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“Os desafios da alma não são fáceis. Mas o crescimento que advém da aceitação desses 

desafios é sempre compensador. Não aceite viver uma vida medíocre só porque é mais 

fácil. O mundo, felizmente, será sempre cheio de desconhecidos; de alturas que nunca 

foram alcançadas; lugares que nunca foram vistos; idéias que nunca foram pensadas; 

criações que nunca foram criadas. Não é preciso que sejam imensas alturas, nem fantásticas 

idéias, nem estupendas criações... Basta que seja um pouco mais que seu limite de agora. 

Não caia na tentação de aceitar limites confortáveis onde procurará simplesmente viver do 

jeito que der e até quando puder. 

Se você se esforçar em ampliar os seus limites, um pouco de cada vez, porém sempre mais, 

sempre se expandindo, descobrirá a verdadeira finalidade da vida e o prazer de vencer o 

maior dos desafios: o de superar a si mesmo! Descubra seu caminho, pois ninguém mais 

pode descobri-lo por você. E siga-o, pois só você pode trilhá-lo. Respeite seus sonhos, 

idéias e sua verdadeira vontade. Nunca, “nunca desista deles, pois são as únicas coisas 

concretas num mundo de sombras em eternas mutações.” 

(Autor desconhecido) 
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RESUMO 
 
 
Amaral, THA. Materiais para cimentação de restaurações protéticas: Resposta no tecido 
subcutâneo de camundongos isogênicos e na polpa de dentes de cães [dissertação]. 
Ribeirão Preto: Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 
2007. 
 
 
O objetivo desse trabalho foi avaliar a biocompatibilidade de diferentes agentes cimentantes 
(Ketac™ Cem Easy Mix – 3M ESPE e RelyX™ Unicem – 3M ESPE) microscopicamente, por 
meio de implantes em tecido conjuntivo subcutâneo de camundongos isogênicos; 
microscópica e radiograficamente, após aplicação em cavidades profundas, próximas à polpa, 
em dentes de cães. No estudo em tecido conjuntivo subcutâneo foram utilizados quarenta 
camundongos isogênicos da linhagem BALB/c divididos em 9 grupos com 3 períodos 
experimentais: Grupo I: Ketac™ Cem Easy Mix (7 dias), Grupo II: RelyX™ Unicem (7 dias), 
Grupo III: tubo de polietileno vazio (7 dias), Grupo IV: Ketac™ Cem Easy Mix (21 dias) 
Grupo V: RelyX™ Unicem (21 dias), Grupo VI: tubo de polietileno vazio (21 dias), Grupo VII: 
Ketac™ Cem Easy Mix (63 dias), Grupo VIII: RelyX™ Unicem (63 dias), Grupo IX: tubo de 
polietileno vazio (63 dias). No estudo em dentes de cães foram utilizados quarenta dentes 
(80 raízes) de 4 cães, distribuídos em 6 grupos: Grupo I: Ketac™ Cem Easy Mix (7 dias), 
Grupo II: RelyX™ Unicem (7 dias), Grupo III: Cimento de óxido de zinco e eugenol (7 dias), 
Grupo IV: Ketac™ Cem Easy Mix (70 dias) Grupo V: RelyX™ Unicem (70 dias), Grupo VI: 
Cimento de óxido de zinco e eugenol (70 dias). A análise microscópica no tecido conjuntivo 
subcutâneo foi realizada em microscópio de luz comum, baseada nos seguintes parâmetros: 
infiltrado inflamatório (celularidade e tipo de célula) e reparo tecidual. Na análise 
microscópica em dentes de cães, foi registrada a descrição completa das características da 
dentina, polpa e tecidos periapicais de acordo com os seguintes aspectos: Presença de polpa 
normal; Presença de dentina reacional; Presença de ulceração; Pulpite e Presença de 
necrose pulpar, sendo os resultados submetidos à análise estatística utilizando-se o teste 
exato de Fisher (p<0,05). A avaliação radiográfica foi realizada por meio de radiografias 
periapicais obtidas previamente à execução dos atos operatórios e após os períodos 
experimentais, com relação à integridade da lâmina dura, presença ou ausência de 
reabsorções radiculares e áreas de rarefação óssea periapical. Os resultados da análise 
microscópica evidenciaram que, quando empregados sobre a dentina, ambos os cimentos 
não ocasionaram reações pulpares insatisfatórias. No entanto, quando colocados 
diretamente sobre o tecido pulpar, desencadearam reação inflamatória intensa, com necrose 
pulpar e desenvolvimento de reação periapical. No tecido conjuntivo subcutâneo de 
camundongos, o Ketac™ Cem Easymix apresentou resposta inflamatória e fenômenos 
reacionais intensos em todos os períodos analisados. Já o RelyX™ Unicem apresentou 
resposta inflamatória discreta com reparo tecidual nos períodos mais tardios. Podemos 
concluir que os cimentos RelyX™ Unicem e Ketac™ Cem Easymix apresentaram resultados 
satisfatórios, quando empregados na dentina de cavidades profundas, sem exposição pulpar. 
No entanto, quando em contato com o tecido conjuntivo subcutâneo e com o tecido pulpar 
em microexposições apresentaram resultados insatisfatórios. 
 
 Palavras-chave: Proteção pulpar indireta, materiais para cimentação, biocompatibilidade. 
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ABSTRACT 
 

Amaral, THA. Luting materials for prosthetic restorations: Response in the subcutaneous 
tissue of isogenic mice and dogs’ pulp tissue [dissertação]. Ribeirão Preto: Faculdade de 
Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 2007. 
 
 
The purpose of this study was to evaluate the biocompatibility of different luting agents 
(Ketac™ Cem Easy Mix – 3M ESPE and RelyX™ Unicem – 3M ESPE), microscopically, by 
means of implants in the subcutaneous connective tissue of isogenic mice; microscopically 
and radiographically, after application to deep cavities, close to the pulp, in dogs’ teeth. In 
the study in subcutaneous connective tissue, 40 isogenic BALB/c mice were allocated in 9 
groups with 3 experimental periods: Group I: Ketac Cem Easy Mix® (7 days), Group II: 
RelyX™ Unicem (7 days), Group III: empty polyethylene tube (7 days), Group IV: Ketac™ 
Cem Easy Mix (21 days) Group V: RelyX™ Unicem (21 days), Group VI: empty polyethylene 
tube (21 days), Group VII: Ketac™ Cem Easy Mix (63 days), Group VIII: RelyX™ Unicem (63 
days), Group IX: empty polyethylene tube (63 days). In the study in the pulp tissue of dogs’ 
teeth, 40 teeth (80 roots) of 4 dogs were used and assigned to 6 groups: Group I: Ketac™ 
Cem Easy Mix (7 days), Group II: RelyX™ Unicem (7 days), Group III: zinc oxide and 
eugenol cement (7 days), Group IV: Ketac™ Cem Easy Mix (70 days) Group V: RelyX™ 
Unicem (70 days), Group VI: zinc oxide and eugenol cement (70 days). The microscopic 
analysis of the subcutaneous connective tissue was performed under standard ligth 
microscopy, according to the following parameters: presence of inflammatory infiltrate 
(cellularity and cell type) and tissue repair. In the microscopic analysis in dogs’ teeth, a 
comprehensive description of dentin, pulp and periapical tissue characteristics was 
undertaken, based on the following aspects: presence of normal pulp; presence of reparative 
dentin; presence of ulceration; presence of pulpitis; and presence of pulp necrosis. The 
radiographic evaluation was performed by means of the analysis of periapical radiographs 
taken before the operative procedures and at the experimental periods, with respect to the 
integrity of the lamina dura, presence or absence of root resorptions and areas of periapical 
bone rarefaction. The results of the microscopic analysis demonstrated that, when applied to 
dentin, both cements did not cause adverse pulp reactions. Nevertheless, when applied 
directly to the pulp tissue, the luting agents triggered an intense inflammatory response, 
with pulp necrosis and development of periapical reaction. In the subcutaneous connective 
tissue of mice, Ketac™ Cem Easymix induced an inflammatory response and intense reactive 
phenomena at all analyzed periods. On the other hand, RelyX™ Unicem induced a discrete 
inflammatory response with tissue repair at the later periods. It may be concluded that 
RelyX™ Unicem and Ketac™ Cem Easymix luting agents presented satisfactory results when 
applied to the dentin of deep cavities without pulp exposure. However, when placed in 
contact with the subcutaneous connective tissue and pulp tissue in areas of micro-exposures, 
these materials presented unsatisfactory results. 
 
Key words: Indirect pulp capping, luting materials, biocompatibility. 
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INTRODUÇÃO 

 

A cimentação é um procedimento clínico que visa a fixação de uma restauração indireta 

à parte coronária ou radicular do elemento dental por meio de um agente cimentante 

previamente selecionado (Bottino e Brunetti, 1986). A retenção das restaurações protéticas é 

obtida principalmente por meio do embricamento mecânico, no interior das irregularidades 

das superfícies internas das restaurações e dos preparos nos elementos dentais 

(Christensen, 1991). 

Além da biocompatibilidade, o cimento deve apresentar propriedades físico-químicas 

como módulo de elasticidade semelhante à dentina, adesão química e/ou micromecânica à 

dentina, atividade antibacteriana, resistência mecânica às forças oclusais, copolimerização 

com o material restaurador à base de resina e baixa solubilidade (Costa et al., 2006).   

Atualmente, para cimentação de peças protéticas, são utilizadas quatro categorias de 

materiais: à base de óxido de zinco e eugenol (Shillingburg, 1986; Christensen, 1991; 

Rosenstiel et al., 1998; Sarrami et al., 2002), de fosfato de zinco, de ionômero de vidro e de 

resina (Christensen, 1991, Navarro e Pascotto, 1998; Rosenstiel et al., 1998; Balbosh et al., 

2005). 

O cimento de óxido de zinco/eugenol é comprovadamente anódino e não irritante à 

polpa, se empregado à distância, e esta desejável característica pode ser atribuída, pelo 

menos em parte, ao fato de que é mínima a presença de bactérias em cavidades vedadas 

com esse cimento (Mondelli, 1998; Pameijer e Wendt Jr, 1995). Entretanto, não são 

rotineiramente utilizados para cimentações definitivas, devido à sua baixa resistência à 

compressão (Christensen, 1991; Li e White, 1999).  

O cimento de fosfato de zinco, introduzido em 1878, tem sido utilizado para 

cimentação, com bons resultados clínicos. No entanto, apesar da sua elevada resistência à 

compressão e à tensão (Phillips et al., 1968), este cimento apresenta características 
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indesejáveis, tais como alta solubilidade (Norman et al., 1969; Yanikoglu e Yesil, 2007) e 

baixa adesividade (Phillips et al., 1987; Piwowarczyk et al., 2004). Além disso, apresenta pH 

altamente ácido (cerca de 3,5) no momento da cimentação (Norman et al., 1966; Hiraishi et 

al., 2003) e rápida penetração de ácido fosfórico na dentina (Smith e Ruse, 1986; Hiraishi et 

al., 2003), o que pode ocasionar sensibilidade pós-operatória ou alterações pulpares 

patológicas (Smith, 1971; Stanley, 1990; Murray et al., 2002). 

No início dos anos 70, Wilson e Kent (1971) introduziram os cimentos de ionômero de 

vidro, os quais apresentam como vantagens a adesão química ao elemento dental (Wasson 

et al., 1990; Mount, 1994; Kilpatrick, 1996; Tyas, 2003; Menezes et al., 2006), liberação de 

flúor (Gonzalez, 1993; Mount, 1994; Kilpatrick, 1996; Chan et al., 2006), propriedades 

mecânicas satisfatórias, coeficiente de expansão térmica semelhante à dentina (Gonzalez, 

1993; Mount, 1994; Piwowarczyk, 2001) e são facilmente removidos da área circundante, 

após cimentação (Kilpatrick, 1996). A adesão à estrutura dental tem sido considerada uma 

propriedade importante, uma vez que promove um melhor vedamento na interface 

dente/material dificultando a penetração bacteriana (Massara et al., 1997).  

Estudos têm mostrado que os materiais ionoméricos liberam flúor constantemente e 

por longos períodos (Forsten, 1977 e 1998; Xu e Burgess, 2003). Por serem à base de água, 

são considerados como reservas contínuas de fluoreto na cavidade bucal, pela captação de 

flúor na saliva originado de dentifrícios, enxagüatórios e soluções tópicas de flúor (Mount, 

1995; Marinelli et al., 1997; Donly et al., 1997; Xu e Burgess, 2003). 

Desde o desenvolvimento do cimento de ionômero de vidro, diferentes pesquisas têm 

relatado seu reduzido efeito irritante junto ao tecido pulpar (Tobias et al., 1978; Hosoda et 

al., 1991; Shimada, 1992; Massara et al., 1997; Costa et al., 2007), semelhante ao 

produzido pelos cimentos de policarboxilato de zinco (Plant et al., 1984). A suave reação 

apresentada pelos cimentos de ionômero de vidro tem permitido a indicação dos mesmos 

como materiais restauradores intracoronários sem a necessidade de base (McLean, 1984; 
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Felton et al., 1991), embora respostas inflamatórias moderadas (Massara et al., 1997; Costa 

et al., 2007) na polpa tenham sido relatadas em alguns estudos em humanos (Cooper, 1980; 

Plant et al., 1984; Costa et al., 2007). 

Os ionômeros indicados para cimentação produzem sensibilidade pós-operatória, 

principalmente em cavidades muito profundas, que pode durar desde poucas horas a vários 

dias (McLean, 1991; Gonzalez, 1993), sendo esta sensibilidade maior quando se emprega os 

ionômeros anidros (McLean, 1991). Esta sensibilidade tem sido atribuída a fatores como 

espessura delgada de cimento, baixo pH inicial, velocidade de presa, pressão hidrostática 

nos túbulos dentinários, microinfiltração, solubilização de íons cálcio e alumínio, desidratação 

dos túbulos dentinários por captação da água durante o endurecimento (Simmons, 1988; 

McLean, 1991), entre outras (Gonzalez, 1993).  

Recentemente, novos cimentos ionoméricos utilizados para cimentação têm sido 

introduzidos no mercado odontológico, como o Ketac™ Cem Easymix – 3M ESPE. Entretanto, 

os trabalhos que avaliam esse cimento são escassos e restritos à avaliação de suas 

propriedades físico-químicas (Balbosh et al., 2005). Portanto, ainda são necessários mais 

estudos, particularmente sobre sua biocompatibilidade, visto que é um tipo de material de 

uso rotineiro no consultório odontológico, particularmente em preparos profundos, o que 

permite um contato maior dos seus componentes com a polpa dental. 

Os materiais para cimentação à base de resina são amplamente utilizados para a 

fixação de inlays, onlays, coroas, pinos e facetas. Esses cimentos resinosos são aplicados 

utilizando um adesivo e condicionamento ácido com enxágüe ou um adesivo auto-

condiocionante utilizado com uma resina composta de baixa viscosidade (De Munk et al., 

2004). Esta técnica de aplicação de múltiplos passos, por ser complexa e sensível, pode 

comprometer a efetividade da adesão (Mak et al., 2002) e, assim, recentemente, um novo 

cimento à base de resina foi proposto, o qual combina o uso do adesivo e do cimento em 

uma única aplicação, eliminando a necessidade de um pré-tratamento tanto do dente quanto 
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da restauração (De Munk et al., 2004). Esse tipo de material apresenta uma reação 

secundária que proporciona adesão química à hidroxiapatita (RelyX™ Unicem – 3M ESPE), 

uma característica atualmente só comprovada para os cimentos à base de cimentos de 

ionômero de vidro (Wilson et al., 1983; Yoshida et al., 2000). 

Entretanto, na literatura, a maioria dos trabalhos avalia as propriedades físico-químicas 

desse cimento recentemente introduzido no mercado (De Munck et al., 2004; Komine et al., 

2004; Goracci et al., 2004; Behr et al., 2004; Kumbuloglu et al., 2005; Lüthy et al., 2005; 

Piwowarczyk et al., 2005; Burke et al., 2006; Sadek et al., 2006; Naumann et al., 2006; 

Escribano e de la Macorra, 2006; Goracci et al, 2006; Baldissara et al., 2006; Gerth et al., 

2006; de Durão Mauricio et al., 2007; Al-Assaf et al., 2007; Piwowarczyk et al, 2007; Hikita 

et al., 2007), sendo necessária a realização de pesquisas que avaliem sua 

biocompatibilidade. 

A difusão intratubular de componentes resinosos de materiais à base de resina tem 

sido demonstrada em vários estudos (Gerzina e Hume, 1996; Bouillaguet et al., 1996; Costa 

et al., 2003). Além disso, estudos realizados em dentes humanos também têm mostrado, por 

microscopia eletrônica de varredura, ou por microscopia ótica, que componentes do sistema 

adesivo, aplicados em dentina profunda, podem difundir através dos túbulos dentinários e 

alcançar o tecido pulpar (Tay et al., 1994; Costa et al., 1999; Costa et al., 2001).  

Tendo em vista a importância clínica da adequada seleção de materiais utilizados para 

cimentação protética, torna-se fundamental a avaliação da biocompatibilidade de diferentes 

agentes cimentantes atualmente introduzidos no comércio especializado. 
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PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a biocompatibilidade de diferentes agentes 

cimentantes:  

 

1. microscópica e radiograficamente, após aplicação em cavidades profundas, próximas 

à polpa, em dentes de cães; e 

2. microscopicamente, por meio de implantes em tecido conjuntivo subcutâneo de 

camundongos isogênicos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Estudo em Tecido Conjuntivo Subcutâneo de Camundongos Isogênicos 

 

Neste estudo foram utilizados 40 camundongos isogênicos da linhagem BALB/c, 

fêmeas, com 6 a 8 semanas de idade, pesando de 15 a 20 gramas, provenientes do Biotério 

Central da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, os quais foram divididos em 9 

grupos com 3 períodos experimentais. 

Cada animal recebeu um implante de tubo de polietileno na região dorsal 

contendo um dos materiais a serem testados (Ketac™ Cem Easymix e RelyX™ Unicem), nos 

períodos de 7, 21 e 63 dias. Tubos de polietileno vazios foram utilizados como controle. 

A tabela 1 apresenta a distribuição dos grupos. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos grupos 

Grupos Material experimental Nº. de animais Período 

I Ketac™ Cem Easymix – 3M ESPE 5 7 dias 

II RelyX™ Unicem – 3M ESPE 5 7 dias 

III Tubo de polietileno vazio 2 7 dias 

IV Ketac™ Cem Easymix – 3M ESPE 6 21 dias 

V RelyX™ Unicem – 3M ESPE 6 21 dias 

VI Tubo de polietileno vazio 2 21 dias 

VII Ketac™ Cem Easymix – 3M ESPE 6 63 dias 

VIII RelyX™ Unicem – 3M ESPE 6 63 dias 

IX Tubo de polietileno vazio 2 63 dias 

 

 

Preparo dos Tubos de Polietileno 

 

Foram utilizados tubos de polietileno de 2mm de diâmetro interno, os quais 

tiveram uma extremidade fechada com o auxílio de uma pinça clínica aquecida e cortados 

com 1 cm de comprimento. Após serem esterilizados por óxido de etileno, os tubos foram 

preenchidos com os materiais a serem testados. 
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Procedimento Operatório 

 

Para o ato cirúrgico, os animais foram anestesiados por inalação com éter etílico. 

Em seguida, foram realizadas a tricotomia da pele do dorso e a anti-sepsia da região com 

gluconato de clorexidina a 1%. 

O procedimento cirúrgico consistiu em uma incisão de 1cm, efetuada com tesoura 

cirúrgica, na região lombar do dorso do animal, seguida de divulsão com tesoura romba. 

Após posicionar o tubo no interior do tecido, com auxílio de pinça clínica, a pele foi suturada 

com fio de seda (Vicryl 4-0 – Ethicon – Johnson & Johnson). 

Os animais permaneceram no Biotério da Faculdade de Odontologia de Ribeirão 

Preto – USP, durante os períodos experimentais, com alimentação e água ad libittum. 

Ao final de cada um dos períodos experimentais (7, 21 e 63 dias), os animais (de 

acordo com a tabela 1) foram novamente anestesiados, para remoção da porção do tecido 

conjuntivo subcutâneo, pele e tubo de polietileno. Em seguida, os animais foram mortos por 

inalação com éter etílico. O tecido removido foi imediatamente submetido ao processamento 

histotécnico. 

 

Processamento histotécnico 

 

As peças foram submetidas ao processamento histotécnico de rotina, ou seja, 

incluídas em parafina, sendo retirados os tubos de polietileno, e cortadas seriadamente com 

uma espessura de 5 micrometros. Os cortes foram corados pela Hematoxilina e Eosina.  

 

Análise microscópica 

 

A análise microscópica qualitativa, efetuada em microscópio óptico, foi baseada 

na resposta do tecido conjuntivo em contato com os materiais, de forma descritiva, levando-

se em consideração os seguintes parâmetros: infiltrado inflamatório (celularidade e tipo de 

célula) e reparo tecidual.  



______________________________________________________________________Material e Métodos 24

Estudo em dentes de cães 

 

Procedimentos operatórios 

 

Após aprovação do projeto de pesquisa pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade de São Paulo – Campus de Ribeirão Preto, processo nº 05.1.1322.53.9 (Anexo 

A), foram selecionados os segundos e terceiros pré-molares superiores, e segundos, 

terceiros e quartos pré-molares inferiores de 4 cães, de ambos os gêneros, sem raça 

definida, com 12 meses de idade e pesando, em média, de 8 a 10 quilos. Deste modo, foram 

utilizados 40 dentes (80 raízes) distribuídos em 6 grupos, conforme descrito na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Distribuição dos grupos 

Grupos Material experimental Nº. de dentes (raízes) Período 

I Ketac™ Cem Easymix – 3M ESPE 8 dentes (16 raízes) 7 dias 

II RelyX™ Unicem – 3M ESPE 4 dentes (8 raízes) 7 dias 

III Cimento de óxido de zinco e eugenol 4 dentes (8 raízes) 7 dias 

IV Ketac™ Cem Easymix – 3M ESPE 8 dentes (16 raízes) 70 dias 

V RelyX™ Unicem – 3M ESPE 4 dentes (8 raízes) 70 dias 

VI Cimento de óxido de zinco e eugenol 4 dentes (8 raízes) 70 dias 

 

 

Os animais receberam vermífugos (Drontal® Puppy – Bayer – São Paulo – Brasil), 

vitaminas (Glicopan® Pet - Vetnil Indústria e Comércio de Pordutos Veterinários Ltda. – 

Louveira – Brasil) e vacinas anti-rábica (Rai-Vac I® – Fort Dodge – Campinas – Brasil) e 

tríplice (Vanguard® HTLP 5/CV-L – Laboratórios Pfizer Ltda. – Guarulhos – Brasil) em 3 

doses, com 3 semanas de intervalo entre cada aplicação. Os cães fora mantidos no Biotério 

da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo com livre 

acesso à água e com dieta padrão da Unidade durante todo o período de experimentação.  
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Inicialmente os animais foram pré-anestesiados, por meio de injeção intramuscular de 

2,0mL de Rompum® (Cloridrato de Dihidrotiazina – Bayer S/A – Produtos Veterinários – São 

Paulo – Brasil), na dosagem de 3,0mg/kg de peso, 30 minutos antes do ato operatório. A 

seguir, por via endovenosa, foi efetuada a anestesia geral com Thionembutal® (Thipental 

Sódico – Abbot Laboratórios do Brasil Ltda. – Rio de Janeiro – Brasil) na dosagem de 

30mg/kg de peso e, quando necessário, foi realizada a suplementação anestésica. Durante 

todo o ato operatório, os animais foram mantidos com solução isotônica de cloreto de sódio 

a 0,9% (Glicolabor Indústria Farmacêutica Ltda. – Ribeirão Preto – Brasil).  

A seguir, foi efetuado o exame radiográfico periapical dos dentes a serem utilizados no 

estudo, empregando o dispositivo para padronização de tomadas radiográficas em cães, 

descrito por Cordeiro et al. (1995). Foram utilizados filmes periapicais Ultraspeed - 

tamanho 2 (Eastman Kodak Company - Rochester - USA), aparelho de raios-X odontológico 

Heliodent (Siemens - New York - USA), com 60kVp e 10mA e tempo de exposição de 1 

segundo. As radiografias foram reveladas pelo método tempo/temperatura e arquivadas em 

cartelas plásticas.  

Todo o material utilizado nos procedimentos operatórios foi esterilizado em autoclave a 

121°C, por 20 minutos (Souza-Gugelmin et al., 2005). A profilaxia dental foi realizada com o 

objetivo de remover cálculo e biofilme, seguida pela anestesia infiltrativa complementar com 

Mepivacaína a 2% com Noradrenalina 1:100.000 (Scandicaine® - Septodont Distribuidora 

DFL Indústria e Comércio Ltda. - Rio de Janeiro - Brasil).  

Foi realizado o isolamento do campo operatório com dique de borracha, e a anti-sepsia 

com peróxido de hidrogênio a 3%, seguida da aplicação de digluconato de clorexidina a 

2,0%. 

Foram preparadas cavidades de classe V na face vestibular de cada dente, com o 

auxílio de uma ponta diamantada esférica n° 1015 (KG Sorensen - São Paulo - Brasil) 

montadas em caneta de alta rotação, refrigeradas a ar e água, aprofundadas de maneira 
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uniforme até que se observasse, clinicamente, a coloração rósea do tecido pulpar. A cada 4 

preparos cavitários uma nova ponta diamantada era utilizada para assegurar a eficiência de 

corte e evitar o superaquecimento. As paredes circundantes foram submetidas ao 

acabamento, utilizando-se uma fresa número 56 (KG Sorensen – São Paulo – Brasil), em 

baixa rotação. Durante todo o procedimento de preparo da cavidade, foi evitado o 

desenvolvimento de calor excessivo, por meio de movimentos intermitentes das fresas. As 

cavidades foram, então, abundantemente irrigadas com soro fisiológico esterilizado 

(Glicolabor Indústria Farmacêutica Ltda. – Ribeirão Preto - Brasil), para remover fragmentos 

de esmalte e dentina. 

Para que todas as variáveis fossem testadas em um mesmo animal, e em diferentes 

quadrantes, cada hemi-arco recebeu, em sistema de rodízio distribuído ao acaso, os 

diferentes produtos avaliados, sendo seguidas as instruções dos fabricantes. 

Grupos I (7 dias) e IV (70 dias): nesses grupos foi avaliado o cimento à base de 

ionômero de vidro Ketac™ Cem Easymix (3M ESPE Produtos Dentários – Sumaré – Brasil). O 

pó (aproximadamente 1 colher rasa) foi manipulado com o líquido (2 gotas) em uma placa 

de vidro esterilizada, de acordo com a instrução do fabricante, até a obtenção de uma pasta 

espessa, a qual foi colocada na cavidade com o auxílio de uma cureta e acomodado com 

mechas de algodão esterilizadas. 

Grupos II (7 dias) e IV (70 dias): nesses grupos foi avaliado o cimento resinoso 

RelyX™ Unicem (3M ESPE Produtos Dentários – Sumaré – Brasil). A cápsula do material foi 

colocada no ativador e a alavanca ativadora foi pressionada por 2-4 segundos para garantir 

que todo o líquido passasse do seu reservatório para o local onde havia o pó. Em seguida, a 

cápsula foi colocada em um amalgamador de alta freqüência (Dabi Atlante – Ribeirão Preto – 

Brasil) durante 15 segundos, para que houvesse a mistura do material. Após a mistura, a 

cápsula foi inserida no aplicador para que o material pudesse ser colocado em uma placa de 
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vidro esterilizada. O material foi, então, colocado na cavidade com o auxílio de uma cureta 

esterilizada e fotopolimerizado por 20 segundos. 

Grupos III (7 dias) e VI (70 dias): nesses grupos foi avaliado o óxido de zinco e 

eugenol (IRM® Dentsply Indústria e Comércio Ltda. – Petrópolis – Brasil). O pó de óxido de 

zinco (1g) foi manipulado com eugenol (1 gota) em uma placa de vidro esterilizada, até a 

obtenção de uma massa espessa, a qual foi colocada e acomodada na cavidade com o 

auxílio de uma cureta esterilizada. 

Em todos os grupos experimentais, após a colocação de cada material sobre a parede 

dentinária pulpar, as cavidades foram restauradas com cimento de ionômero de vidro 

modificado por resina (Vitremer® - 3M ESPE – Produtos Dentários – Sumaré - Brasil), 

manipulado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. Após o término dos 

procedimentos operatórios foi efetuado o exame radiográfico periapical padronizado. 

Os animais foram acompanhados durante todo o período experimental para observação 

de possíveis mudanças de hábitos alimentares, desenvolvimento de processos inflamatórios 

ou supuração dos tecidos, dentre outras anormalidades. 

Decorridos os períodos experimentais de 7 (Grupos I, II e III) e 70 dias (Grupos IV, V e 

VI) as hemi-arcadas foram radiografadas, da mesma maneira descrita anteriormente, e os 

animais foram mortos por sobredose anestésica de Thionembutal®. As maxilas e mandíbulas 

foram dissecadas, com auxílio de um bisturí, reduzidas em seu volume e as peças lavadas 

em água corrente. Para facilitar o processamento histotécnico, as peças foram seccionadas 

utilizando discos diamantados, sob constante refrigeração com água, sendo obtidos blocos 

das peças anatômicas contendo os dentes individualmente. 

 

 Processamento histotécnico 

 

As peças foram submetidas à fixação com formol tamponado a 10%, por 72 horas, à 

temperatura ambiente. Posteriormente, as peças foram imersas em um recipiente de vidro 

contendo uma solução à base de EDTA (ácido etilenodiaminotetracético) a 10%, composta 
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de EDTA (EDTA Disodium Salt Dihydrate – Merk – Darmstadt – Alemanha), água destilada e 

hidróxido de sódio (Hidróxido de sódio p.a. ® - Casa da Química Ind. e Com. Ltda. – Diadema 

– Brasil)  e submetidas à desmineralização, acelerada pelo forno microondas (Sharp 

Carousel® - São Paulo – Brasil). Para a realização deste procedimento, o recipiente contendo 

as peças foi parcialmente submerso em outro recipiente de vidro contendo água e gelo, com 

o objetivo de retardar o aumento da temperatura e, conseqüentemente, incrementar o 

tempo de ação do microondas. O forno microondas foi operado na freqüência de trabalho de 

2450MHz, correspondendo a uma freqüência de onda no vácuo de 12,2cm, potência máxima 

nominal de 700W, regulado em potência média/máxima à temperatura de 30°C, para evitar 

alterações teciduais. As peças foram irradiadas por 10 minutos, com intervalos de 5 minutos 

entre as irradiações, por um período de 4 horas/dia.  

A completa desmineralização das amostras foi avaliada por meio da penetração de uma 

agulha nos tecidos para verificação da sua consistência e por meio de exame radiográfico 

das peças. Concluída a desmineralização, as peças foram neutralizadas em solução de 

sulfato de sódio a 5% (Sulfato de Sódio Anhido – J.T.BaKer – Xalostoc – México) por 24 

horas, lavadas em água corrente por 24 horas, desidratadas em concentrações crescentes 

de álcool (Álcohol Etílico Absoluto Anhidro® – J.T.BaKer – Xalostoc – México) , diafanizadas 

em xilol (Xylol – Merck – Darmstadt – Alemanha) e incluídas em parafina (Histosec® Pastillen 

– Merck - Darmstadt – Alemanha) de acordo com a rotina histotécnica. Os blocos contendo 

os dentes individualizados foram reduzidos pela microtomia a cortes seriados longitudinais 

com 5,0 micrometros de espessura. Para avaliação microscópica, as lâminas foram coradas 

pela Hematoxilina e Eosina (HE), Tricrômio de Mallory e pelo método de Brown & Brenn e 

observadas em microscópio óptico. 
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Análise microscópica 

 

       A análise microscópica foi realizada por microscopia ótica, sem conhecimento prévio do 

espécime. Para cada série de secções, foi registrada a descrição completa das características 

da dentina, polpa e tecidos periapicais de acordo com os seguintes aspectos: 1 – Presença 

de polpa normal; 2 – Presença de dentina reacional; 3 – Presença de ulceração; 4 – Pulpite; 

5 – Presença de necrose pulpar. Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística 

por meio do teste exato de Fisher, com nível de significância de 5%. 

 

 Avaliação radiográfica 

 

A avaliação radiográfica foi realizada utilizando as radiografias periapicais obtidas 

previamente à execução dos atos operatórios e após 7 dias e 70 dias da intervenção. As 

radiografias foram examinadas por 3 examinadores calibrados, com relação à presença ou 

ausência de lâmina dura, de áreas de rarefação óssea periapical e de reabsorções radiculares 

(interna e externa). A concordância entre os examinadores foi determinada pelo teste 

Kappa.  

Para mensuração das lesões periapicais, quando presentes, as radiografias das hemi-

arcadas, obtidas previamente à morte dos animais, foram digitalizadas com auxílio de 

scanner óptico (Hewlett-Packard – Scanjet7450 c series – programa versão 3.0.2 – San 

Diego – CA) e transferidas para o programa Imaje J 1.37 u (National Institutes of Health - 

USA). Com o objetivo de calibrar o programa foi realizada a medida da distância da ponta da 

cúspide até a borda cervical da face distal de cada dente, com compasso de ponta seca, 

sendo esta medida transferida para o programa. A delimitação e a medida da área 

radiolúcida sugestiva de lesão periapical, presente em cada raiz foi determinada em mm2.  
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RESULTADOS  

 

Do Estudo em Tecido Conjuntivo Subcutâneo de Camundongos Isogênicos 

 

A reação tecidual frente ao implante dos diferentes materiais (Ketac™ Cem Easymix e 

RelyX Unicem™) analisados nos períodos  de 7, 21 e 63 dias, encontram-se descritos a 

seguir.  

 

Ketac™ Cem Easymix  

 

Os cortes teciduais revelam, na periferia do material após 7 dias, grande acúmulo de 

leucócitos, predominantemente polimorfonucleares do tipo neutrófilos com eventuais 

macrófagos e linfócitos de permeio (Fig. 1A e 1B). 

Aos 21 dias, nota-se formação de tecido de granulação com moderado grau de 

colagenização (linha). Além dos macrófagos e linfócitos, nota-se ainda o elevado número de 

fibroblastos jovens permeados também por neutrófilos eventuais (Fig. 1C e 1D). 

Após os 63 dias, o tecido conjuntivo reacional derivado do tecido de granulação 

aumentou seu grau de fibrosamento, mas com eventuais pequenos granulomas do tipo 

corpo estranho (círculo) em sua porção mais periférica. Na cápsula representada pelo tecido 

conjuntivo fibroso notam-se macrófagos, eventuais linfócitos e raros neutrófilos (Fig. 1E e 

1F). 

Em suma, nota-se ao redor do material a formação de uma espessa camada de tecido 

de granulação e conjuntivo reacionais com infiltração considerável de leucócitos mesmo no 

período mais tardio. 
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RelyX™ Unicem 

 

Aos 7 dias, o tecido periférico reacional ao material revela pequena espessura (setas) e 

elevado grau de colagenização considerando-se a brevidade do processo. No tecido de 

granulação periférico ao material há discreta infiltração de leucócitos polimorfonucleares tipo 

neutrófilos e moderada presença de macrófagos entre os fibroblastos jovens (Fig. 2A, 2B e 

2C). Destaca-se também a presença de eosinófilos. 

Aos 21 dias o padrão reacional se assemelha (setas) ao do período de 7 dias, 

destacando-se novamente a presença de eosinófilos (Fig. 2D e 2E). 

Aos 63 dias, o tecido conjuntivo reacional perimaterial se apresenta bem mais fino e 

densamente colagenizado (setas). A infiltração de leucócitos polimorfonucleares tipo 

neutrófilos não foi observada, encontrando-se moderado número de macrófagos de permeio 

aos fibroblastos jovens (Fig. 2F). 

Em suma, desde os 7 dias até 63 dias a resposta tecidual induzida foi muito discreta. 

 

Controle (tubo de polietileno vazio) 

 

Aos 7 dias, o tecido de granulação periférico ao material revela-se com larga espessura 

se comparado aos grupos experimentais e entremeado por formações granulomatosas do 

tipo corpo estranho com rica população de macrófagos dispostos em aglomerados pouco 

organizados (círculos). De permeio aos fibroblastos e macrófagos, nota-se grande 

quantidade de leucócitos polimorfonucleares tipo neutrófilos (Fig. 3A, 3B e 3C). 

Aos 21 dias, a espessura do tecido de granulação reduziu-se grandemente com 

presença de células gigantes multinucleadas inflamatórias (setas) na interface com o tubo de 

polietileno (TP). Os macrófagos estão distribuídos de forma esparsa e limitada à cápsula 
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fibrosa formada pelo tecido conjuntivo reacional que evoluiu a partir do tecido de granulação 

inicial (Fig. 3D). 

Aos 63 dias, o tecido periférico ao material limita-se a uma finíssima (setas) cápsula de 

tecido conjuntivo fibroso com eventuais leucócitos mononucleares. As fibras colágenas são 

bem organizadas e densamente dispostas (Fig. 3E e 3F). 

Em suma, nos primeiros dias, o tecido reacional periférico ao material é exuberante, 

mas nos períodos subseqüentes reduz-se de forma a comparar-se com o tecido conjuntivo 

fibroso normal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 1 

Do estudo em tecido conjuntivo subcutâneo de camundongos 

Ketac Cem Easymix® (KCE) 

A. 7 dias - Resposta inflamatória com presença acentuada de leucócitos 

polimorfonucleares do tipo neutrófilos.  

B. Maior aumento da Fig. 1A. 

C. 21 dias – Reação periférica ao material caracterizada por espessa cápsula de 

tecido de granulação (linhas) e conjuntivo reacionais infiltrados por neutrófilos 

eventuais.  

D. Maior aumento da Fig. 1C. 

E. 63 dias – Presença de exuberante tecido conjuntivo reacional com intenso 

grau de colagenização e reações granulomatosas periféricas (círculos). 

F. Maior aumento da Fig. 1E. 

 Coloração: H. E. 

 Aumentos originais:  A e C: 100x 

B e E: 200x                      

D e F: 400x 

 

 





 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Figura 2 

Do estudo em tecido conjuntivo subcutâneo de camundongos 

RelyX™ Unicem (RXU) 

A. 7 dias - Discreta reação inflamatória com presença de macrófagos, 

fibroblastos e eosinófilos. A cápsula fibrosa tem pequena espessura (seta). 

B. Maior aumento da Fig. 2A. 

C. C – Maior aumento da Fig. 2B. 

D. 21 dias – Reação inflamatória discreta com tecido conjuntivo fibroso reacional 

densamente colagenizado e com mínima espessura (seta). 

E. Maior aumento da Fig. 2D. 

F. 63 dias – Estreita faixa de tecido conjuntivo fibroso (seta) sem processo 

inflamatório associado e morfologicamente normal. 

 Coloração: 

 

H. E. 

 Aumentos originais:  

 

A, D e F: 100x 

B: 200x 

C e E: 400x 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Do estudo em tecido conjuntivo subcutâneo de camundongos 

Grupo controle (TP = tubo de polietileno) 

A. 7 dias – Reação perimaterial com exuberante tecido de granulação e 

formações granulomatosas (círculos). 

B. Maior aumento da Fig. 3A. 

C. Maior aumento da Fig. 3B. 

D. 21 dias – Tecido conjuntivo reacional com moderado grau de colagenização e 

presença de células gigantes multinucleadas inflamatórias (setas) na interface 

com o tubo de polietileno. 

E. 63 dias - Tecido conjuntivo fibroso capsular (setas) livre de inflamação e com 

morfologia normal. 

F. F – Maior aumento da Fig. 3E. 

 Coloração: 

 

H. E. 

 Aumentos originais:  

 

A – 100x 

B e E – 200x 

C, D e F – 400x 
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Do Estudo Microscópico em Dentes de Cães 

 

Grupo I (Ketac™ Cem Easymix - 7 dias) 

 

Das 16 raízes desse grupo, 4 foram perdidas durante o processamento histotécnico, 

sendo analisado um total de 12 raízes. 

No período de 7 dias, a polpa apresentava características de normalidade, sendo 

observada a presença de eventuais focos hemorrágicos em 4 espécimes e vacuolização 

odontoblástica em outros 4 espécimes. Não foi evidenciada a presença de microrganismos 

em nenhum dos espécimes avaliados nas colorações realizadas (Fig. 4A, 4B e 4C). 

 

Grupo II (RelyX™ Unicem - 7 dias) 

 

Das 16 raízes desse grupo, 2 foram perdidas durante o processamento histotécnico. 

Nas 14 raízes restantes a polpa apresentava aspecto normal. A morfologia do material com 

seus cristais birrefringentes e matriz basofílica e eosinofílica foi observada em 6 espécimes. 

Não foi evidenciada a presença de microrganismos em nenhum dos espécimes avaliados nas 

colorações realizadas (Fig. 5A, 5B, 5C e 5D). 

 

Grupo III (Cimento de Óxido de zinco e Eugenol - 7 dias) 

 

Das 8 raízes desse grupo, um total de 4 espécimes apresentou-se normal, apenas com 

áreas de vacuolização odontoblástica e alterações reticulares. Por outro lado, congestão 

vascular, áreas de vacuolização odontoblástica, áreas de ulceração e inflamação foram vistas 

nos outros 4 espécimes. Não foi evidenciada a presença de microrganismos em nenhum dos 

espécimes avaliados nas colorações realizadas (Fig. 6A, 6B e 6C). 
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A Tabela 3 apresenta os resultados microscópicos observados nos espécimes dos 

grupos I, II e III (período de 7 dias), com relação aos parâmetros avaliados e a comparação 

entre os grupos, para cada parâmetro, utilizando-se o teste exato de Fisher (p<0,05).  

 

Tabela 3 – Resultados da análise microscópica observados aos 7 dias, com relação aos parâmetros 

avaliados e da comparação entre os grupos. 

Grupos 

Nº. de 

raízes  

(%) 

Tecido 

Pulpar 

Normal 

(%) 

Dentina 

Reacional 

(%) 

Tecido 

Pulpar com 

Ulceração 

(%) 

Inflamaçã

o Pulpar 

(%) 

Necrose 

Pulpar 

(%) 

Grupo I (Ketac™ Cem) 
12 

(100%) 

12 

(100%) 
0 0 0 0 

Grupo II (RelyX™ 

Unicem) 

14 

(100%) 

14 

(100%) 
0 0 0 0 

Grupo III (Óxido de 

zinco e eugenol) 

8 

(100%) 

4 

(50%) 
0 

4 

(50%) 

4 

(50%) 
0 

p* N.A. 0,0015 N.A 0,0015 0,0015 N.A 

*p: valor de p para teste exato de Fisher comparando os três grupos experimentais. 

N.A.: não avaliado 

 

A comparação entre os grupos mostrou que houve diferença estatisticamente 

significante entre eles (p<0,05), com relação à normalidade da polpa, presença de tecido 

pulpar com ulceração e presença de inflamação pulpar. No entanto, essa diferença se deve 

ao grupo III, pois os grupos I e II apresentaram comportamentos semelhantes. 

 

Grupo IV (Ketac™ Cem Easymix - 70 dias) 

 

Das 16 raízes desse grupo, foram avaliadas 14 raízes, em função da perda de 2 

durante o processamento histotécnico. 
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No período de 70 dias, o tecido pulpar encontrava-se normal em 10 espécimes, 

estando a camada odontoblástica discretamente vacuolada e o tecido conjuntivo bem 

preservado, com ausência de sinais de inflamação e de necrose. Observou-se depósito de 

dentina reacional em 6 espécimes. Observou-se a presença de material amorfo na cavidade, 

com cristais birrefringentes, semelhantes a vidro. Nos 4 espécimes em que ocorreu 

microexposição pulpar, a polpa apresentou-se com áreas de inflamação com intenso 

infiltrado neutrofílico e extensas áreas de necrose. Além disso, nesses casos observou-se 

presença de reação periapical (abscesso periapical) com muitas áreas de reabsorção apical e 

reabsorções óssea, associada à presença de acúmulo de pus na polpa. Observou-se 

ulceração em 4 espécimes. Não foi evidenciada a presença de microrganismos em nenhum 

dos espécimes avaliados nas colorações realizadas (Fig. 4D, 4E, 4F, 4G, 4H e 4I) 

 

Grupo V (RelyX™ Unicem - 70 dias) 

 

Nos 16 espécimes desse grupo, em 12 a polpa apresentou-se preservada em sua 

organização e estrutura, sem sinais de inflamação ou necrose, com o periodonto também 

preservado.  Houve deposição de dentina reacional em 8 espécimes. Exposição pulpar foi 

observada em 4 casos, os quais apresentaram áreas de inflamação pulpar e áreas de 

necrose pulpar com abscesso e ampla lesão periapical, com extensas áreas de reabsorção 

apical. Observou-se, nesses casos, neutrófilos no terço apical do canal radicular (necrose 

purulenta). Não foi evidenciada a presença de microrganismos em nenhum dos espécimes 

avaliados nas colorações realizadas (Fig. 5E e 5F). 

 

Grupo VI (Cimento de Óxido de zinco e eugenol – 70 dias) 

 

Das 8 raízes desse grupo, a polpa apresentou-se normal em 6 casos, com depósitos de 

dentina reacional em 4 espécimes. Ocorreu microexposição pulpar em 2 casos, estando a 
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camada odontoblástica destruída focalmente. Nesses casos, na parede da cavidade, notou-se 

interação do material com a dentina, caracterizada por formações esféricas, birrefringentes e 

basofílicas em uma matriz rósea e hialina. Nos casos em que houve microexposição pulpar, 

pôde-se notar a introdução de raspas de dentina e instalação de ulceração e inflamação 

pulpar. Não foi evidenciada a presença de microrganismos em nenhum dos espécimes 

avaliados nas colorações realizadas (Fig. 6D e 6E). 

A Tabela 4 apresenta os resultados microscópicos observados nos espécimes dos 

grupos VI, V e VI (período de 70 dias), com relação aos parâmetros avaliados e a 

comparação entre os grupos, para cada parâmetro, utilizando-se o teste exato de Fisher 

(p<0,05). 

 

Tabela 4 – Resultados da análise microscópica observados aos 70 dias, com relação aos parâmetros 

avaliados e a comparação entre os grupos. 

Grupos 

Nº. de 

raízes 

(%) 

Tecido 

Pulpar 

Normal 

(%) 

Dentina 

Reacional 

(%) 

Tecido 

Pulpar 

com 

Ulceração 

(%) 

Inflamação 

Pulpar 

(%) 

Necrose 

Pulpar 

(%) 

Grupo I (Ketac™ Cem 

Easymix) 

14 

(100%) 

10 

(71,42%) 

6 

(42,85%) 

4 

(28,57%) 
0 

4 

(28,57%) 

Grupo II (RelyX™ 

Unicem) 

16 

(100%) 

12 

(75%) 

8 

(50%) 
0 

4 

(25%) 

4 

(25%) 

Grupo III (Óxido de 

zinco e eugenol)  

8 

(100%) 

6 

(75%) 

4 

(50%) 

2 

(25%) 

2 

(25%) 
0 

p* N.A. 0,9999 0,9182 0,0229 0,0931 0,03069 

*p: valor de p para teste exato de Fisher comparando os três grupos experimentais. 

N.A.: não avaliado 

 

A análise dos dados mostrou que houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos IV, V e VI (p<0,05), com relação à presença de tecido pulpar com ulceração e 

presença de necrose pulpar. 



______________________________________________________________________________Resultados 
 

41

Com o objetivo de avaliar se houve diferença nos resultados microscópicos, nos dois 

períodos experimentais, os grupos I, II e III (período de 7 dias) foram comparados 

respectivamente com os grupos IV, V e VI (período de 70 dias). As comparações encontram-

se descritas nas tabelas 5 a 9. 

 

Tabela 5 – Comparação entre os grupos I, II e III (7 dias) com os grupos IV, V e VI (70 dias), 

respectivamente, com relação à normalidade do tecido pulpar. 

Tecido Pulpar Normal 
 Presente Ausente p* 

Grupo I 

Grupo IV 

12 

10 

0 

4 
0,0001 

Grupo II  

Grupo V  

14 

12 

0 

4 
0,1029 

Grupo III 

Grupo VI 

4 

6 

4 

2 
0,6084 

*p: valor de p para teste exato de Fisher comparando os três grupos experimentais. 

A análise dos dados mostrou que, com relação à normalidade da polpa, houve 

diferença estatisticamente significante entre os grupos I e IV (p<0,05).  

Tabela 6 – Comparação entre os grupos I, II e III (7 dias) com os grupos IV, V e VI (70 dias), 

respectivamente, com relação à presença de dentina reacional. 

Dentina Reacional 
 Presente Ausente p* 

Grupo I 

Grupo IV 

0 

6 

12 

8 
0,0171 

Grupo II  

Grupo V  

0 

8 

14 

8 
0,0027 

Grupo III 

Grupo VI 

0 

4 

8 

4 
0,0769 

*p: valor de p para teste exato de Fisher comparando os três grupos experimentais. 

A análise dos dados mostrou que, com relação à presença de dentina reacional, houve 

diferença estatisticamente significante entre os grupos I e IV (p<0,05) e entre os grupos II e 

V (p<0,05). 
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Tabela 7 – Comparação entre os grupos I, II e III (7 dias) com os grupos IV, V e VI (70 dias), 

respectivamente, com relação à presença de tecido pulpar com ulceração. 

Tecido Pulpar com Ulceração 
 Presente Ausente p* 

Grupo I 

Grupo IV 

0 

4 

12 

10 
0,0425 

Grupo II  

Grupo V  

0 

0 

14 

16 
N.A. 

Grupo III 

Grupo VI 

4 

2 

4 

6 
0,6084 

*p: valor de p para teste exato de Fisher comparando os três grupos experimentais. 

N.A.: não avaliado 

 

A análise dos dados mostrou que, com relação à presença de tecido pulpar com 

ulceração, houve diferença estatisticamente significante entre os grupos I e IV (p<0,05). 

 

Tabela 8 – Comparação entre os grupos I, II e III (7 dias) com os grupos IV, V e VI (70 dias), 

respectivamente, com relação à presença de inflamação pulpar. 

Inflamação Pulpar 
 Presente Ausente p* 

Grupo I 

Grupo IV 

0 

0 

12 

14 
N.A. 

Grupo II  

Grupo V  

0 

4 

14 

12 
0,1029 

Grupo III 

Grupo VI 

4 

2 

4 

6 
0,6084 

*p: valor de p para teste exato de Fisher comparando os três grupos experimentais. 

N.A.: não avaliado 

 

A análise dos dados mostrou que, com relação à presença de inflamação pulpar, não 

houve diferença estatisticamente significante entre os grupos. 
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Tabela 9 – Comparação entre os grupos I, II e III (7 dias) com os grupos IV, V e VI (70 dias), 

respectivamente, com relação à presença de necrose pulpar. 

Necrose Pulpar 

 Presente Ausente p* 

Grupo I 

Grupo IV 

0 

4 

12 

10 
0,1001 

Grupo II  

Grupo V  

0 

4 

14 

12 
0,1029 

Grupo III 

Grupo VI 

0 

0 

8 

8 
N.A. 

*p: valor de p para teste exato de Fisher comparando os três grupos experimentais. 

N.A.: não avaliado 

 

A análise dos dados mostrou que, com relação à presença de necrose pulpar, não 

houve diferença estatisticamente significante entre os grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 4 

Do estudo em dentes de cães 

Ketac™ Cem Easymix 

A. 7 dias - Polpa com aspecto normal. 

B. 7 dias – Cavidade superficial. Odontoblastos com vacuolização odontoblástica. 

C. Maior aumento da Fig. 4B. 

D. 70 dias - Polpa preservada, com camada odontoblástica discretamente 

vacuolada. 

E. Maior aumento da Fig. 4D. 

F. 70 dias – Polpa normal. Depósito de dentina reacional (DR) nas paredes 

pulpares. 

G. Maior aumento da Fig. 4F. 

H. 70 dias - Polpa normal. 

I. Maior aumento da Fig. 4H. com odontoblastos vacuolados (setas). 

 Coloração: H. E e Tricrômio de Mallory 

 Aumentos originais:  A, C, E, G e H: 10x 

B, D e F: 4x 

I: 40x 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Do estudo em dentes de cães 

RelyX™ Unicem 

A. 7 dias - Cavidade profunda (linha). Polpa normal. 

B. Maior aumento da Fig. 5A. 

C. Maior aumento da Fig. 5B. 

D. 7 dias - Polpa normal na qual a cavidade era profunda. 

E. 70 dias – Polpa normal.  

F.  Maior aumento da Fig. 5E. com odontoblastos vacuolados (setas). 

 Coloração: H. E. e Tricrômio de Mallory  

 Aumentos originais:  A e E: 10x 

B, C, D e F: 40x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

                              

 

 

 

 

Figura 6 

Do estudo em dentes de cães 

Cimento de óxido de zinco e eugenol 

A. 7 dias – Polpa normal com vacuolização odontoblástica. 

B. Maior aumento da Fig. 6A. 

C. Maior aumento da Fig. 6B. 

D. 70 dias – Cavidade profunda (seta) e próxima da polpa que se apresenta 

normal. 

E. Maior aumento da Fig. 6D. 

F. Região apical e periapical íntegras com ligamento periodontal. 

 Coloração: H. E. 

 Aumentos originais:  A e E: 4x 

B e C: 40x 

D: 4x 
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Do estudo radiográfico em dentes de cães 

 

Os resultados da avaliação radiográfica, realizada por 3 examinadores calibrados 

(Kappa=0,9636), com relação à integridade da lâmina dura, presença de áreas de rarefação 

óssea periapical e presença de reabsorções radiculares (interna e externa), nas raízes dos 

grupos I, II e III (período de 7 dias) e dos grupos IV, V e VI (período de 70 dias) 

encontram-se nas tabelas 10 e 11. 

 

Tabela 10 - Resultados da avaliação radiográfica aos 7 dias, com relação à integridade da lâmina 

dura, presença de áreas de rarefação óssea periapical e presença de reabsorções 

radiculares (interna e externa), nas raízes dos grupos I, II e III. Os resultados 

encontram-se expressos em número de raízes e porcentagem 

Integridade da 

lâmina dura 

Rarefação óssea 

periapical 

Reabsorção 

radicular interna 

Reabsorção radicular 

externa Grupos 

Ausente Presente Ausente Presente Ausente Presente Ausente Presente 

Grupo IV 

(Ketac Cem 

Easymix® - 

7 dias) 

0 12 12 0 12 0 12 0 

  100% 100%  100%  100%  

         

Grupo V 

(RelyX™ 

Unicem – 7 

dias) 

0 14 14 0 14 0 14 0 

  100% 100%  100%  100%  

         

Grupo VI 

(Óxido de 

zinco e 

Eugenol - 7 

dias) 

0 8 8 0 8 0 8 0 

  100% 100%  100%  100%  

 

 
Nos 3 grupos estudados (I, II e III), no período experimental de 7 dias, observou-se 

integridade da lâmina dura, ausência de rarefação óssea periapical e ausência de reabsorção 

radicular (interna e externa) em todos os espécimes (100%). 
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Tabela 11 - Resultados da avaliação radiográfica aos 70 dias, com relação à integridade da lâmina 

dura, presença de áreas de rarefação óssea periapical e presença de reabsorções 

radiculares (interna e externa) nas raízes dos grupos IV, V e VI. Os resultados 

encontram-se expressos em número de raízes e porcentagem 

Integridade da 

lâmina dura 

Rarefação óssea 

periapical 

Reabsorção 

radicular interna 

Reabsorção 

radicular externa Grupos 

Ausente Presente Ausente Presente Ausente Presente Ausente Presente 

Grupo IV 

(Ketac Cem 

Easymix® - 

70 dias) 

4 10 10 4 14 0 14 0 

 28,57% 71,42% 71,42% 28,57% 100%  100%  

         

Grupo V 

(RelyX™ 

Unicem - 70 

dias) 

4 12 12 4 16 0 16 0 

 25% 75% 75% 25% 100%  100%  

         

Grupo VI 

(Óxido de 

zinco e 

Eugenol - 

70 dias) 

0 8 8 0 8 0 8 0 

  100% 100%  100%  100%  

 

 
Nos 3 grupos estudados (IV, V e VI), no período experimental de 70 dias, não foi 

detectada a presença de reabsorções radiculares (interna e externa) em nenhuma das raízes. 

No período de 70 dias, observou-se radiograficamente a perda da integridade da lâmina dura 

em 4 raízes (28,57%) do grupo IV e em 4 raízes (25%) do grupo V. 

Além disso, nesse período, foram observadas áreas de rarefação óssea periapical 

apenas nos grupos IV e V. Os resultados da quantificação da área dessas lesões, obtida por 

meio da mensuração das áreas radiolúcidas em cada raiz utilizando o programa Image J 

1.37v (National Institutes of Health – USA), encontram-se expressos na tabela 12, em mm2. 
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Tabela 12 – Quantificação, em mm2, das áreas das rarefações ósseas periapicais, 

observadas radiograficamente nos grupos IV e V. 

Raízes 
Grupo IV (Ketac™ Cem Easymix 

– 70 dias) 

Grupo V (RelyX™ Unicem 

– 70 dias) 

1 8.808 8.427 

2 5.271 3.441 

3 8.623 6.361 

4 5.275 3.447 

Média em mm2 6.994 5.419 
 

 

Observou-se a presença de lesão periapical em 4 espécimes do grupo IV, com áreas 

variando de 5.271 a 8.808mm2 (média = 6.994mm2). No grupo V, também se observou a 

presença de lesão periapical em 4 espécimes, com áreas variando de 3.441 a 8.427mm2 

(média = 5.419mm2). 
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DISCUSSÃO 

 

Dos animais de experimentação e dos materiais utilizados 

 

Para o presente estudo, foi selecionado como animal experimental o cão, tendo em 

vista que este animal apresenta um processo de reparo pulpar, apical e periapical 

semelhante ao humano. Além disso, é de fácil manuseio, sua manutenção em canil é viável 

economicamente, são animais que resistem à anestesia geral por longos períodos de tempo 

e por isso, o cão tem sido o modelo animal mais empregado nos trabalhos de pesquisa 

biológica (Citrome et al., 1979; Nakashima 1994; Katebzadech et al., 1999; Holland et al., 

2001; Faraco-Junior e Holland, 2004; Silva et al., 2006). 

A seleção dos segundos, terceiros e quartos pré-molares inferiores e segundos e 

terceiros pré-molares superiores foi baseada no fato desses dentes possuírem semelhança 

anatômica entre si e apresentarem tecido pulpar de volume semelhante facilitando, assim, as 

tomadas radiográficas. No arco superior, o quarto pré-molar não foi utilizado pelo fato de 

possuir três raízes e por ter volume pulpar bem maior que seus homônimos. Não foram 

utilizados os primeiros pré-molares por esses serem unirradiculares e também porque, 

segundo Evans e Christensen (1979), por não serem substituídos são considerados como 

pertencentes à dentição decídua. 

Além do cão, utilizou-se também como modelo experimental o camundongo devido à 

sua fácil acomodação e manuseio, baixo custo e por proporcionar um maior número de 

animais em cada grupo experimental, possibilitando uma outra forma de análise dos 

materiais estudados. No presente estudo, foram utilizados camundongos isogênicos, da 

linhagem Balb/c, uma vez que, por serem animais gerados em laboratório, semelhantes 

geneticamente, apresentam padrão homogêneo de resposta frente ao mesmo estímulo. Este 

modelo elimina o inconveniente de testar-se todos os materiais em um mesmo animal, 
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possibilitando, assim, o implante de um único tubo de polietileno em cada animal. Como 

conseqüência, os resultados obtidos com essa metodologia são considerados de grande 

confiabilidade, visto não haver interferência do fator genético.  

Com relação aos materiais avaliados, foram selecionados cimentos recentemente 

lançados no comércio especializado (Ketac™ Cem Easymix e RelyX™ Unicem), 

rotineiramente aplicados em cavidades profundas, sendo sua biocompatibilidade até então 

não comprovada. Como a literatura apresenta trabalhos avaliando apenas as propriedades 

físico-químicas desses cimentos (De Munk et al., 2004; Komine et al., 2004; Goracci et al., 

2004; Behr et al., 2004; Balbosh et al., 2005; Kumbuloglu et al., 2005; Lüthy et al., 2005; 

Piwowarczyk et al., 2005; Burke et al., 2006; Sadek et al., 2006; Naumann et al., 2006; 

Escribano e de la Macorra, 2006; Goracci et al, 2006; Baldissara et al., 2006; Gerth et al., 

2006; de Durão Mauricio et al., 2007; Al-Assaf et al., 2007; Piwowarczyk et al, 2007; Hikita 

et al., 2007), não comprovando sua biocompatibilidade, optou-se por realizar esse estudo 

biológico utilizando-os como material protetor indireto em cavidades profundas de dentes de 

cães e no subcutâneo de camundongos isogênicos. 

 

Dos resultados 

 

A tolerância tecidual aos cimentos é importante, visto que a dentina e a polpa são 

consideradas um órgão único (complexo dentina-polpa) devido à íntima relação entre o 

conteúdo celular dos túbulos dentinários e o tecido pulpar (Mjor, 1984). Enquanto os túbulos 

fazem parte de 20-39% da dentina, o fluido dentinário representa cerca de 22% do volume 

total da dentina (Mjor, 1984; Trowbridge, 1984). Também, a dentina apresenta uma média 

de 65.000 – 75.000 túbulos por mm2 nas proximidades da polpa, 30 a 35.000 na porção 

média e 10 a 25.000 túbulos na periferia. Nas proximidades da polpa, além de mais 

numerosos, o diâmetro dos túbulos é maior, variando entrem 2,5 e 3,0 micrometros, 

enquanto na periferia o mesmo atinge diâmetro menor que 1,0 micrometro (Garberoglio e 
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Branstrom, 1976; Mjor, 1984). Outro fator relevante é o fato de a dentina apresentar 1% de 

permeabilidade próximo à junção amelodentinária, 7,6% na porção mediana e 22% próximo 

à polpa (Pashley, 1985; Pashley et al., 1987). 

Desta forma, a passagem de substâncias através da dentina, atingindo a polpa e 

ocasionando alterações patológicas, depende do tamanho da molécula, dos componentes do 

produto utilizado, da área disponível para difusão, da patência dos túbulos dentinários, assim 

como da espessura do remanescente dentinário. Segundo Stanley (1994), a maior parte dos 

materiais utilizados para cimentação é irritante ao tecido pulpar, principalmente quando o 

remanescente dentinário é inferior a 0,5mm. Pameijer et al. (1991) relataram que a 

espessura de dentina remanescente igual ou superior a 1mm pode proteger o tecido pulpar 

de efeitos citotóxicos de cimentos como o fosfato de zinco e o cimento de ionômero de vidro 

modificado por resina durante o procedimento de cimentação. Este fato pôde ser observado 

no presente estudo, onde os materiais avaliados apresentaram comportamentos diferentes, 

quando colocados sobre a dentina e quando colocados sobre áreas de microexposição pulpar. 

A reação pulpar ao preparo cavitário pode variar de uma resposta inflamatória discreta 

associada a uma leve desorganização tecidual, até uma necrose pulpar parcial ou a um 

completo colapso pulpar. Vários fatores como a secagem da dentina exposta, o calor gerado 

pelo contínuo corte durante o preparo cavitário ou a inadequada refrigeração, entre outros, 

têm sido relatados como responsáveis por danos pulpares (Zach e Cohen, 1962; Goodis et 

al., 1988; Pashley, 1996; Murray et al., 2000; Murray et al., 2001; Wisithphrom et al., 2006).  

No presente estudo, em alguns espécimes dos grupos experimentais em que se utilizou 

o cão, apesar da polpa apresentar-se com características normais, foi notada a presença de 

vacúolos na camada odontoblástica (4 espécimes do grupo I, 8 espécimes do grupo III e 10 

espécimes do grupo IV), alterações reticulares (4 espécimes do grupo III) e intensa 

congestão vascular (4 espécimes do grupo III). Como a polpa apresentou-se normal em 

todos os espécimes dos grupos I e II, em 4 espécimes do grupo III, em 10 espécimes do 



_______________________________________________________________________________Discussão 54

grupo IV, em 12 espécimes do grupo V e em 6 espécimes do grupo VI, sugere-se que essas 

alterações estejam relacionadas ao preparo cavitário, mas principalmente aos procedimentos 

de obtenção da peça e fixação da polpa. 

Entretanto, Costa et al. (2006) relataram resposta pulpar inflamatória variando de 

discreta a moderada e desorganização pulpar nos grupos experimentais, nos quais utilizou 

cimentos resinosos (RelyX™ Unicem – 3M ESPE e Variolink II – Ivoclair Vivadent)  para 

cimentação de inlays, em dentes de humanos. Por outro lado, não foram observadas 

alterações pulpares no grupo controle, no qual as paredes axiais foram forradas com 

cimento de hidróxido de cálcio, previamente à cimentação. Esses autores sugeriram que a 

interação dos materiais experimentais com o complexo dentino-pulpar, ao invés do preparo 

cavitário, ocasionou os efeitos irritantes iniciais à polpa. No presente trabalho, nos períodos 

iniciais dos grupos experimentais em que se utilizou o cão (7dias), observou-se a presença 

de focos hemorrágicos apenas no grupo I (Ketac™ Cem Easymix), e de áreas de ulceração e 

inflamação no grupo III (Cimento de óxido de zinco e eugenol), enquanto que o grupo II 

(RelyX™ Unicem) não apresentou alterações pulpares. As respostas teciduais obtidas após 

implante subcutâneo nos camundongos isogênicos mostraram que o RelyX™ Unicem 

apresentou resposta semelhante ao grupo controle, enquanto que o Ketac™ Cem Easymix 

mostrou resposta inflamatória exacerbada em todos os períodos. De acordo com Costa et al. 

(2006) essas alterações seriam decorrentes da citotoxicidade dos materiais testados e não 

do preparo cavitário. 

A presença de deposição de dentina reacional em alguns espécimes dos grupos IV 

(Ketac™ Cem Easymix - 70 dias), V (RelyX™ Unicem - 70 dias) e VI (Cimento de Óxido de 

zinco e eugenol – 70 dias) pode ser explicada pelo fato de que, após leves agressões à polpa, 

não ocorre a morte de odontoblastos, os quais sobrevivem e são estimulados a sintetizar e 

secretar uma matriz de dentina reacional. Os estímulos aos odontoblastos inativos levarão a 

uma secreção local de nova matriz na interface dentina-polpa e, possivelmente, na dentina 
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intratubular, identificados microscopicamente como esclerose dentinária ocasionando uma 

diminuição da permeabilidade dentinária (Mjör, 1985). Por outro lado, em agressões de 

grande intensidade, vários odontoblastos primários morrerão e células-tronco pulpares da 

camada sub-odontoblástica poderão se diferenciar para dar início a uma nova geração de 

células tipo odontoblastos, responsáveis pela deposição de um tipo específico de dentina 

terciária denominada dentina reparadora (Lesot et al., 1994; Smith et al., 1995; Smith et al., 

2002).  

Duque et al. (2006) relataram que a distância de difusão de qualquer molécula bioativa 

liberada através dos túbulos dentinários também é uma consideração em termos dos seus 

efeitos estimulatórios nos odontoblastos e células pulpares. Assim, a espessura de dentina 

remanescente é importante e, portanto, a difusão para interagir com essas células é 

favorecida em cavidades mais profundas (Murray et al., 2001; Duque et al., 2006). Neste 

trabalho, nos espécimes dos grupos IV (Ketac™ Cem Easymix – 70 dias), V (RelyX™ Unicem 

– 70 dias) e VI (Cimento de óxido de zinco e eugenol – 70 dias) em que houve 

microexposição, a polpa apresentou alterações mais severas variando desde uma inflamação 

até casos de necrose pulpar com presença de reação periapical.  Esses resultados 

evidenciam que os materiais, em contato direto com a polpa, desencadearam reações 

pulpares intensas e, para que ocorram respostas pulpares satisfatórias, deve haver uma 

espessura de dentina remanescente suficiente para proteger a polpa dos efeitos irritantes 

desses materiais. Murray et al. (2002) relataram que, para que ocorra deposição de dentina 

reacional, a espessura de dentina remanescente deve estar entre 0,5 - 0,25mm. 

Além disso, o RelyX™ Unicem (3M ESPE) apresenta cerca de 2% de Ca(OH)2 em sua 

composição, o que pode ter contribuído na indução de formação de dentina reacional no 

grupo em que esse material foi aplicado (Grupo V).  

Deve ser ressaltado que, em função da ausência de trabalhos publicados empregando 

os mesmo materiais, em especial o Ketac™ Cem Easymix (3M ESPE), em condições 
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semelhantes às do presente estudo, a comparação direta dos resultados por nós obtidos 

com a literatura específica torna-se impossibilitada. 

Nos grupos em que foi utilizado o cimento de óxido de zinco e eugenol não ocorreram 

alterações pulpares, exceto em 4 espécimes do grupo III (7 dias) e em 2 espécimes do 

grupo VI (70 dias), nos quais pôde ser observada microexposição pulpar. Nosso trabalho 

está de acordo com Murray et al. (2001) que relataram que o cimento de óxido de zinco e 

eugenol, em proteções pulpares indiretas, não desencadeia reações pulpares intensas.  

Entretanto, sabe-se que o eugenol, pode ocasionar danos aos tecidos em função de 

sua citotoxicidade, com degeneração do tecido mucoso e morte de fibroblastos, além de 

dermatite de contato e reação alérgica (Barkin et al., 1984; Sarrami et al., 2002). O eugenol, 

na dependência da concentração utilizada, é capaz de inibir a respiração, divisão celular e 

até causar a morte das células (Hume, 1986; Markowitz, 1992). Esse fato pode explicar a 

reação tecidual desfavorável observada nos casos de microexposição pulpar, com o uso 

desse material. 

O RelyX™ Unicem contém um novo metacrilato modificado por ácido fosfórico 

multifuncional na sua composição, que permite um auto-condicionamento da estrutura 

dental, sem a necessidade de um passo isolado de condicionamento ácido. Um novo sistema 

iniciador permite um alto grau de conversão de polímero, resultando em baixa solubilidade e 

biocompatibilidade (Souza et al., 2006). Como relatado pelo fabricante, durante a reação de 

presa, que estabelece a adesão à estrutura dentária, o pH do material eleva-se a um nível 

neutro. Pode-se dizer que três características do RelyX™ Unicem podem prevenir a hidrólise 

e a liberação de componentes para difundir através dos túbulos dentinários: 1- reação 

química com a estrutura dental; 2- baixa solubilidade; e 3- mecanismo auto-neutralizante 

durante a reação de presa (Costa et al., 2006). As reações pulpares satisfatórias desse 

cimento em cavidades profundas, sem exposição pulpar, puderam ser comprovadas no 

presente estudo, já que a polpa apresentou-se com características normais em ambos os 
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períodos, estando alterada apenas nos casos em que houve exposição pulpar e contato 

direto do material com o tecido pulpar. Souza et al. (2006) avaliaram a resposta tecidual de 

cimentos ionoméricos modificados por resina e observaram que, inicialmente, esses cimentos 

apresentaram uma inflamação moderada, que diminuiu com o passar do tempo, podendo, 

posteriormente, ser observado reparo tecidual. As mesmas características puderam ser 

observadas no presente estudo, nos grupos em que se utilizou o RelyX™ Unicem no tecido 

conjuntivo subcutâneo de camundongos. 

No entanto, não se observou a presença de microrganismos em nenhum dos grupos 

analisados nas colorações utilizadas. A ausência de bactérias pode ser atribuída à atividade 

antibacteriana do flúor liberado pelos materiais ionoméricos e do eugenol liberado pelo 

cimento de óxido de zinco e eugenol (Tjan et al., 1997; Cox et al., 1998; Hebling et al., 1999; 

Kitsano et al., 2000). Além disso, Piwowarczyk et al. (2005) demonstraram que o RelyX™ 

Unicem apresenta baixo grau de microinfiltração, tanto em esmalte quanto em dentina. 

Os resultados da análise microscópica em dentes de cães evidenciaram que, quando 

empregados sobre a dentina, ambos os cimentos não ocasionam reações pulpares 

insatisfatórias podendo, portanto, ser indicados como materiais para cimentação. No entanto, 

quando colocados diretamente sobre o tecido pulpar, desencadearam reação inflamatória 

intensa, com necrose pulpar e desenvolvimento de reação periapical, ou seja, não 

apresentam biocompatibilidade. Esses resultados foram também confirmados no estudo 

radiográfico, onde se observou lesões periapicais com média de 6.994mm2 no grupo IV 

(Ketac™ Cem Easymix – 70 dias) e 5.419mm2 no grupo V (RelyX™ Unicem – 70 dias), nos 

casos onde houve microexposição pulpar e recobrimento com os cimentos (Ketac™ Cem 

Easymix e RelyX™ Unicem). No tecido conjuntivo subcutâneo de camundongos, o Ketac™ 

Cem Easymix apresentou resposta inflamatória evidente em todos os períodos, sem indícios 

de reparo, o que comprova que este material não apresenta biocompatibilidade quando em 

contato com o tecido conjuntivo. Já o RelyX™ Unicem apresentou resposta inflamatória 
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crônica discreta em todos os períodos analisados. Aos 63 dias, o tecido conjuntivo fibroso 

periférico apresentou-se normal, ou seja, o reparo tecidual aconteceu independentemente da 

presença do material. 

De acordo com as recomendações dos fabricantes, previamente ao uso dos adesivos 

dentinários em cavidades profundas com exposição pulpar, deve-se empregar o hidróxido de 

cálcio, o que não é seguido por muitos clínicos. Nossos resultados reafirmam as instruções 

dos fabricantes dos agentes cimentantes do RelyX™ Unicem e Ketac™ Cem Easymix, onde 

indica-se o uso do hidróxido de cálcio em casos de cavidades profundas, previamente à 

cimentação. 
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CONCLUSÃO 
 

 
 
Com base nas metodologias empregadas e nos resultados obtidos, pudemos concluir 

que: 

- Os cimentos RelyX™ Unicem e Ketac™ Cem Easymix podem ser empregados na 

dentina de cavidades profundas, sem exposição pulpar. No entanto, quando em 

contato com o tecido conjuntivo subcutâneo e com o tecido pulpar em 

microexposições houve fenômenos reacionais insatisfatórios. 
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