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RESUMO

Foi realizada uma revisão da li teratura especializada disponível,
relativa ao período de 1955 a 1996, sobre a utilização do hidróxido de cálcio
em pulpotomias de dentes deciduos, com o objetivo de verificar a forma

como é utilizado, suas propriedades fisicas, químicas e biológicas,
correlacionando-as com o aspecto fisiológico da polpa e observar os

resultados histológicos e clínicos relatados. Foi possível constatar que
sempre que houve um rigoroso critério de seleção de casos, cuidados rígidos
com a contaminação e a realização correta da técnica da pulpotomia, o
sucesso do tratamento foi alcançado.

ABSTRACT

"THE USE OF CALCIUM HYDROXIDE IN PRIMARY TEETH
PULPOTOMY"

It was carried out a review of the available specialized literature
within the period from 1955 to 1996, about the use of calcium hydroxide in
primary teeth pulpotomy, with the purpose of verifying how it is used, its
physical, chemical and biological properties, correlating them with the pulp
physiological aspect and observing the reported histological and clinical
results. It was possible to realise that always when there was a severe
criterion of case selection, a rigid control of contamination and a correct
fulfilment of the pulpotomy technique, the success of the treatment was
reached.
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1 INTRODUÇÃO

Apesar do declínio atual da doença cárie, existe ainda um

número significante de dentes deciduos com cárie profunda e, destes, cerca
de 75% apresentam comprometimento pulpar, segundo McDONALD,
AVERY 12 . Isto se da em decorrência de características anatômicas do dente
deciduo, como menor espessura de esmalte e dentina recobrindo a polpa;
maior porosidade do esmalte e dentina, esta última devido aos canaliculos
dentindrios mais abertos; cornos pulpares, principalmente os mesiais, mais
proeminentes e câmara pulpar com dimensões grandes em relação à coroa,
fazendo com que as lesões de carie progridam rapidamente, atingindo a

polpa indireta ou diretamente mais precocemente.

A manutenção dos dentes deciduos na cavidade bucal até a
época de sua esfoliação fisiológica reveste-se de grande importância, pois

impede a perda de espaço para a erupção do permanente sucessor, a
instalação de maus hábitos, como interposição de lingua, ou problemas
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fonéticos e possibilita o crescimento harmônico dos maxilares. Além disso,
há a preocupação de buscar tratamentos mais conservadores.

A

pulpotomia, tratamento conservador

da polpa dental

radicular, tem sido objeto de muitas investigações, assim como os materiais
utilizados nessa técnica.

O hidróxido de cálcio como agente terapêutico pulpar foi introduzido por

Hermann, na Alemanha (em 1920), em combinação com sais de cálcio.
Desde então, tem sido amplamente utilizado em dentes permanentes, com
excelentes resultados. Propriedades como ação desinfetante, bactericida e
bacteriostatica, capacidade de estimular a regeneração pulpar, além de
proteger a polpa de estímulos lesivos e possuir uma comprovada capacidade
de induzir a neoformação dentindria, fazem do hidróxido de cálcio o
medicamento de eleição para proteção direta ou indireta do complexo
pulpar, conforme CIPRIANO, GARONE NET0 3 . Também são atribuidas

ao hidróxido de cálcio ações como induzir moderadamente a calcificação,
agindo por contato direto corn a dentina e a polpa. Quando colocado

diretamente sobre a dentina, estimula o aparecimento de dentina esclerosada
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e, quando colocado diretamente sobre a polpa, induz a formação de ponte de
dentina osteóide, segundo LEONARDO et al.9 .

A despeito de todas as propriedades positivas do hidróxido de

cálcio, este não tem demonstrado o mesmo comportamento quando utilizado
em dentes decíduos, apresentando como principal conseqüência as
reabsorções internas. Por este motivo, os profissionais de area utilizam
regularmente em seus consultórios outros materiais para pulpotomias, como
o formocresol diluído, uma vez que não se sentem respaldados pela
literatura para utilizarem o hidróxido de cálcio como agente capeador nas
pulpotomias de dentes deciduos.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Foram analisadas por VIA JR. 21 as radiografias de 103 molares
deciduos dos 800 casos de pulpotomia da clínica infantil da Escola de
Odontologia da Universidade de Michigan, sendo que todos os dentes foram
tratados pela mesma técnica. A amostra constou de molares inferiores
deciduos, em função da menor quantidade de superposição de estruturas
anatômicas em radiografias do que os superiores. Os tratamentos julgados
como tendo sucesso tiveram um acompanhamento de 9 a 72 meses, sendo
que a média foi de 24,8 meses. Os tratamentos foram considerados bem
sucedidos quando, radiograficamente, exibiam membrana periodontal
compatível com a normalidade, lamina dura e processo alveolar normais,

presença de ponte de dentina e ausência de evidências de reabsorção
interna. Exceção foi feita a 8 dentes que mostraram evidência de reabsorção
interna reparada por tecido calcificado. Foram considerados tratamentos
falhos os dentes que apresentaram lesão periapical ou de bifurcação
radicular, reabsorção interna sem reparação, ou ausência de ponte de dentina
em um ou mais canais radiculares. Os dentes foram
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anestesiados segundo o critério usual, exceto quando se mostrou necessária
a injeção de solução anestésica diretamente sobre a polpa; foram isolados
utilizando isolamento absoluto; os dentes foram abertos e a polpa coronária
removida e colocada a pasta de hidróxido de cálcio e água, após ter sido
realizada a hemostasia. A análise dos insucessos demonstrou que 68,9% dos
dentes tratados tiveram reabsorção interna. Destes. 14,4% tiveram indícios
de reparação e foram considerados bem sucedidos Os autores concluíram
que as condições pulpares no momento do tratamento são determinantes da
falha ou sucesso do tratamento e que a injeção de anestésico intra-pulpar
não foi responsável pelas falhas.

PHANEUF, FRANKL,

RUBEN 15 realizaram estudo

histológico em 60 dentes deciduos de 25 crianças entre 5 e 9 anos, nos quais
foi feita pulpotomia e proteção com três produtos a base de hidróxido de
cálcio (Dycal, Hydrex e Pasta Pulpdent). Foram utilizados molares deciduos
higidos, com 2/3 ou mais de raiz presentes e cuja extração foi indicada por
motivos ortodõnticos. Os dentes e tecidos adjacentes foram analisados
clinica e radiogaficamente antes de serem aceitos para o estudo. Os
resultados histológicos variaram para os três produtos: enquanto o Hydrex
provocou necrose superficial e inflamação, com degeneração celular e
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nenhuma evidência de reparação, o Dycal e a pasta Pulpdent apresentaram
um tecido organizado, sendo que esta última formou ponte de dentina mais
organizada e completa do que o Dycal.

MAGNUSSON `)

histologicamente

avaliou

clinica,

103 molares inferiores deciduos,

radiográfica

e

pulpotomizados e

protegidos com hidróxido de cálcio (Calxyl), de crianças entre 3 e 9 anos. A
observação radiográfica revelou reabsorção interna em 2/3 dos dentes
estudados, sendo que a maioria ocorreu dentro de 6 meses após o
tratamento. Cerca de 1/5 dos dentes tratados não apresentaram alterações
radiográficas. Dos 68 canais julgados radiograficamente como normais, 58
também mostraram sinais histológicos de inflamação e reabsorção interna
em graus variados, com reparação por tecido calcificado, sendo que 10
dentes

apresentaram necrose pulpar. 0 autor obteve 12% de

restabelecimento total e considerou a pulpotomia como um meio de adiar a
extração dentária.
RUSSO,

HOLLAND,

OKAMOT0 17

estudaram

histológicamente a incidência de reabsorção interna em dentes deciduos,
procurando relacioná-la com problemas de terapia pulpar. Utilizaram 67
dentes deciduos, extraídos de crianças entre 4 e 11 anos por motivos
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ortodõnticos ou destruição cariosa provocando dor, sem que nenhum
tratamento prévio tivesse sido realizado. Dos 67 dentes, 31 mostraram áreas
de reabsorção interna de extensão variável, com ou sem processo de reparo
associado. Comparando os resultados com o alto nível de insucesso relatado
por alguns autores como conseqüência de pulpotomias, os autores
concluíram que essas observações possivelmente traduziam progressão de
alterações já existentes.

RUSSO, OKAMOTO, HOLLAND 18 realizaram estudo
histológico em caninos deciduos de cães com pulpotomia e tratamento com
2 tipos de drogas: Pasta Oxpare com formocresol por 5 minutos ou 48 horas
e hidróxido de cálcio precedido de corticosteroide por 48 horas. Os autores
concluíram que dentes deciduos severamente injuriados não respondiam
bem ao tratamento com formaldeido, que dentes próximo de esfoliar não
formavam ponte de dentina e que nesses casos o uso do hidróxido de cálcio
funcionava como irritante. Depois de 60 dias, nos dentes tratados com
hidróxido de cálcio, o tecido exibiu células inflamatórias abaixo da zona de
necrose superficial e o tecido se apresentou normal próximo ao ápice.
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MELLO, HOLLAND, SOUZA13 analizararn a resposta da
polpa dental protegida com hidróxido de cálcio e com óxido de zinco e
eugenol em 42 dentes anteriores de cães. Após um período de 30 dias, o

exame histopatológico revelou infiltrado inflamatório e ausência de reparo
em todas as polpas tratadas com óxido de zinco e eugenol. Nos dentes em

que foi empregada menor quantidade de eugenol a reação inflamatória não
foi tão intensa e todas as polpas protegidas com hidróxido de cálcio
exibiram dentina obliterando totalmente a exposição pulpar, com a presença
ocasional de linfócitos em raros casos.

ANDRIONI, RUSSO2 realizaram estudo com
deciduos humanos com alterações clinicas indicativas

60 dentes

de alterações

pulpares, utilizando técnica de formocresol por 48 horas, Pasta Oxpare por
48 horas e hidróxido de cálcio precedido de curativo de corticosteróide por
48 horas. Após 30 dias os dentes foram extraídos por indicação ortodõntica

e avaliados histologicamente. Não foram observadas diferenças entre os
dentes tratados pelos dois agentes fixadores, mas a presença de reação
inflamatória após a faixa de tecido fixado foi constante. Com o hidróxido de
cálcio o sucesso foi de 85%, ocorrendo formação de ponte de dentina de
dimensões e morfologia variáveis. 0 insucesso foi de 15%, sendo
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observadas areas de reabsorção interna. Os autores atribuíram o alto sucesso
do tratamento com o hidróxido de cálcio ao uso de curativo com
corticosteróide por 48 horas.

RUSSO, HOLLAND 16 estudaram histologicamente as polpas
de dentes deciduos de cães após pulpotomia e proteção corn agentes

capeadores como hidróxido de cálcio em veiculo aquoso, hidróxido de
cálcio com eugenol, hidróxido de cálcio com formol, Formagem, óxido de
zinco e eugenol e Cresatil. Os melhores resultados foram obtidos com a
pasta de hidróxido de cálcio e água. Quando foi utilizado hidróxido de

cálcio corn eitgenol, o reparo não ocorreu com a mesma intensidade. A
adição de formol ao hidróxido de cálcio determinou insucesso em todos os
casos.

RUSSO, OLIVEIRA I9, com a finalidade de verificar a eficácia

de dois tipos de tratamento em polpas de dentes deciduos, realizaram
pulpotomias em dentes de cães, com ou sem inflamação pulpar, protegendo
com hidróxido de cálcio ou pasta de óxido de zinco e eugenol mais
formocresol, esta precedida de curativo com formocresol por 5 minutos.
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Concluíram que a presença de alterações inflamatórias no tecido pulpar
influenciou a resposta positiva ao tratamento com os dois materiais; polpas
inflamadas submetidas à pulpotomia e proteção com hidróxido de cálcio
foram menos induzidas à reparação do que polpas sãs, submetidas ao
mesmo tratamento; polpas inflamadas submetidas A. pulpotomia utilizando
formocresol exibiram alterações patológicas mais intensas e mais freqüentes
do que as não inflamadas; a pulpotomia e proteção com hidróxido de cálcio
possibilitou a obtenção de reparação pulpar, inclusive em polpas com reação
inflamatória superficial, o que não aconteceu com o formocresol; a presença
de fragmentos de dentina na superficie do remanescente pulpar influenciou
negativamente os resultados do tratamento.

VONO, TOLEDO, LIA22 estudaram histologicamente o efeito
de substâncias a base de hidróxido de cálcio (Dycal e Pulpdent) e do
hidróxido de cálcio puro sobre a polpa dentária de molares de rato exposta
experimentalmente. Concluíram que a resposta pulpar não diferiu a curto
prazo (12, 24 e 48 horas), quando as polpas foram capeadas com os três
materiais. Os dentes apresentaram uma faixa de necrose adjascente à zona
capeadora, seguida de infiltrado inflamatório e proliferação fibroblástica
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como tentativa de isolamento da área de exposição e hiperetnia pulpar
radicular. A longo prazo (7, 15 e 30 dias), as polpas responderam de modo
diverso aos três materiais utilizados. Sob o hidróxido de cálcio puro foi
evidenciada uma massa amorfa, aparentemente mineralizada que, decorridos
30 dias, chegou a formar completa barreira defensiva. Sob o Dycal não
houve formação completa de barreira, nem mesmo em 30 dias e, sob o

Pulpdent, a barreira se constituiu em 15 dias e foi identificada dentinogênese
reparativa no tecido adjascente.

HEILIG et al. 7, com o propósito de demonstrar a efetividade
clinica do composto à base de hidróxido de cálcio (Life) como agente
capeador pulpar, avaliaram 17 dentes decicittos corn diagnostico de pulpite
crônica. 0 critério de seleção clinica foi a ausência de mobilidade dental,
ausência de sensibilidade à percussão, ausência de cáries profundas e
destruição dental que prejudicasse a restauração do dente. 0 critério de

seleção radiográfica foi exposição da polpa por um processo carioso,
ausência de reabsorção fisiológica da raiz, ausência de radiolucidez
periapical ou de bifurcação radicular, ausência de reabsorção interna ou
externa e ausência de cálculos pulpares. Os autores obtiveram sucesso
radiográfico em 15 dos 17 dentes, resultado questionável em um e insucesso

16

em outro. Os autores atribuíram o alto índice de sucesso obtido ao efetivo
controle das variáveis do tratamento, como a técnica de pulpotomia, o
composto de hidróxido de cálcio utilizado, o material selador e o restaurador
final utilizados.

JERRELL,

COURTS,

STANLEY8

analisaram

histologicamente 22 pares de caninos deciduos para estudar a resposta
pulpar ao capeamento com o hidróxido de cálcio. Utilizaram os compostos
Life (Kerr) e Dycal (Caulk). Obtiveram respostas semelhantes com os dois
produtos a curto prazo (7 dias) e a longo prazo (63 dias), sendo que a longo
prazo observaram ponte de dentina se formando em volta da zona entre o
tecido necrótico e o vital. Os autores indicaram o capeamento direto em
dentes deciduos corno procedimento viável .

SCHROEDER et al. 2n estudaram clinica e radiograficamente 93

molares inferiores com pulpite coronária crônica. Os dentes selecionados
tinham

ausência

de

rarefação óssea

periapical

evidenciada

radiograficamente, sangyamento normal na área da exposição, mobilidade
normal, ausência de sensibilidade A, percussão e de dor espontânea.
Realizaram pulpotomias parciais em condições assépticas e protegeram o
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tecido pulpar remanescente com pasta de hidróxido de cálcio. Não foi
mencionado pelos autores a que nível foi a amputação do tecido pulpar. Os
dentes foram controlados radiograficamente depois de 6 e 12 meses. A
presença de reabsorção interna e reação periapical foi considerada falha no
tratamento. Os autores obtiveram 83% de sucesso e consideraram a técnica
de pulpotomia parcial mais favorável do que a pulpotomia tradicional e

indicaram este tratamento para pulpite crônica coronal.

ALACAM 1 avaliou, radiografica

e

histologicamente, 69

molares deciduos de 42 crianças entre 7 e 11 anos, submetendo-os a
pulpotomias. Dividiu os dentes em 3 grupos, sendo que no primeiro utilizou
glutaraldeido por 5 minutos mais pasta com glutaraldeido e óxido de zinco e
eugenol; no segundo utilizou glutaraldeido por 5 minutos mais pasta com
glutaraldeido e hidróxido de cálcio; no terceiro grupo utilizou formocresol
por 5 minutos mais pasta de formocresol com oxido de zinco e eugenol.
Concluiu que a combinação mais efetiva foi a de glutaraldeido com óxido de
zinco e eugenol, observando proliferação de tecido abaixo da zona de
necrose em todos os espécimes nos quais a mistura foi utilizada. Observou,
também, preenchimento da zona fixada por denso tecido coldgeno,
demonstrando resposta positiva do tecido pulpar. Não foi observada
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reabsorção interna neste grupo. No grupo em que utilizou hidróxido de
cálcio com glutaraldeido foram observadas células de reação inflamatória
crônica no terço médio do canal e na zona adjacente à zona de necrose num
período de três meses. Reabsorção interna e células gigantes foram
observadas em mais de 2/3 dos dentes e em nenhum dos espécimes foi
observada ponte de tecido mineralizado. No grupo tratado com formocresol

foi observada uma extensa zona de fi xação abaixo da zona superficial de
necrose, acúmulo de células inflamatórias e inflamação moderada abaixo da

zona de fixação e tecido vital. Entretanto, em nenhum dos espécimes foi
observado tecido sat:lc:MN/el sem inflamação. Foram observadas reabsorção
interna e presença de células gigantes em 2/3 dos dentes deste grupo.

FOREMAN, BARNES4 realizaram uma revisão da literatura
sobre o hidróxido de cálcio, suas propriedades químicas, formas de
utilização e indicações. Relataram urn sucesso de 96% em casos de

capeamento pulpar direto com hidróxido de cálcio em dentes com polpas
expostas por trauma e não recomendaram a adição de outros materiais ao
hidróxido de cálcio. Afi rmaram que quando a pulpotomia foi realizada
devido à exposição pulpar por trauma, não houve contaminbação do tecido e
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não foi necessária a remoção de toda a polpa coronária. Entretanto, quando
existiu urn processo carioso, a contaminação do tecido pulpar exigiu que
toda a polpa coronária fosse removida para a obtenção de sucesso.

GIRO, BAUSELLS, PERCINIOTO' realizaram um estudo
histopatológico em polpas vitais de molares deciduos de cães, após
pulpotomia e tratamento da polpa remanescente com hidróxido de cálcio,
formocresol ou glutaraldeido. Foram utilizados primeiros e segundos
molares deciduos higidos, superiores e inferiores. Os autores concluíram que
os três materiais testados foram agressivos aos tecidos pulpares, provocando
alterações caracterizadas por necrose de coagulação, inflamação aguda e
crônica de intensidade variada e áreas de reabsorção interna e externa.

Atribuíram o insucesso a fatores como ação química dos materiais
capeadores, presença de detritos e fragmentos de dentina na superficie
pulpar, coágulo sangüineo e adaptação inadequada do material selador. Os
autores relataram que esperavam melhores resultados com o hidróxido de

cálcio, visto que foram utilizados dentes higidos e, segundo eles, não houve
perda de selamento nem presença de fragmentos de dentina.
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PATRÍCIO et al. 14 realizaram uma revisão de literatura
reunindo opiniões de vários autores sobre tratamentos endodõnticos em
molares deciduos e respectivos agentes terapêuticos utilizados. Concluíram
que tanto o formocresol quanto o hidróxido de cálcio ou o glutaraldeido
poderiam ser utilizados, porém o formocresol e o glutaraldeido seriam os
mais populares em se tratando de dentes deciduos.

GOMIDE, PACHECO, ABD06, em uma revisão da literatura,
avaliaram as técnicas preconizadas para pulpotomias de dentes deciduos,
utilizando formocresol, glutaraldeido e hidróxido de cálcio. Concluíram que
o sucesso do tratamento estava diretamente relacionado corn a correta
indicação do medicamento utilizado e sua escolha baseava-se nas vantagens
oferecidas pelo medicamento, analisando cada caso

individualmente.

Colocaram, também, que o uso do hidróxido de cálcio devia ser restringido
a dentes muito jovens, com exposição acidental e com ausência de
inflamação.

WATERHOUSE23 concluiu, após revisão de literatura sobre
formocresol e medicamentos alternativos para pulpotomia de dentes

deciduos, que apesar de materiais como o hidróxido de cálcio serem

21

propostos, estes eram indicados para dentes permanentes, sendo o
formocresol ainda a melhor alternativa para os dentes deciduos.

MASSARA et al." fizeram uma análise critica sobre o receio
dos odontopedidtras em utilizar o hidróxido de cálcio em pulpotomias de
dentes deciduos e relataram ser imprescindível, juntamente com a avaliação

das condições pulpares, observar o estágio de rizólise do dente. Nas fases
iniciais de rizólise, o tecido pulpar era capaz de reagir positivamente ao
tratamento conservador, mantendo-se vital em condições de desempenhar
suas funções até a sua esfoliação normal. Diferentemente do formocresol, o
mecanismo de ação do hidróxido de cálcio dependia da capacidade de
reação do tecido no processo de cura. Para a utilização deste medicamento
era necessária a determinação da condição pulpar através de diagnóstico
definido. Os autores consideraram ainda que a pulpotomia vital estava
indicada para dentes deciduos que apresentassem ausência de patologias

como fistulas, mobilidade, edema, alteração de cor, lesões periapicais ou da
região de bifurcação. No transoperatório deviam ser considerados os sinais
clínicos como sangramento de coloração normal, consistência do tecido
pulpar no momento da amputação e facilidade de hemostasia. Consideraram
necessária uma técnica adequada para a utilização do hidróxido de cálcio,
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pelo fato deste ser um medicamento sensível aos procedimentos cirúrgicos.
Sugeriram a aplicação de uma associação antibiótico-corticosteráide por 48
horas após a pulpotomia para minimizar a reação inflamatória causada pelo
próprio ato cirúrgico da pulpotomia.
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3 PROPOSIÇÃO

Esta pesquisa tem o propósito de, através de revisão da
literatura, verificar a forma de utilização do hidróxido de cálcio; suas
propriedades fisico- químicas e biológicas, correlacionando-as com o aspecto
fisiológico do tecido pulpar do dente deciduo, ou seja, o ciclo biológico do
dente deciduo; e observar os resultados histológicos e clínicos obtidos após
pulpotoniia.
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4 DISCUSSÃO

O uso do hidróxido de cálcio como medicamento indicado para

tratamento de injúrias pulpares já é consagrado quando se trata de dentes
permanentes. Isto ocorre porque excelentes resultados têm sido
conseguidos devido a algumas de suas propriedades, como indução de
mineralização e formação de ponte de tecido mineralizado quando em

contato direto com o tecido pulpar ou pela ação bactericida não especifica
quando combinado

nos canais radiculares,

conforme FOREMAN,

BARNES4 .

MELLO, HOLLAND, SOU2A 13 obtiveram sucesso absoluto
utilizando o hidróxido de cálcio como agente de proteção pulpar em dentes
permanentes anteriores de cães, observ an do formação de ponte de tecido
mineralizado obliterando totalmente os locais de exposição. 0 mesmo foi
observado por VONO, TOLEDO, LIA22, analizando o efeito de substâncias
a base de hidróxido de cálcio sobre polpas de ratos expostas
experimentalmente.
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Em odontopediatria, freqüentemente nos deparamos com lesões

cariosas ou traumáticas que comprometem o tecido pulpar. A pulpotomia
tem sido muito utilizada por ser urn tratamento conservador, porém os
medicamentos utilizados promovem a desvitalização ou mtunificação. A
partir da década de 70, muitos pesquisadores têm questionado o beneficio da
aplicação de agentes tóxicos, como o fonnaldeido e o cresol, buscado novas

alternativas que possibilitem o restabelecimento do tecido com vitalidade
através da regeneração, segundo MASSARA et al.". Então, por que não

lançar mão de um medicamento como o hidróxido de cálcio também em
dentes deciduos? Em que se baseiam as afirmações dos autores, segundo as
quais os tratamentos com hidróxido de cálcio em dentes deciduos tendem ao
insucesso? Quais os critérios utilizados por esses autores?
Diferentemente do formocresol e similares, o hidróxido de cálcio necessita
que o tecido tenha a capacidade de reagir positivamente após o tratamento e,
para isso, segundo MASSARA et al.", SCHROEDER et al. 20, HEILIG et

al.7,

RUSSO,

OKAMOTO,

HOLLAND18,

GIRO,

BAUSELLS,

PERCINOT0 5 ; PHANEUF, FRANKL, RUBEN 15, GOMIDE, PACHECO,
ABD06, a análise das condições pulpares é necessária para que o processo

de cura ocorra. Sinais clínicos, como sangramento de coloração normal,
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consistência do tecido pulpar e facilidade de hemostasia, sugerem condições
favoráveis do tecido.

VIA JR. 21 , MAGNUSSON 1° e ALACAM I relataram que não
obtiveram sucesso com experiências com o hidróxido de cálcio em dentes
deciduos, porém nenhum deles mencionou em seus trabalhos a quantidade

de reabsorção fisiológica do dente deciduo,

o que para RUSSO,

HOLLAND, OKAMOT017, MASSARA et al.", JERREL, COURTS,
STANLEY8 pode influenciar de modo negativo a resposta ao tratamento
com o hidróxido de cálcio, este funcionando como agente agressor.

VIA JR. 21 relatou insucesso em 68,9% dos dentes deciduos

tratados com hidróxido de cálcio, porém não considerou a anestesia intrapulpar como determinante de insucesso, sendo que no tratamento
endodôntico conservador, que pretende manter a vitalidade do tecido pulpar,

a isquemia provocada pela injeção de solução anestésica diretamente sobre
o tecido pulpar estaria contra-indicada. 0 autor também não mencionou qual
a porcentagem dos dentes que necessitaram de anestesia intra-pulpar.
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ANDRIONI, RUSS02, RUSSO, HOLLAND, OKAMOTO'',
MASSARA et ai. 11 e RUSSO, OLIVEIRA 19 atribuíram o sucesso obtido

com a proteção do remanescente pulpar corn hidróxido de cálcio ao uso de
corticosteráide por 5 minutos a 48 horas, previamente ao hidróxido de
cálcio. A ação do corticosteráide seria a de diminuir a reação inflamatória
provocada pelo ato cirúrgico da pulpotomia.

ALACAM 1 utilizou pasta de hidróxido de cálcio com
glutaraldeido, relatando alto insucesso para pulpotomias de dentes deciduos,
porém isto pode ser explicado pelo fato do glutaraldeido necessitar de pH de
8,5 aproximadamente, para ser mais efetivo como agente fixador e o alto pH
do hidróxido de cálcio impossibilita sua ação. Por outro lado, a atividade do
hidróxido de cálcio é diminuída pela natureza ácida do glutaraldeido.

RUSSO, HOLLAND 16 chegaram à conclusão semelhante

utilizando pastas de hidróxido de cálcio com água, eugenol ou formol como
veículos. Os melhores resultados alcançados foram com o uso de hidróxido
de cálcio com água, sendo que a adição de eugenol dificultou o reparo e a
adição de formol o impossibilitou por completo.
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RUSSO, OLIVEIRA19 concluíram que a presença de alteração

inflamatória no tecido pulpar dificultou ou até impossibilitou a reparação
quando o hidróxido de cálcio foi utilizado, reforçando a necessidade de uma
rigorosa análise das condições pulpares para decidir o tipo de tratamento e o
material a ser utilizado.

MASSARA et al.", MAGNUSSON 1°, PHANEUF, FRANKL,

RUBEN I5 concordaram quando afi rmaram que uma rigorosa proservação é
necessária após o tratamento com hidróxido de cálcio, pois os dois últimos
autores observaram que em alguns casos, mesmo quando a barreira de

dentina não se formou, foi encontrado tecido pulpar com normalidade.

SCHROEDER et al.20, HEILIG et al.', RUSSO, OKAMOTO,

HOLLAND I8, GIRO, BAUSELLS, PERCTNOT05, PHANEUF, FRANKL,
RUBENI5 , GOMIDE, PACHECO, ABDO 6 concordaram ao afirmar que o
controle das variáveis, tais como a técnica da pulpotomia, a presença de
detritos de dentina sobre o remanescente pulpar ou a permanência de

coágulo sanguíneo interposto entre o tecido pulpar e o material de proteção,
podiam determinar o insucesso do tratamento, independentemente do tipo de
material utilizado.
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A reabsorção fisiológica do dente deciduo não ocorre somente

na raiz e sim por todo o dente. RUSSO, HOLLAND, OKAMOT0 17
afirmaram que essa reabsorção podia ser potencializada por um processo

inflamatório, principalmente se um material como o hidróxido de cálcio
fosse utilizado sem a precisa indicação.

O grande número de trabalhos com cats e outros animais de

laboratório torna dificil a análise adequada dos materiais, pois nem sempre
os experimentos em animais retratam a realidade em humanos. Por outro
lado, os trabalhos em humanos são escassos, pois o ideal seria que os dentes
fossem extraídos precocemente para a análise histológica, o que se torna

impraticável a não ser sob precisa indicação ortodôntica.

Em caso clinico relatado em anexo, foi conseguida a manutenção da
vitalidade do tecido pulpar e completa reparação com formação de ponte de
tecido mineralizado, após a pulpotomia realizada com hidróxido de cálcio
P.A. diretamente sobre o remanescente pulpar, o que confirma os achados
de SCHRÕEDER et al.20, EIEILIG et al.', RUSSO, OKAMOTO,

HOLLAND 18, PHANEUF, FRANKL, RUBEN 15, ANDRIONI, RUSS02,
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RUSSO, OLIVEIRA19, JERRELL, COURTS, STANLEY8, RUSSO,
HOLLAND16.
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5 CONCLUSÕES

Através do presente trabalho, podemos concluir que:

1) Antes de se optar pelo hidróxido de cálcio para pulpotomias de dentes
deciduos, deve haver uma análise rigorosa das condições pulpares, visto que
o sucesso do tratamento com este material depende do tecido pulpar ter

condições de recuperação. Sinais clínicos, como sangamento de coloração
normal, consistência pulpar e facilidade de hemostasia, são favoráveis ao
tratamento.

2) Uma análise radiográfica criteriosa deve também ser realizada antes do
tratamento para que se tenha certeza da ausência de lesões periapicais ou da
regido de bifurcação, bem como para observar a reabsorção fisiológica do
dente deciduo. Dentes com mais de 2/3 de raiz reabsorvidos, não respondem
favoravelmente, agindo o hidróxido de cálcio como agente agressor.
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3) As polpas com alterações inflamatórias não respondem à recuperação
com a mesma intensidade do que as polpas s5s, podendo até impedir por
completo a reparação.

4) 0 controle das variáveis, como a técnica de pulpotomia, a presença de

detritos de dentina ou coágulo entre o remanescente pulpar e o material de
proteção, influencia diretamente o sucesso do tratamento.

5) A adição de agentes fixadores, como glutaraldeido ou formocresol, as
pastas de hidróxido de cálcio determina o insucesso do tratamento e a
adição de eugenol dificulta o reparo.

6) A aplicação de uma associação antibiótico - corticosteroide por 5 minutos
a 48 horas, previamente à proteção com hidróxido de cálcio, diminui a

reação inflamatória causada pelo próprio ato operatório e aumenta as

chances de sucesso.

7) Reações inflamatórias podem potencializar a reabsorção fisiológica do

dente deciduo, resultando num alto índice de insucesso, quando a indicação
não é precisa.
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8) É necessária uma rigorosa proservação após o tratamento com o
hidróxido de cálcio pois, em alguns casos, mesmo sem a formação de ponte
de dentina o tecido pulpar pode ser encontrado corn normalidade.
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6 CASO CLÍNICO

Relato de caso clinico:

0 menor R.M., com 2 anos e 8 meses, fraturou por trauma a

coroa do dente 81, o que provocou comprometimento pulpar. Através de
radiografia periapical foi constatada a ausência de qualquer tipo de lesão do
periápice e estágio de reabsorção radicular apenas inicial. Após anestesia

por bloqueio regional, isolamento absoluto e ampliação da abertura
coronária, foi constatado que a polpa se encontrava levemente hiperplásica,
mas com coloração normal e consistência firme à curetagem. A hemostasia
foi conseguida facilmente após a irrigação abundante com soro fisiológico e
compressão com bolinha de algodão esterelizada. Foi colocado, então,
hidróxido de cálcio P.A. com porta amálgama esterelizado e realizada
restauração com cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável. Foi

solicitado á. mãe que retomasse com a criança para controle radiográfico
após 30 dias. A criança so retornou ao consultório 8 meses após, quando foi
realizada outra radiografia e verificada a formação de barreira mineralizada
obliterando a area de exposição, bem como a vitalidade do tecido pulpar.
Observou-se, também, pequena aceleração da reabsorção radicular,

35

provavelmente pela alterações inflamatórias do tecido pulpar que resultaram
em inperplasia do tecido antes do tratamento. Não foi observada nenhuma

evidência radiografica de reabsorção interna.
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