesia dos incisivos, canino e  

primeiros pré-molares (Figura 2).   

                       

                                  

      

 

Figura 1– Anestésico de uso veterinário (Telazol) administrado por 

via intravenosa. 
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Figura 2- Complementação anestésica com cloridrato de prilocaína a 3% 

com vasoconstrictor (Citanest®). 

 

   4.2. Materiais utilizados 

                    Foram utilizados para este experimento os seguintes 

materiais: 

1. ProRoot MTATM* – Dentsply (Tulsa Dental, Tulsa OK, 

USA), (Figura 3). 

Conteúdo : 2 envelopes com 1,0 g cada de MTA 

                   3 ampolas com 0,7 g cada de água destilada 

Composição Pó:  

O cimento Portland é o principal componente, correspondendo a 

75% do peso. 

3CaO-SiO2 – Silicato Tricálcico  
* ProRoot-MTA Dentsply – Tulsa lote n0 000721 



                                                                                                                        Material e Métodos 33

2CaO-SiO2 – Silicato Dicálcico 

3CaO-Al2O3 – Aluminato Tricálcico 

4CaO-Al2O3-Fe2O3 – Aluminoferrato Tetracálcico 

Contém ainda : 

Bi2O3 – Óxido de Bismuto, aproximadamente 20% do peso total. 

CaSO4-2H2O – Sulfato de Cálcio dihidratado ou gesso, 

aproximadamente 5% do peso total. 

 

Figura 3 - ProRoot MTA (Dentsply-Tulsa-Dental), embalagem 

contendo 2 envelopes com 1 grama de pó cada e recipientes plásticos com água 

destilada esterilizada. 

A proporção utilizada nos experimentos foi a recomendada pelo 

fabricante, três partes de pó para uma de líquido. Após a mistura obteve-se 

um cimento arenoso e úmido. 
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O tempo de presa inicial, segundo o fabricante, é de 2 horas e 45 

minutos e o final é de aproximadamente 4 horas. 

 

 

2. MTA – Angelus* (Angelus Soluções Odontológicas, Londrina 

PR, Brasil), (Figura 4). 

Conteúdo : 1 vidro contendo 2 g de pó 

                   1 frasco contendo água destilada 

Composição pó :  

SiO2 – Dióxido de silício 

K2O – Óxido de potássio 

Al2O3 – Alumina 

Na2O – Óxido de sódio 

Fe2O3 – Óxido férrico 

SO3 – Trióxido de enxofre 

CaO – Óxido de Cálcio 

Bi2O3 – Óxido de bismuto 

MgO – Óxido de magnésio 

Contém ainda, resíduos insolúveis de: 

§ sílica cristalina  

§ óxido de cálcio   

§ sulfato de potássio e sódio 

 
* MTA – Angelus. 



                                                                                                                        Material e Métodos 35

 

Figura 4 - Embalagem MTA Angelus (Angelus Soluções Odontológicas), 

contendo 1 medidor para o pó, e frascos com 1g de pó e 3,5 ml de água 

destilada. Também são encontradas no mercado embalagens com 2g de pó. 

 

 

Figura 5 - Proporção pó/líquido de 1:1 recomendada pelo fabricante. 
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A proporção pó/líquido utilizada nos experimentos foi à mesma 

recomendada pelos fabricantes, sendo, uma medida de pó para uma gota de 

água destilada (Figura 5). Após a mistura, obtinha-se um cimento arenoso e 

úmido. 

O tempo de presa inicial, segundo o fabricante, é de 2 horas e 29 

minutos e o final é de 3 horas e 37 minutos. 

 

3. Cimento Portland* (Votorantim Cimentos, São Paulo, 

SP, Brasil), (Figura 6). 

 

Figura 6 – Embalagem de 25 kg do cimento Portland tipo CP II 

(Votorantim Cimentos).  

 

Para obtenção do cimento Portland, o minério é extraído e 

levado para britagem, onde se reduz o tamanho das pedras, logo depois, ocorre o 

processo de mistura e dosagem, chamado de pré-homogeneização submetida a 

altas temperaturas nos fornos, obtendo-se o clínquer (14500 C) que depois de 

 
* cimento Portland – Votorantim Cimentos, Brasil. 
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resfriado, é adicionado a gesso, calcáreo e cinza pozolônica, logo depois ele é 

armazenado e vendido a granel. 

O cimento Portland possui vários constituintes, mas os principais 

são: silicato tricálcico (3CaO.SiO2), silicato dicálcico (2CaO.SiO2), aluminato 

tricálcico (3CaO.Al2O3), aluminoferrato tetracálcico (4CaO.Al2O3.Fe2O3), sulfato de 

cálcio hidratado (CaO.SO3..2H2O), óxidos alcalinos e outros constituintes. Os 

constituintes do cimento Portland são minerais, os solutos ou impurezas são 

importantes, pois podem afetar a estrutura cristalina e/ou a sua habilidade de 

reação. Apesar disso, é usual tratar os constituintes principais como compostos 

químicos e rotulá-los como se fossem misturas de óxidos, porém utilizando uma 

nomenclatura simplificada. Isso envolve a substituição da fórmula química usual 

por um óxido de símbolo único, como CaO, SiO2 , Al2O3, Fe2O3, H2O, SO3.. 

4. Cimento Portland branco* (Votorantim Cimentos, 

São Paulo, SP, Brasil). 

               

Figura 7- Embalagem de 1Kg do cimento Portland branco 

(Irajazinho – Votorantim) 

 
* cimento Portland branco – Irajazinho – Votorantim Cimentos, Brasil. 
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                     O Cimento Portland branco (Figura 7) é um tipo de cimento que se 

diferencia dos demais pela sua coloração e pode ser utilizado nas mesmas 

aplicações do cimento cinza.            

                    A cor branca é obtida a partir de matérias-primas com baixos teores 

de óxido de ferro e manganês, em condições especiais durante a fabricação, tais 

como resfriamento e moagem do produto e, principalmente, utilizando o caulim no 

lugar da argila. 

                   O cimento Portland e o cimento Portland branco foram previamente       

esterilizados por raios gama (Figura 8) e manipulados utilizando-se uma medida 

de pó (medidor MTA-Angelus) para uma gota de água destilada. 

                  A seguir, foram realizadas fotografias em M.E.V. do pó dos cimentos 

ProRoot (Figura 9), MTA Ângelus (Figura 10), cimento Portland (Figura 11) e 

cimento Portland branco (Figura 12), ilustrando a diferença entre os mesmos. 

                                       

Figura 8- Cimento Portland e cimento Portland branco previamente 

esterilizados por raios gama. 
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Figura 9 – Microscopia eletrônica de varredura do pó do cimento 

ProRoot. Aumento de 500 x. 

 

Figura 10 – Microscopia eletrônica de varredura do pó do cimento 

MTA Angelus. Aumento de 500 x. 
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Figura 11 – Microscopia eletrônica de varredura do pó do cimento 

Portland. Aumento de 500 x. 

 

Figura 12 – Microscopia eletrônica de varredura do pó do cimento 

Portland branco. Aumento de 500x. 
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4.3. Procedimentos operatórios 

 

Antes de iniciar a parte experimental, os dentes foram submetidos à 

raspagem de cálculos e alisamento manual com a utilização de curetas novas e 

embrocações com Periogard* (gluconato de clorexidine a 0,12%). O campo 

operatório foi mantido livre de contaminação da saliva, através do isolamento 

absoluto com dique de borracha (Figura 13). A anti-sepsia do lençol de borracha e 

dos dentes também foi realizada com Periogard*. 

Foram abertas cavidades tipo classe V, na região vestibular de 

caninos e incisivos e na face oclusal dos pré-molares (Figura 14), utilizando-se 

pontas diamantadas esféricas** n0s 1013 e 1014 montadas em alta rotação. 

Durante a abertura os dentes foram copiosamente irrigados com soro fisiológico. 

Removido o teto da câmara pulpar, a polpa coronária foi cuidadosamente 

removida com o auxílio de uma cureta nova realizando-se irrigação abundante 

com soro fisiológico e leve pressão sobre o tecido com bolinhas de algodão 

previamente esterilizadas para controle da hemorragia até que se alcançasse a 

hemostasia. Os materiais foram levados à cavidade com auxílio de uma espátula 

n01*** e assentados sobre o tecido pulpar com leve pressão com auxílio de 

bolinhas de algodão umedecidas com soro fisiológico (Figuras 15 e 16). As 

cavidades foram então seladas com uma camada de Coltosol****, e em seguida 

restauradas com amálgama de prata*** (Figura 17). 

 

  
* Colgate - Palmolive, SP, Brasil. 
** Kg Sorensen, SP, Brasil. 
*** SS White artigos dentários Ltda. Juiz de Fora – MG Brasil. 
**** Coltène/Whaledent Inc. Mahwah, NJ, USA. 
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Todos os cães receberam os quatro materiais pesquisados como 

capeadores pulpares. Dentes fraturados, com exposição pulpar ou sem condições 

de isolamento absoluto foram excluídos da amostra (Tabelas 1,2,3,4 e 5). 

             

Figura 13 – Dente sob isolamento absoluto e início da abertura da 

cavidade de acesso à câmara pulpar. 

 

 

 

Figura 14 – Tecido pulpar com características de normalidade após 

acesso à câmara pulpar. 
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Figura 15 – ProRoot MTA colocado sobre o tecido conjuntivo pulpar após 

pulpotomia. 

 

                                 

Figura 16 – Cimento Portland branco colocado sobre o tecido 

conjuntivo pulpar após pulpotomia. 
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     Figura 17 – Dentes restaurados com amálgama de prata após os 

procedimentos operatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Material e Métodos 45

4.4 – Distribuição dos materiais 

 

CÃO 1 

DENTE 

 

MATERIAL 

10 incisivo superior direito ProRoot 

20 incisivo superior direito MTA Angelus 

30 incisivo superior direito ProRoot 

Canino superior direito Portland 

10 pré-molar superior direito Portland branco 

20 pré-molar superior direito MTA Angelus 

10 incisivo superior esquerdo MTA Angelus 

20 incisivo superior esquerdo ProRoot 

30 incisivo superior esquerdo Portland 

Canino superior esquerdo MTA Angelus 

10 pré-molar superior esquerdo ProRoot 

20 pré-molar superior esquerdo Portland 

30 incisivo inferior direito Portland branco 

Canino inferior direito Portland branco 

10  pré-molar inferior direito ProRoot 

20 pré-molar inferior direito Portland 

30 pré-molar inferior direito Portland branco 

30 incisivo inferior esquerdo MTA Angelus 



 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Distribuição dos materiais e dentes utilizados no cão número 1. 

 

CÃO 2 

DENTE 

 

MATERIAL 

Canino superior direito Portland 

10 pré-molar superior direito Portland branco 

20 pré-molar superior direito MTA Angelus 

Canino superior esquerdo Portland branco 

10 pré-molar superior esquerdo ProRoot 

20 pré-molar superior esquerdo Portland 

Canino inferior direito MTA Angelus 

10 pré-molar inferior direito Portland 

20 pré-molar inferior direito Portland branco 

30 pré-molar inferior direito Portland branco 

Canino inferior esquerdo ProRoot 

10 pré-molar inferior esquerdo MTA Angelus 

Canino inferior esquerdo ProRoot 

10 pré-molar inferior esquerdo MTA Angelus 

20 pré-molar inferior esquerdo Portland branco 

30 pré-molar inferior esquerdo Portland 

TOTAL 22 DENTES 
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20  pré-molar inferior esquerdo ProRoot 

30 pré-molar inferior esquerdo Portland 

TOTAL 14 DENTES 

   

  Tabela 2 – Distribuição dos materiais e dentes utilizados no cão número 2. 

 

 

CÃ0 3 

DENTES 

 

MATERIAL 

20 incisivo superior direito MTA Angelus 

30 incisivo superior direito ProRoot 

Canino superior direito Portland 

10 pré-molar superior direito Portland branco 

20 pré-molar superior direito MTA Angelus 

10 incisivo superior esquerdo ProRoot 

20 incisivo superior esquerdo Portland 

Canino superior esquerdo Portland branco 

10 pré-molar superior esquerdo ProRoot 

20 pré-molar superior esquerdo Portland 

30 incisivo inferior direito Portland branco 

Canino inferior direito              MTA Angelus 

10 pré-molar inferior direito ProRoot 

20 pré-molar inferior direito Portland 
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20 incisivo inferior direito Portland branco 

30 incisivo inferior esquerdo MTA Angelus 

Canino inferior esquerdo ProRoot 

10 pré-molar inferior esquerdo MTA Angelus 

20 pré-molar inferior esquerdo Portland branco 

30 pré-molar inferior esquerdo Portland 

TOTAL 20 DENTES 

  

Tabela 3 – Distribuição dos materiais e dentes utilizados no cão número 3. 

 

CÃO 4 

DENTE 

 

MATERIAL 

30 incisivo superior direito ProRoot 

Canino superior direito Portland 

10 pré-molar superior direito MTA Angelus 

20 pré-molar superior direito Portland branco 

30 pré-molar superior direito MTA Angelus 

30 incisivo superior esquerdo Portland 

Canino superior esquerdo MTA Angelus 

10 pré-molar superior esquerdo ProRoot 

20 pré-molar superior esquerdo ProRoot 

30 pré-molar superior esquerdo Portland 

30 incisivo inferior direito Portland branco 
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Canino inferior direito Portland branco 

10 pré-molar inferior direito ProRoot 

20 pré-molar inferior direito Portland 

30 pré-molar inferior direito Portland branco 

30 incisivo inferior esquerdo MTA Angelus 

Canino inferior esquerdo ProRoot 

10 pré-molar inferior esquerdo MTA Angelus 

20 pré-molar inferior esquerdo Portland branco 

30 pré-molar inferior esquerdo Portland 

TOTAL 20 DENTES 

 

Tabela 4 – Distribuição dos materiais e dentes utilizados no cão número 4. 

 

 ProRoot MTA Angelus Portland Portland branco 

Incisivos 6 6 3 4 

Caninos 4 4 4 4 

Pré-molares 9 9 12 11 

TOTAL 19 19 19 19 

 

Tabela 5 – Distribuição dos materiais por grupo de dentes. 
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4.5. Período experimental 

Concluída a parte experimental, os animais foram mantidos por 120 

dias em cativeiros individualizados, onde passaram a receber alimentação pastosa e 

água a vontade. Durante todo o período, os cães foram acompanhados por um 

médico veterinário, para verificação do estado geral de saúde. 

 

4.6. Sacrifício dos animais e perfusão 

   Para o sacrifício, os animais foram pré-anestesiados com Kenzol®* 

(Xilazina), via intra-muscular, na dose de 1mg/Kg. Em seguida, foram anestesiados 

com o barbitúrico Thionembutal®* (Tiopental Sódico), na dose de 9mg/Kg, pela via 

intra-venosa. Finalmente, administrou-se uma sobre-dose do mesmo anestésico, de 

modo contínuo, com o dobro da dosagem utilizada para a anestesia. Com isso, 

provocou-se uma parada cardio-respiratória, levando o animal à morte em poucos 

segundos. 

Para fixação do tecido pulpar foi realizada a técnica de perfusão para 

fixação de tecidos no animal vivo de acordo com BRAMANTE et al.08 1978, 

utilizando-se o formol tamponado a 10%. A perfusão é efetuada na artéria carótida 

comum que comunicando com a artéria lingual, facial, maxilar e mandibular leva o 

fixador à cabeça do animal. Inicialmente injeta-se o soro fisiológico e posteriormente 

o formol a 10%. Essas soluções foram recolhidas pelas artérias femurais.   

 

 

 
 
* Abbott Ltda., SP, Brasil. 
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4.7. Processamento histológico 

Após a perfusão, as mandíbulas e maxilares foram removidos, 

dissecados, recortados e imersos em formol tamponado a 10%, durante 72 horas. 

Após esse tempo, as peças foram lavadas com água corrente, por 12 horas, e 

recortadas com disco diamantado de modo a individualizar os dentes para facilitar a 

desmineralização, realizada segundo MORSE46 (1945). 

A solução de Morse foi renovada semanalmente, e as peças 

analisadas através de exame radiográfico e penetração de um alfinete para 

verificação da desmineralização.  Completada a desmineralização, as peças foram 

lavadas em água corrente durante 24 horas, desidratadas em concentrações 

crescentes de álcool, diafanizadas em xilol e incluídas em parafina, de acordo com a 

rotina histológica. 

Os blocos de parafina contendo os dentes foram cortados 

seriadamente no sentido mésio distal, com 6 micrometros de espessura, abrangendo 

a cavidade onde foram colocados os materiais de revestimento, bem como o tecido 

pulpar remanescente. Os cortes foram corados pela hematoxilina e eosina. 
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4.8. Análise microscópica 

Com o auxílio de um microscópio óptico*, foram avaliados os seguintes 

eventos: 

1. Neoformação de tecido mineralizado, 

2. Qualidade do tecido mineralizado neoformado; 

3. Características do tecido pulpar remanescente, 

4. Características da camada odontoblástica, 

5. Calcificações do tecido conjuntivo pulpar, 

6. Necrose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Bauch & Lomb, USA. 
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5. RESULTADOS 
 

 

Descrição microscópica da reação do complexo dentino-pulpar após 

120 dias do procedimento operatório, frente os materiais utilizados: 

 

5.1 ProRoot MTA  

A embocadura do canal capeado apresenta em sua superfície uma 

massa de aspecto basofílico representando o material capeador. Toda extensão 

do terço cervical está fechada por um tecido mineralizado neoformado (Figura 

18), de aspecto homogêneo e atubular em alguns espécimes e discretamente 

tubular em outros, apresentando no interior de sua massa, fragmentos de dentina 

de diversos tamanhos (Figura 19), de coloração basofílica, em conjunto com 

estruturas de mesma coloração, compatíveis com resto de material selador e 

remanescente de tecido conjuntivo pulpar com características de normalidade e 

pequeno segmento de células aderido à massa mineralizada neoformada, a guiza 

de odontoblastos (Figura 20). Este tecido mineralizado, a partir do terço cervical 

acompanha as paredes do canal radicular até o terço médio, exibindo uma 

estrutura tubular e no centro do canal observa-se o tecido conjuntivo pulpar de 

aspecto denso e fibroso e camada de odontoblastos alterada; mais 

profundamente, em continuidade, o referido tecido apresenta um aspecto de 

normalidade, camada odontoblástica desgarrada e presença discreta de células 

macrofágicas 
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Figura 18 – ProRoot – Presença de barreira de tecido mineralizado 

que acompanha as paredes do canal radicular. H.E.  2.5 X. 

         

Figura 19 –Tecido mineralizado neoformado de aspecto 

homogêneo, contendo em seu interior raspas de dentina (setas). H.E. 40 X 
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Figura 20 – ProRoot – barreira de tecido mineralizado neoformado 

contínua e espessa. Camada de odontoblastos aderida à barreira neoformada. 

H.E. 40 X. 

                                                                                    

5.2 MTA Angelus 

Na embocadura do canal observou-se, na porção mais superficial, 

restos de material selador de aspecto basofílico e logo abaixo uma camada de 

tecido mineralizado neoformado de aspecto homogêneo (Figura 21), 

predominantemente atubular exibindo inclusões de aspecto basofílicos oriundas 

de restos de dentina (Figura 22). 

O tecido conjuntivo pulpar subjacente exibe características de 

normalidade, camada odontoblástica preservada (Figura 23) e presença discreta 

de células macrofágicas. 
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Figura 21 – MTA Angelus – Barreira mineralizada completa e 

espessa. Tecido pulpar normal. Camada odontoblástica preservada. H.E., 2.5 X. 
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Figura 22 – MTA Angelus – maior aumento da figura anterior 

– observar na dentina neoformada, inclusão de raspas de dentina (seta)- 

H.E., 25x.             

 

Figura 23 – MTA Angelus – Aumento da figura anterior 

evidenciando a camada de odontoblastos preservada. H.E., 40 X. 
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5.3 Cimento Portland 

A embocadura do canal apresenta-se fechada por uma estrutura 

mineralizada (Figura 24), de aspecto homogêneo e atubular (Figura 25), exibindo 

ainda em outros espécimes inclusões de fragmentos de dentina incorporados à 

massa mineralizada. Na porção mais superficial há restos de material selador. O 

tecido conjuntivo pulpar está preservado exibindo evidências de aderência à 

estrutura mineralizada neoformada, sugerindo participação naquele processo 

neoformativo. No restante, o tecido conjuntivo pulpar apresenta-se de aspecto 

mais denso caracterizado pela presença de fibrócitos e fibras colágenas, 

enquanto que nas porções mais profundas, o seu aspecto é frouxo. A massa 

dentinária neoformada prolonga-se canal adentro, exibindo , porém um aspecto 

moderadamente tubular. 

                     

Figura 24 – Cimento Portland – grande área de barreira 

mineralizada neoformada selando a área da exposição pulpar. H.E. 2,5 X. 
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Figura 25 – Cimento Portland – estrutura mineralizada de aspecto 

homogneo e atubular . H.E., 25x. 

 

 

5.4 Cimento Portland Branco 

A embocadura do canal capeado exibe na porção mais superficial 

vestígios do material capeador e logo abaixo a formação de uma estrutura 

mineralizada discretamente tubular que continua canal adentro (Figura 26). Na 

superfície da estrutura mineralizada observa-se inclusões de restos de dentina 

incorporados à massa mineralizada. A estrutura pulpar está preservada 
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observando-se segmentos de tecido pulpar aderido à estrutura mineralizada 

neoformada (Figura 27).  

                                               

Figura 26 – Portland branco – Formação de estrutura mineralizada 

na embocadura do canal capeado, estendendo-se canal adentro. H.E., 10x. 

             

Figura 27 – Portland branco - Segmentos de tecido pulpar aderidos 

à estrutura mineralizada. H.E. 40X. 
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6 DISCUSSÃO 

 
 
                A procura por um material ideal para a proteção do complexo dentino-

pulpar motiva pesquisadores desde os primórdios da odontologia. A pulpotomia tem 

recebido cada vez mais atenção dos profissionais, pois quando bem indicada, é um 

procedimento simples que pode evitar um tratamento endodôntico radical. 

               Em 1920, HERMANN24 introduziu o hidróxido de cálcio, que se tornou um 

marco histórico para a preservação pulpar. A partir desta época, várias outras 

substâncias e associações foram propostas, no entanto, as pesquisas para um 

material ideal não param, estimulando cada vez mais os estudos nesta área. 

                 

6.1 Da metodologia 

               A utilização de cães para este estudo baseou-se em diversos trabalhos 

existentes na literatura que se valeram de dentes de cães para avaliar técnicas e 

materiais utilizados em pulpotomias e tratamentos conservadores da polpa dental  

(STROMBERG63 1971, BARKER; LOCCKETT06 1971, ESBERARD16 1977, 

TZIAFAS et al.78 1992, NAKASHIMA47 1994, PITT FORD50 1996, SOARES61 1996, 

FARACO JR.19 1999, SHABAHANG et al.58 1999, FARACO JR; HOLLAND20 2001, 

HOLLAND et al.28 2001, TZIAFAS et al.76 2002). As significativas diferenças que 

existem entre os dentes humanos e os dentes de cães, especialmente no terço 

apical, não trazem qualquer prejuízo aos estudos dos tratamentos conservadores 
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realizados nesse animal (SOARES61 1996) Foi ainda levado em consideração o fácil 

manuseio e docilidade dos cães, o baixo custo para manutenção em cativeiro e a 

possibilidade da utilização de um grande número de dentes por animal. O trabalho  

tornou-se ainda mais viável com a participação direta de uma médica veterinária em 

nossa equipe, acompanhando diretamente os animais e todos os procedimentos 

operatórios durante todo o período experimental. 

             A técnica operatória seguiu os padrões recomendados para esses 

tratamentos (ESBERARD16 1977, FRANCISCHONE23 1978, CALISKAN09 1994, 

FADAVI; ANDERSON18 1996, SOARES61 1996, LOPES; ESTRELA; ELIAS44 1996, 

DEZAN JR; GARCIA14 1998, FARACO JR.19 1999, TZIAFAS et al.77 2000, 

FARACO JR; HOLLAND20 2001, TZIAFAS et al.76 2002). O corte do tecido 

conjuntivo pulpar é realizado normalmente através do uso isolado de brocas ou 

curetas ou pela associação desses dois instrumentos de corte. A remoção da polpa 

coronária foi realizada com curetas novas e afiadas e irrigação abundante com soro 

fisiológico,  visando uma superfície uniforme e livre de detritos, que poderiam 

interferir negativamente no reparo (SOARES61 1996, FADAVI; ANDERSON18  1996, 

HOLLAND27 1978, FRANCISCHONE23 1978). 

           Optamos por usar o maior número de dentes por animal, evitando assim a 

necessidade de um número elevado de cães. Os dentes, incisivos, caninos e pré-

molares, foram escolhidos por estarem posicionados favoravelmente e apresentarem 

câmaras pulpares de fácil acesso, similarmente a diversos trabalhos encontrados na 

literatura (BARKER; LOCKETT06 1971, TZIAFAS et al.78 1992, NAKASHIMA47 
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1994, PITT FORD51 et al 1995, TORABINEJAD70 et al 1995, SOARES61 1996, 

FARACO JR.19 1999, SHABAHANG58 et al 1999, FARACO JR.; HOLLAND20 2001, 

HOLLAND et al.28 2001, HOLLAND et al.29 2001, TZIAFAS et al.76 2002). 

           Dentes quebrados ou com exposição pulpar por qualquer motivo, assim como 

aqueles que não permitiram o uso do dique de borracha foram descartados da 

amostra, fazendo com que o número de espécimes utilizados variasse entre os 

animais. 

          Os materiais foram colocados cuidadosamente sobre o remanescente pulpar, 

e a restauração das cavidades de acesso foi realizada com amálgama de prata como 

em outros estudos semelhantes (SOARES61 1996, FARACO JR.19 1999, FARACO 

JR.; HOLLAND20 2001, HOLLAND et al.28 2001, TZIAFAS et al.76 2002), sem 

exercer pressão exagerada sobre os materiais capeadores.  

           Todos os cuidados durante o tratamento permitiram que os procedimentos 

operatórios não influenciassem os resultados de maneira negativa. 

          Diversos períodos experimentais tem sido utilizados neste tipo de estudo, 1, 2 

e 3 semanas (TZIAFAS et al.76 2002), 60   dias (HOLLAND et al.28 2001; FARACO 

JR.; HOLLAND20 2001), 70 dias (NAKASHIMA47 1994), 90 dias (SOARES61 1996), 

5 meses (PITT FORD50 1996).   O período de 120 dias foi escolhido para que se 

pudesse observar o sucesso do tratamento em longo prazo. 

  Quanto à fixação dos tecidos no animal vivo, optamos por seguir a técnica da 

perfusão proposta por BRAMANTE et al.08 (1978), utilizando formol tamponado a 

10%, semelhante à metodologia empregada por outros autores (BARKER; 
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LOCKETT06 1971, TORABINEJAD et al.70 1995, SHABAHANG et al.58 1999, PITT 

FORD et al.51 1995, SOARES61 1996), por proporcionar uma melhoria na qualidade 

do processamento histológico. Entretanto, alguns autores recortam suas amostras 

fixando-as diretamente no formol, sem realizar a técnica da perfusão, obtendo 

também bons resultados (NAKASHIMA47 1994, HOLLAND et al.30 1999, FARACO 

JR.; HOLLAND20 2001, HOLLAND et al.28 2001, HOLLAND et al.29 2001). 

 Quanto à desmineralização dos espécimes, optamos por realizá-la com a 

solução de MORSE (ácido fórmico - citrato de sódio), por ser um procedimento 

rápido e confiável desde que bem executado, seguindo estudos de BARKER; 

LOCKETT06 1971, NAKASHIMA47 1994, PITT FORD et al.51 1995, TORABINEJAD 

et al.70 1995, SOARES61 1996, HOLLAND et al.30 1999, FARACO JR.; HOLLAND20 

2001, HOLLAND et al.29 2001, HOLLAND et al.29 2001). 

               

             

6.2 Dos resultados 

                   

   PITT FORD et al.50 (1996) demonstraram a formação de ponte 

dentinária adjacente ao tecido pulpar remanescente em dentes de macaco após 

proteção pulpar com MTA. Esses autores acreditam que a capacidade de 

dentinogênese do MTA poderia estar associada a sua habilidade de selamento, 

biocompatibilidade, alcalinidade e outras propriedades inerentes ao material. 
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              HOLLAND et al.32 (1999) observaram granulações 

birrefringentes à luzes polarizadas, próximas as aberturas de tubos de dentina 

preenchidos com MTA e implantados em tecido subcutâneo de ratos. Eles 

reportaram que estas estruturas são similares a cristais de calcita. O MTA não 

contém hidróxido de cálcio, mas contém óxido de cálcio que pode reagir com os 

fluidos tissulares e formar hidróxido de cálcio, levando a crer que o mecanismo de 

ação desse material é muito similar ao hidróxido de cálcio. A deposição dos cristais 

de calcita, parecem ser muito importantes no mecanismo de ação do hidróxido de 

cálcio formado após a mistura do MTA com água. 

                       KOH et al.39 (1997) demonstraram que o MTA estimula a 

produção de citocinas em osteoblastos humanos (in vitro), onde o MTA parece 

induzir uma mudança no comportamento celular, estimulando a adesão dos 

osteoblastos ao material. 

            Todos os materiais utilizados como protetores pulpares nesse 

estudo, apresentaram comportamento semelhante, isto é, estimulando células do 

tecido conjuntivo pulpar remanescente a produzirem novo tecido mineralizado, por 

esta razão, os resultados foram apresentados com a descrição dos achados 

microscópicos de cada grupo.  

                          De acordo com SOARES61 (1996), a presença de tecido 

necrótico próximo ao tecido mineralizado neoformado sugere que esses materiais, de 

maneira similar ao hidróxido de cálcio, inicialmente causam uma necrose por 

coagulação em contato com o tecido conjuntivo pulpar. Esta reação pode ocorrer 
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devido a alta alcalinidade dos produtos utilizados.  De acordo com TORABINEJAD 

et al.71 (1995), o pH do MTA após a mistura com água é de 10.2 e sobe para 12.5 

em até 3 horas e depois se mantém constante. Ainda, segundo ESTRELA et al.17 

(2000), o ph do cimento Portland após a mistura com água sobe rapidamente de 7 

para 12.3 e continua subindo até um máximo de 12.9 após 3 horas. 

                           SOARES61 (1996); FARACO JR; HOLLAND20 (2001), 

observaram pontes dentinárias de aspecto tubular em dentes de cães onde se usou 

o MTA como protetor pulpar. Em nosso estudo, podemos observar que toda a 

extensão do terço cervical estava fechada por um tecido mineralizado neoformado de 

aspecto homogêneo em todos os espécimes dos grupos estudados. No grupo 

tratado com ProRoot MTA, em alguns espécimes este tecido mineralizado 

apresentou-se com aspecto atubular, enquanto a maioria apresentou-se 

discretamente tubular. Este tecido mineralizado, a partir do terço cervical, 

acompanha as paredes do canal radicular até o terço médio, exibindo então uma 

estrutura tubular. O grupo tratado com MTA Angelus apresentou a camada de tecido 

mineralizado neoformado de aspecto homogêneo, predominantemente atubular. O 

grupo tratado com cimento Portland apresentou a embocadura do canal fechada por 

uma estrutura mineralizada de aspecto homogêneo e atubular. Essa massa 

dentinária também se prolonga canal adentro, apresentando porém um aspecto 

moderadamente tubular. O grupo tratado com cimento Portland branco, apresentou a 

embocadura do canal capeado fechada por uma estrutura mineralizada de aspecto 

discretamente tubular que também continuou canal adentro. Maiores estudos 
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poderão ser realizados para verificação da qualidade e aspecto da massa 

mineralizada neoformada induzida por esses materiais.  

                          Alguns espécimes apresentaram no interior da barreira de tecido 

mineralizado neoformado, inclusões de aspecto basofílico, oriundas de restos de 

dentina, que não foram devidamente removidas durante o procedimento operatório. 

Este fato pode ter ocorrido, principalmente durante a abertura das cavidades de 

acesso com o uso de brocas em alta rotação, e certamente por um descuido com a 

irrigação, demonstrando a fundamental importância desse procedimento durante 

todo o ato operatório, para que  não ocorra interferências no prognóstico do caso. 

                             Os resultados observados com o MTA neste estudo são similares 

a outros estudos que utilizaram este material em capeamentos pulpares (PITT FORD 

et al.50 (1996), FARACO JR.19 (1999), WUCHERPFENNING; GREEN83 (1999) 

FARACO JR; HOLLAND20 (2001) e pulpotomias (SOARES61 1996; ROCHA et al.54 

2000; HOLLAND et al.28 2001, TZIAFAS et al.76 2002), onde podemos observar em 

todos os espécimes a formação de barreira mineralizada de aspecto homogêneo, 

vedando completamente a embocadura do canal, preservando a integridade das 

células do tecido conjuntivo pulpar e o mesmo se apresentando livre de inflamação. 

                               Quanto ao uso do cimento Portland, nossos resultados também 

demonstraram um alto percentual de sucesso, com formação de ponte de tecido 

mineralizado e preservação do tecido pulpar, estes resultados se assemelham aos 

estudos de WUCHERPFENNING; GREEN83 (1999) em capeamentos de dentes de 
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ratos e HOLLAND et al.28 (2001) após pulpotomias em dentes de cães, resultados 

muito semelhantes aos encontrados com o uso do MTA. 

                              Inúmeros trabalhos sobre o MTA foram publicados na literatura 

durante todos esses anos, porém nenhum trabalho se referiu a cor do material 

utilizado. Somente FARACO JR19 (1999), comparou o MTA cinza ao MTA branco 

como materiais capeadores de polpas dentais de cães, encontrando melhores 

resultados para o MTA cinza. HOLLAND et al31 (2002), estudaram a reação do 

tecido conjuntivo de ratos a tubos de dentina humana preenchidos com MTA branco 

(Loma Linda University), um material a ser introduzido no mercado, encontrando os 

mesmos resultados descritos para o MTA cinza, concluindo que os mecanismos de 

ação dos dois materiais são semelhantes. 

                             Quanto ao cimento Portland branco, não encontramos trabalhos 

publicados de sua utilização em pulpotomias ou capeamentos pulpares. Esse 

material demonstrou a capacidade de formação de tecido mineralizado e  

preservação do tecido pulpar subjacente, assim como os outros materiais estudados, 

com comportamento muito semelhante ao MTA. 

                               Tratando-se de um material que apresenta ótimas propriedades 

biológicas, comprovadas em testes de citotoxicidade (TORABINEJAD et al.66 1995, 

KOH et al.39 1997, KOH et al.37 1998, OSORIO et al.49 1998, MITCHELL et al.45 

1999, ZHU et al.86 2000), mutagenicidade (KETTERING;TORABINEJAD36 1995), 

testes antimicrobianos (TORABINEJAD et al.64 1995, TORABINEJAD et al.65 1995, 

ESTRELA et al.17 2000) propriedades químicas e físicas (TORABINEJAD et al.71 
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1995, ESTRELA  et al.17 2000), quando implantado em tecido ósseo 

(TORABINEJAD et al.72 1995, TORABINEJAD et al.73 1998), obturações 

retrógradas (TORABINEJAD et al.68 1994, TORABINEJAD et al.65 1995, 

TORABINEJAD et al.69 1997, ADAMO et al.02 1999, AQRABAWI03 2000), obturação 

de canais radiculares (HOLLAND et al.30 1999), perfurações radiculares e na região 

de furca (LEE; MONSEF; TORABINEJAD41 1993, PITT FORD et al.51 1995,  

SLUYK;MOON;HARTWELL60 1998, HOLLAND et al.29 2001, SILVA NETO59 2002) 

e em tratamentos conservadores pulpares (SOARES61 1996, PITT FORD et al.50 

1996, WUCHERPFENNING; GREEN83 1999, FARACO JR19 1999, HOLLAND et 

al.28 2001, FARACO JR; HOLLAND20 2001, TZIAFAS et al.76 2002), o MTA já se 

encontra devidamente estabelecido no mercado, devido a todas as suas qualidades 

comprovadas através de artigos e trabalhos científicos. No entanto, de acordo com  

ESTRELA et al.17 (2000), o cimento Portland contém os mesmos elementos 

químicos do MTA, exceto que o MTA contém em sua composição bismuto, usado 

apenas para lhe conferir radiopacidade. A existência de apenas dois trabalhos na 

literatura até o momento comprovando a semelhança de comportamento do cimento 

Portland com o MTA sobre o tecido conjuntivo pulpar (WUCHERPFENNING; 

GREEN83 1999, HOLLAND et al.28 2001), ressalta a necessidade de estudos 

adicionais para a viabilidade do uso desse material como um alternativo ao MTA. 

                              Qualquer tratamento conservador, quando corretamente indicado  

e executado mantém a normalidade fisiológica dos tecidos remanescentes. 

Considera-se importante para o sucesso da pulpotomia, a biocompatibilidade dos 
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materiais utilizados, assepsia do campo operatório e o uso de técnicas atraumáticas. 

Entretanto, o mais importante continua sendo uma avaliação clínica cuidadosa do 

tecido conjuntivo pulpar remanescente, que por melhor que seja, pode não 

corresponder ao real estado histopatológico do tecido. 

         Os resultados deste estudo e a enorme semelhança entre os 

componentes químicos dos cimentos Portland e Portland branco com o agregado de 

trióxido mineral (MTA), sugerem mais pesquisas experimentais, principalmente no 

que se diz respeito à adição de radiopacificadores e adição de aceleradores do 

tempo de presa, visando à aprovação do Ministério da Saúde para uso clínico. 
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7 CONCLUSÕES 

 
 

De acordo com a metodologia utilizada neste trabalho e considerando 

seus resultados e a discussão pertinente, são válidas as seguintes conclusões: 

 

7.1 – Todos os materiais utilizados como protetores pulpares neste 

trabalho, se mostraram eficientes na neoformação de uma barreira de tecido 

mineralizado, selando por completo  a embocadura do canal e preservando o tecido 

conjuntivo pulpar remanescente.  

7.2 - Os quatro materiais estudados, possibilitaram a obtenção de 

resultados semelhantes entre si, quando empregados diretamente na proteção da 

polpa dentária, após a realização da pulpotomia em cães. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Referências Bibliográficas  

_______________________________ 
*Normas recomendadas para o uso no âmbito da Universidade de São Paulo com base no 
documento “Referências Bibliográficas: exemplos”, emanado do Conselho Supervisor do Sistema 
Integrado de Bibliotecas da USP em reunião de 20 de setembro de 1990. 

76

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS* 

 

01  ABDULLAH, D. ET AL.  An evaluation of accelerated Portland cement as 

a restorative material. Biomaterials, v.23, n.19, p. 4001-10, Oct. 

2002. 

02 ADAMO, H.L. et al. A comparison of MTA, Super-EBA, composite and 

amalgam as root-end filling material using a bacterial microleakage 

model. Int. Endod. J., v.32, n.3, p. 197-203, 1999. 

03 AQRABAWI, J. Sealing ability of amalgam, Super-EBA cement, and MTA 

when used as retrograde filling materials. Brit. dent. J., v.188, n.5, 

p.266-68, Mar. 2000. 

04 ARENS, D.E.; TORABINEJAD, M. Repair of furcal perforations with 

mineral trioxide aggregate – two case reports. Oral Surg., v.82, n.1, 

p.84-8, July. 1996. 

05 AYDOS, J.H.  Tratamento da polpa dental inflamada. Ver. Fac. Odontol. 

Porto Alegre, v.27, p. 153-171, 1985.  

06 BARKER, B.C.W.; LOCKETT, B.C.  Utilization of the mandibular 

premolars of the dog for endodontic research. Aust. Dent. J., v.16, 

p.280-286, Oct. 1971. 

07 BATES, C.F.; CARNES, D.L.; del RIO, C.E. Longitudinal sealing ability of 

mineral trioxide aggregate as a root-end filling material. J. Endod., 



  Referências Bibliográficas  

 

77

v.22, n.11, p.575-8, Nov. 1996. 

08 BRAMANTE, C.M. et al.  Técnica de perfusão para fixação de tecidos no 

animal vivo. RGO., v.26, n.3, p.205-208, Jul-Set. 1978.  

09 CALISKAN, M.K.  Clinical reliability of the dentine bridge formed after 

pulpotomy: A case report. Int. Endod. J., v. 27, p.52-55, 1997. 

10 CALLISTER, W.D. Materials science and engineering- an 

introduction. 2nd ed. John Wiley & Sons, New York 1991.  

11 COX, C.F. et al.  Capping of the dental pulp mechanically exposed to the 

oral microflora – a 5 week observation of wound healing in the 

monkey. J. Oral Pathol., v.11, n.4, p.327-39, Aug. 1982.  

12 COX, C.F. et al.  Pulp capping of dental pulp mechanically exposed 

to oral microflora: a 1-2 year observation of wound healing in 

the monkey. J Oral Pathol.,v.14, n.2, p.156-68,Dec 1985. 

13 DALÇÓQUIO, C. et al.  Selamento apical após retrobturações com MTA, 

IRM, ionômero de vidro e cianoacrilato. Rev. Ass. Paul. Cirurg. 

Dent., v.55, n.3, p.194-8, Mai-Jun. 2001. 

14 DEZAN JR, E.; GARCIA, R.B.  Tratamento conservador da polpa dental: 

Aspectos atuais. RBO., v.55, n.5, p.286-89, Set-Out. 1998. 

15 EIDELMAN E.; HOLAN G.; FUKS A.B.  Mineral trioxide aggregate vs. 

formocresol in pulpotomized primary molars: a preliminary report. 

Pediatr Dent., v.23, n.1, p.15-18, Jan-Feb. 2001. 



  Referências Bibliográficas  

 

78

16 ESBERARD, R.M.  Avaliação histopatológica da polpa de dentes de 

cães após pulpotomia e aplicação de pasta ou cimento de 

hidróxido de cálcio e de nobecutane. Bauru, 1977. 91p. 

Dissertação (Mestrado)- Faculdade de Odontologia de Bauru, 

Universidade de São Paulo. 

17 ESTRELA, C. et al.  Antimicrobial and chemical study of MTA, Portland 

cement, calcium hydroxide paste, Sealapex and Dycal. Braz. Dent. 

J., v.11, n.1, p.3-9, Jan. 2000.  

18 FADAVI, S.; ANDERSON, A.W.  A comparison of the pulpal response to 

freeze-dried bone, calcium hydroxide, and zinc oxide-eugenol in 

primary teeth in two cynomolgus monkeys. Pediatr Dent., v.18, n.1, 

p.52-6, 1996.  

19 FARACO JR, I.M. Avaliação histomorfológica da resposta da polpa 

de dentes de cães submetida ao capeamento com sistema 

adesivo, cimento de hidróxido de cálcio e dois tipos de 

agregado de trióxido mineral. Tese doutorado. Araçatuba, SP. 

Faculdade de odontologia de Araçatuba, UNESP, 1999. 

20 FARACO JR, I.M.; HOLLAND, R.  Response of the pulp of dogs to 

capping with mineral trioxide aggregate or a calcium hydroxide 

cement. Dent. Traumatol., v.17, n.4, p.163-66, Aug. 2001. 

 

 



  Referências Bibliográficas  

 

79

21 FISCHER, E.J.; ARENS, D.E.; MILLER, C.H.  Bacterial leakage of 

mineral trioxide aggregate as compared with zinc-free amalgam, 

intermediate restorative material, and Super-EBA as a root-end filling 

material. J. Endod., v.24, n.3, p.176-9, Mar. 1998. 

22 FOGEL, H.M.; PEIKOFF, M.D.  Microleakage of root-end filling materials. 

J. Endod., v.27, n.7, p.456-58, Jul. 2001.  

23 FRANCISCHONE, C.E.  Avaliação clínica e radiográfica feita a curto 

e longo prazo de uma técnica de pulpotomia em função da idade 

do paciente, do grupo de dentes e da propedêutica pré-

operatória. Bauru, 1978. Tese (Doutorado)- Faculdade de 

Odontologia de Bauru - Universidade de São Paulo.  

24 HERMANN, B.W.  Dentinobliteration der wurzel kanale nach. Behandlung 

mit calcium. Zahnartzl Resch., v.39, p.888, 1920. 

25 HOLLAND, R.; SOUZA, V.  O problema do diagnóstico clínico e 

indicação de tratamento da polpa dental inflamada. Rev. Assoc. 

Paul. Cirur. Dent.,v.24, n.5, p. 188-93, Set-Out. 1970. 

26 HOLLAND, R.; SOUZA, V.; RUSSO, M.C.  Tratamento conservador da 

polpa dental. Ars. Curandi Odontol., v.2, p.13-22, 1975.   

27 HOLLAND, R. et al.  A influência dos fragmentos de dentina no resultado 

do tratamento conservador da polpa dental exposta ou inflamada. 

R.G.O.,v.26, n.2, p.98-102, Jan-Mar. 1978.  



  Referências Bibliográficas  

 

80

 

28 HOLLAND, R. et al.  Healing process of dog dental pulp after pulpotomy 

and pulp covering with mineral trioxide aggregate or Portland 

cement. Braz Dent J., v.12, n.2, p.109-13, Aug. 2001.   

29 HOLLAND, R. et al.  Mineral trioxide aggregate repair of lateral root 

perforations. J. Endod., v.27, n.4, p.281-4, Apr. 2001. 

30 HOLLAND, R. et al.  Reaction of dog’s teeth to root canal filling with 

mineral trioxide aggregate or a glass ionomer sealer. J. Endod., 

v.25, n.11, p.728-30, Nov. 1999. 

31 HOLLAND, R. et al.  Reaction of rat connective tissue to implanted dentin 

tubes filled with a white mineral trioxide aggregate. Braz. Dent. J., 

v.13, n.1, p.23-26, 2002.   

32 HOLLAND, R. et al.  Reaction of rat connective tissue to implanted dentin 

tubes filled with mineral trioxide aggregate or calcium hydroxide. J. 

Endod., v.25, n.3, p.161-66, Mar.1999.      

33 HOLLAND, R. et al.  Reaction of rat connective tissue to implanted dentin 

tubes filled with mineral trioxide aggregate, Portland cement or 

calcium hydroxide. Braz. Dent. J., v.12, n.1, p.3-8, Jan. 2001.  

34 HOLLAND, R. et al.  The influence of the sealing material in the healing 

process of inflamed pulps capped with calcium hydroxide or zinc 

oxide-eugenol cement. Acta Odontol. Pediat., v.2, n.1, p.5-9, 1981.   



  Referências Bibliográficas  

 

81

35 JÚNIOR, S.G. et al.  Avaliação de técnicas de pulpotomia empregadas 

no serviço odontológico social de Araçatuba (SP). Rev. Fav. 

Odonto. Lins. V.10, n.2, p.41-47, jul-dez. 1997.   

36 KETTERING, J.D.; TORABINEJAD, M.  Investigation of mutagenicity of 

mineral trioxide aggregate and other commonly used root-end filling 

materials. J. Endod., v.21, n.11, p.537-42, Nov. 1995. 

37 KOH, E.T. et al.  Cellular response to mineral trioxide aggregate. J. 

Endod., v.24, n.8, p.543-47, Aug. 1998. 

38 KOH, E.T. et al.  Prophylactic treatment of dens evaginatus using mineral 

trioxide aggregate. J. Endod., v.27, n.8, Aug. 2001.   

39 KOH, E.T. et al.  Mineral trioxide aggregate stimulates a biological 

response in human osteoblasts. J. Biomed. Mater. Res., v.37, n.3, 

p. 432-39, Dec. 1997.   

40 KUBO, C.H.  Avaliação do selamento de ápices radiculares tratados 

com diferentes agentes desmineralizantes e retrobturados com 

ProRoot – MTA, mediante infiltração marginal por corante. São 

José dos Campos, 2001. 160p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade 

de Odontologia de São José dos Campos, Universidade Estadual 

Paulista. 

 

41 LEE, S.J.; MONSEF, M.; TORABINEJAD, M.  Sealing ability of a mineral 



  Referências Bibliográficas  

 

82

trioxide aggregate for repair of lateral root perforations. J. Endod., 

v.19, n.11, p.541-44, Nov. 1993. 

42 LEONARDO, M.R.; LEAL, J.M.  Endodontia - Tratamento de canais 

radiculares. Panamericana, 3a edição, SP 1998. 

43 LOPES, H.P.; COSTA FILHO, A.S.  A pulpotomia como opção no 

atendimento ambulatorial: estudo preliminar. Rev. Bras. Odontol., 

v.44, n.6, p. 50-66, 1987 

44 LOPES, H.P.; ESTRELA, C.; ELIAS, C.N.  Comparative study of calcified 

bridge after pulpotomy and the use of calcium hydroxide associated 

with different vehicles. Braz. Endod. J., v.1, n.1, p.39-43, April 1996. 

45 MITCHELL, P.J. et al.  Osteoblast biocompatibility of mineral trioxide 

aggregate. Biomaterials, v.20, n.2, p.167-73, Jan. 1999.             

46 MORSE, A.  Formic acid-sodium citrate descalcification and butyl alcohol 

dehidratation of teeth and bone for sectioning in paraffin. J. Dent. 

Res., v.24, n.3/4, p.143-53, Jun-Aug. 1945. 

47 NAKASHIMA, M.  Induction of dentine in amputated pulp of dogs by 

recombinant human bone morphogenetic proteins-2 and -4 with 

collagen matrix. Archs. Oral Biol., v.39, n.12, p.1085-1089, 1994 

48 NAKATA, T.T.; BAE, K.S.; BAUMGARTNER, J.C.  Perforation repair 

comparing mineral trioxide aggregate and amalgam using an 

anaerobic bacterial leakage model. J. Endod., v.24, n.3, p.184-6, 



  Referências Bibliográficas  

 

83

Mar. 1998. 

49 OSORIO, R.M. et al.  Citotoxicity of endodontic materials. J. Endod., 

v.24, n.6, p.91-6, Feb. 1998. 

50 PITT FORD, T.R. et al.  Using mineral trioxide aggregate as a pulp-

capping material.  J. Amer. Dent. Ass., v.127, n.10, p.1491-4, 

Oct. 1996. 

51 PITT FORD, T.R.  Use of mineral trioxide aggregate for repair of furcal 

perforations. Oral Surg., v.79, n.6, p.756-62, June. 1995. 

52 PRO ROOT: MTA (Mineral Trioxide Aggregate).  Root canal repair 

material system – Instructional CD. Dentsly Tulsa Dental. USA, 1998. 

53 RAPOPORT, L.; ABRAMSON, I.I.  Application of steroid hormones in 

pulp-capping and pulpotomy procedures. Oral Surg. Oral Med. Oral 

Pathol., v.11, p.545-48, 1958.    

54 ROCHA, M.J.C. et al.  O uso do hidróxido de cálcio e do agregado de 

trióxido mineral (MTA) em pulpotomias de dentes decíduos. UFES 

Rev. Odontol., v.2, n.1, p. 38-44, jan-jun. 2000.      

55 SCHEERER, S.Q.; STEIMAN, H.R.; COHEN, J.  A comparative 

evaluation of three root-end filling materials: an in vitro leakage study 

using Prevotella nigrescens. J. Endod., v.27, n.1, p.40-2, Jan. 2001. 

 

56 SCHMITT, D.; LEE, J.; BOGEN, G.  Multifaceted use of ProRoot MTA 



  Referências Bibliográficas  

 

84

root canal repair material. Pediatr. Dent., v.23, n.4, p.326-330, Jul-

Aug. 2001.         

57 SCHWARTZ, R. et al.  Trióxido mineral agregado: um novo material para 

endodontia. JADA., v.2, n.5, p.44-51, Out. 1999.  

58 SHABAHANG, S. et al.  A comparative study of root-end induction using 

osteogenic protein-1, calcium hydroxide, and mineral trioxide 

aggregate in dogs. J. Endod., v.25, n.1, p.1-5, Jan.1999. 

59 SILVA NETO, U.X.  Capacidade seladora e adaptação marginal 

proporcionadas por alguns materiais quando utilizados em 

perfurações na região de furca de molares humanos. Bauru, 

2002. 120p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Odontologia de 

Bauru, Universidade de São Paulo. 

60 SLUIK, S.R.; MOON, P.C.; HARTWELL, G.R.  Evaluation of setting 

properties and retention characteristics of mineral trioxide aggregate 

when used as furcation perforation repair material. J. Endod., v.24, 

n.11, p.768-71, Nov. 1998. 

61 SOARES, I.M.  Resposta pulpar ao MTA – agregado de trióxido 

mineral – comparada ao hidróxido de cálcio, em pulpotomias. 

Histológico em dentes de cães. Florianópolis, 1996. 74p. Tese 

(Titular)- Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 

Santa Catarina-UFSC. 



  Referências Bibliográficas  

 

85

62 SOUZA, V.; HOLLAND, R.  Treatment of the inflamed dental pulp. Aust. 

Dent. J., v.19, p.191-195, 1974.   

63 STROMBERG, T.  On pulpectomies. An experimental study in dogs with 

special reference to micro-angiography and histology. Odont. 

Revy.,v.22, p.7-29, 1971. 

64 TORABINEJAD, M. et al.  Antibacterial effects of some root end filling 

materials. J. Endod., v.21, n.8, p.403-06, Aug. 1995. 

65 TORABINEJAD, M. et al.  Bacterial leakage of mineral trioxide aggregate 

as a root-end filling material. J. Endod., v.21, n.3, p.109-12, Mar. 

1995. 

66 TORABINEJAD, M. et al.  Citotoxicity of four root end filling materials. J. 

Endod., v.21, n.10, p. 489-92, Oct. 1995. 

67 TORABINEJAD, M. et al.  Comparative investigation of marginal 

adaptation of mineral trioxide aggregate and other commonly used 

root-end filling materials. J. Endod., v.21, n.6, p.295-99, June. 1995.. 

68 TORABINEJAD, M. et al.  Dye leakage of four root end filling materials: 

effects of blood contamination. J. Endod., v.20, n.4, p.159-63, Apr. 

1994.  

 

69 TORABINEJAD, M. et al.  Histologic assessment of mineral trioxide 

aggregate as a root-end filling in monkeys. J. Endod., v.23, n.4, 



  Referências Bibliográficas  

 

86

p.225-8, Apr. 1997. 

70 TORABINEJAD, M. et al.  Investigation of mineral trioxide aggregate for 

root-end filling in dogs. J. Endod., v.21, n.12, p.603-08, Dec. 1995 

71 TORABINEJAD, M. et al.  Physical and chemical properties of a new 

root-end filling material. J. Endod., v.21, n.7, p.349-53, July. 1995 

72 TORABINEJAD, M. et al.  Tissue reaction to implant Super-EBA and 

mineral trioxide aggregate in the mandible of guinea pigs: a 

preliminary report. J. Endod., v.21, n.11, p.569-71, Nov. 1995. 

73 TORABINEJAD, M. et al.  Tissue reaction to implanted root-end filling 

materials in the tibia and mandible of guinea pigs. J. Endod., v.24, 

n.07, p.468-71, Jul. 1998. 

74 TORABINEJAD, M.; CHIVIAN, N.  Clinical applications of mineral trioxide 

aggregate. J. Endod., v.25, n.3, p.197-205, Mar. 1999. 

75 TORABINEJAD, M.; WATSON, T.F.; PITT FORD, T.R.  Sealing ability of 

a mineral trioxide aggregate when used as a root end filling material. 

J. Endod., v.19, n.12, Dec. 1993. 

76 TZIAFAS, D. et al.  The dentinogenic effect of mineral trioxide aggregate 

(MTA) in short term capping experiments. Int Endod J., v.35, n.3 

p.245-254, Mar. 2002 

77 TZIAFAS, D.; SMITH, A.J.; LESOT, H.  Designing new treatment  

       strategies in vital pulp therapy. Journal of Dentistry.,v.28, p.77-92, 



  Referências Bibliográficas  

 

87

2000. 

78 TZIAFAS, D. et al.  Short term dentinogenic response of dog dental pulp 

tissue after its induction by demineralized or native dentine, or 

predentine. Archs. Oral Biol., v.37, n.2, p.119-128, 1992. 

 

79 VAN VLACK, L.H.  Princípio de ciência dos materiais. Edgard Blucher                   

        Ltda., São Paulo, 1973. 

80 VOTORANTIM – Votorantim Cimentos – site oficial . Disponível em: http:/ 

www.votorantim.com.br. Acesso em 20/01/2003. 

 
 

81 WEIDMANN, G.; LEWIS, P.; REID, N.  Structural materials. 

Butterworth-Heinemann Ltda., Oxford 1994. 

82 WU, M.-K.; KONTAKIOTIS, E.G.; WESSELINK, P.R.  Long-term seal 

provided by some root-end filling materials. J. Endod., v.24, n.8, 

p.557-60, Aug. 1998. 

83 WUCHERPFENNING, A.L.; GREEN, D.B.  Mineral trioxide vs Portland 

cement: two biocompatible filling materials. J. Endod., v.25, n.4, 

p.308 (Abstract PR 40), April 1999. 

84 ZANDER, H.A. Reaction of the pulp to calcium hydroxide.  J. Dent. Res., 

v.18, n.4, p.373-379, 1939.  . 

85 ZANETTI, R. et al.  Estudo da performance do MTA como material 



  Referências Bibliográficas  

 

88

retroobturador. Braz. Oral Res., São Paulo, v.14, sp. Iss. p.44, 2000. 

(Abstract I258). 

86 ZHU, Q. et al.  Adhesion of human osteoblasts on root end filling 

materials. J Endod., v.26, n.7, p.404-406, Jul. 2000.     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

. 
 

90

ABSTRACT 

MICROSCOPIC EVALUATION OF THE PULPAL RESPONSE OF DOG’S TEETH 

COVERED WITH MINERAL TRIOXIDE AGGREGATE, PORTLAND CEMENT AND 

WHITE PORTLAND CEMENT AFTER PULPOTOMY. 

 

The success of the pulpotomy is related to preserving vitality and function of the 

dental pulp after complete removal of its coronary portion and protection of the 

radicular pulp. Several materials have been used with such purpose, however, none 

of them present all physical, chemical and biologic properties desired, thus 

stimulating a search for alternative materials. 

  Considering some reports about the similarity in composition of the 

mineral trioxide aggregate (MTA) and Portland cement, the purpose of this study was 

to develop new treatment strategies in vital pulp therapy, analyzing the behavior of 

the dental pulp of dog’s teeth after pulpotomy and direct protection of the radicular 

pulp with MTA Angelus, ProRoot MTA, Portland cement and white Portland cement. 

Seventy six teeth were divided ramdomly for each material. After a period of 120 

days the animals were sacrificed, the samples were removed and prepared for 

histologic evaluation to verify reparation of the dentin-pulp complex. 

  The results demonstrated that the effects on the dentin-pulp complex 

after pulpotomy and pulp protection with ProRoot MTA, MTA Angelus, Portland 

cement and white Portland cement in dog’s teeeth were very similar, allowing 

formation of mineralized tissue and preservation of the vitality of the pulpal 

connective tissue below. 
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