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I INTRODUÇÃO

A preservação dos dentes deciducs é um dos grandes objetivos da

odontopediatria, e por conseqüencia manter plena suas funções mastigatória,
fonética, estética, também estar como mantenedor natural de espaço e guia de
erupção para o seu sucessor permanente, assegurando que o desenvolvimento da
oclusão não seja comprometido.
A origem dos problemas dentais i.tm crianças está indiscutivelmente
relacionado as caries dentárias, a inflamação e infecção dos tecidos pulpares, o
que tem gerado necessidade de alternativas para o tratamento destas patologias,
cujo objetivo primordial é manter a integridade e saúde dos tecidos bucais, o
qual não deve estar dissociado da saúde geral do indivíduo. Estando diante deste
principio é necessário que avaliemos as várias possibilidades de terapia pulpar
seja ela conservadora ou não. Dentre os tratamentos conservadores temos os
capeamentos indireto e direto e a pulpotonna , sendo a biopulpectomia e a
necropulpectomia considerados tratamentos radicais.
A Pulpotomia é a remoção da polpa coronária, seguida do uso de
medicamentos que procuram manter a polpa radicular em estado de saúde, e
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conseqüentemente dar condições para que o ciclo biológico do dente deciduo se
complete naturalmente. FUKS et ai" MAC DONALD, AVERY 27
Muitos medicamentos já foram propostos para que se obtivesse
resultados ótimos com o mínimo de prejuízo para o tecido pulpar remanescente.
Os fármacos preconizados

e que o clinico pode lançar mão na técnica de

pulpotomia, são: Formocresol fórmula cldsslca, formocresol formulação diluído
e hidróxido de cálcio. O glutaraldeido e a pasta de Guedes-Pinto, são os
medicamentos mais recentemente pesquisados e utilizados para este fim.
TOLEDO 38 ,GUEDES-PINT0 2° ,MAC DONALD, AVERY. 27
A respeito da pasta de Guedes - Pinto, a mesma é composta de partes
iguais de iodofórmio, paramonoclorofenol canforado

e rifocort que foi

desenvolvida para a obturação de dentes deciduos com polpa morta , e obteve
sucesso , o qual motivou os autores a desenvolverem estudos com polpas vitais
de humanos e animais de laboratório, que apresentaram excelentes resultados .
Por estar embasada em diversas pesquisas, a pasta esta sendo indicada para o
tratamento das pulpotomias de dentes deciciuos, e um número considerável de
profissionais têm se utilizado desta técnica GUEDES - PINTO. 2°
A pesquisa que se segue tem corno objetivos discutir os parâmetros
para a seleção da terapêutica endodiintica adequada nos casos de dentes deciduos
com vitalidade pulpar, a qual só pode ser definida após extensiva avaliação da
real condição da polpa ; descrever vantagens e desvantagens a respeito dos
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famacos que são propostos para este fim bem como os efeitos biológicos
provocados com à aplicação dos mesmos sobre o tecido pulpar remanescente;

analisar a eficiência clinica de

cada medicamento e também as suas

particularidades ; avaliar as diluições em que se apresentam , o tempo de
aplicação, e técnica de emprego de cada firmaco em questão.

0 presente trabalho a partir de suas metas reunirá pesquisas e
conclusões de autores a respeito do tratamento de dentes deciduos com indicação
para pulpotomia e os fdrinacos atualmente recomendados e suas técnicas,
propondo a utilização da pasta de Guedes Pinto.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2..1 Diagnóstico

A realização da pulpotomia é justificável, pois o tecido da polpa
coronária adjacente à exposição feita pela cárie, geralmente contém
microorganismos e mostra evidência de inflamação e alteração degenerativa. 0
tecido anormal pode ser removido, permitindo a cicatrização nas entradas dos
canais radiculares em uma Area da polpa essencialmente normal, mas isto não
assegura seu êxito pois, uma elevada porcentagem de insucessos podem ocorrer
se os dentes não forem selecionados cuidadosamente. MAC DONALD,
A VERY27
Para REZENDE, LOPES 33 o passo mais importante e também o de
maior dificuldade no tratamento de polpas vivas, é o correto diagnóstico da
condição pulpar aliado à conveniência de s realizar o tratamento, e de acordo
com os autores é certamente o parâmetro para a melhor forma de tratamento , o
qual deve ser realizado cuidadosamente, baseado em uma avaliação clinica e
radiográfica do dente em questão para que assim se estabeleça a conduta
terapêutica mais adequada.
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De acordo com MAC DONALD, AVERY 27 para que o
tratamento não venha a ser prejudicado por falhas de diagnóstico, algumas
condições devem ser observadas; como o estado da polpa relativo ao grau de
reabsorção pois a pulpotomia em dentes deciduos com reabsorção radicular
maior ou igual a 2/3 do comprimento total da raiz está contra-indicada. Os
autores descrevem ser necessário, a ausência de lesão de furca radicular, e que
os dentes sejam vitais e não apresentem dor , xpontânea. Outro aspecto é relativo
a saúde do paciente, pois esta contribui para a cura da patologia pulpar o que a
contra-indica em crianças com saúde geral precária e baixa resistência orgânica.
A técnica da pulpotomia será também contra - indicada se o dente apresentar
inflamação pulpar considerável, o que é de,:ectável através de um sangramento
excessivo e de coloração anormal.

2.2 Pulpotomia com formocresol

Atualmente o fármaco mais utilizado na pulpotomia de dentes
deciduos é o formocresol, fato este que se baseia nas inúmeras pesquisas que
comprovam sua eficiência.

BEAVER, apud KETLEY, GOODMAN 24 descreve que o uso do
formocresol foi introduzido por BUCKLEY no inicio do século em uma
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formulação de partes iguais de formalina e cresol e seu uso popularizado algumas
décadas mais tarde por SWEET.
TOLEDO 38 cita que o sucesso clinico da pulpotomia com
formocresol, motivou pesquisas a partir de 1959, quando MASSLER

e

MANSUKHANI, publicaram os primeiros trabalhos histológicos realizados em
dentes de ratos e dentes deciduos humanos e afirma que o formocresol mesmo
apresentando propriedades germicidas e fixadoras sobre a superficie pulpar deve
ser considerado como um irritante, pois provoca uma inflamação crônica
"silenciosa" que se localiza na regido mais apical do canal radicular . No que diz
respeito a técnica que a pulpotomia com fbrmocresol preconiza que deve ser
realizada em sessão única, e indica a fórmula de Buckley diluída em 1/5 que
consiste de 3 partes de glicerina, uma pane, de água destilada e uma parte de
formocresol, com aplicação de 5 minutos sobre o remanescente pulpar com
imediata colocação de uma pasta de ZOE.
De acordo com ARAÚJO, NOR, THOMA.ZI 2 a alta porcentagem de
sucesso clinico observada nas pulpotonias com formocresol fez deste
medicamento o agente de eleição em casos de exposição pela cárie, nos dentes
deciduos com vitalidade pulpar,e demonstraram através de revista de literatura
que por muito tempo a aceitação do uso da formocresol na sua forma original,
baseou-se em resultados quase que exclusivamente clínicos, com pouco
embasamento biológico.
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Os autores afirmam que os efeitos tóxicos locais e sistêmicos do
formocresol na concentração original e também seu potencial irritativo, tem

atualmente colocado em questão o seu uso como medicamento de eleição nas
pulpotomias de dentes deciduos, sendo assim ,preconizam concentrações mais
baixas deste agente que segundo eles permitiria uma recuperação tecidual mais
rápida sem diminuir sua eficácia. Recomendam que uma vez avaliadas as
condições do tecido pulpar, a pulpotomia deve ser realizada em sessão única com
aplicação do formocresol diluído a 1/5, por 5 minutos com sub base de óxido
de zinco eugenol.

Seqüência clinica para pulpotomia com o formocresol:

Anestesia, isolamento absoluto do campo operatório , remoção da

dentina cariada e do teto da câmara pulpar, remoção da polpa coronária com
escavadores de dentina até o nível da entrada de canais radiculares, irrigação com

água destilada ou soro fisiológico, secagem com bolinhas de algodão ou papel
absorvente até se obter hemostasia, colocação de uma bolinha de algodão
embebida no formocresol (diluído a 1/5) na câmara pulpar por 5 minutos, com o
excesso removido, colocação de uma pasta com óxido de zinco e eugenol sobre o
remanescente pulpar e o assoalho da câmara pulpar, restauração provisória ou
definitiva do dente. FUKS
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Em

1972 MASSLER, NIANSUKHANI apud, KETLEY,

GOODMAM24 descrevem que histologicamente tem sido mostrado que o
formocresol produz três zonas no tecido pulpar remanescente após pulpotomia.

Primeiramente uma ampla zona acidófila de fixacão na porção coronal
da polpa radicular em seguida se observa uma extensa zona corada palidamente
na regido mediana da polpa radicular e na porção mais apical apresenta uma
ampla zona de células inflamatórias difundidas profundamente para denim do
tecido pulpar normal subjacente.
DOYLE, MAC DONALD, MITCHELL 9 realizaram pulpotomia
experimental em 65 dentes deciduos de crianças saudáveis entre 4 e 11 anos,
onde os efeitos da técnica com o formocresol foram comparados com os efeitos
da técnica de pulpotomia com o hidróxido de cálcio. O formocresol foi
empregado em 33 dentes e o hidróxido de cálcio em 32.

Alguns elementos

dentais foram extraídos mais tarde para estudo microscópico num intervalo
médio de 100 dias, sendo estes 18 do grupo do hidróxido de cálcio e 17 do grupo
do formocresol, 92 % das polpas tratadas com formocresol que se mantiveram
viáveis para estudo, apresentaram uma aparência satisfatória, contra 50% das

polpas tratadas com hidróxido de cálcio Radiograficamente o hidróxido de
cálcio obteve 64% de sucesso e o formocresol, 93% clinicamente em um período

de 9 a 19 meses, obteve-se 71% de sucesso com o uso do hidróxido de cálcio.
formocresol apresentou com avaliação de 5 a 18 meses um sucesso de 100%.
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Através de uma investigação, GARCIA GODOY 13 comparou
histologicamente 40 dentes deciduos de dois babuinos, onde pulpotomias foram

realizadas com aplicação de formocresol na sua fórmula original de Buckley e na
sua formulação diluída, sendo que estavam divididos em grupos onde foram
aplicados os medicamentos com bolinha de algodão , em algumas amostras o
formocresol foi incluído no ZOE. Passados trinta dias os dentes foram extraídos
e várias raizes dos dentes seccionadas. As observações histológicas provaram que
não houve expressiva diferença no método em que o formocresol foi aplicado
com bolinha de algodão e no que foi incluído na pasta de ZOE, sugerindo que o
formocresol diluído tem penetração e resposta pulpar muito similar àquelas
apresentadas com a fórmula original de Buckley.
MINIUCCHI, BONARDI 29 consideraram a mumificaçâo com
formaldeido prejudicial, devido a infiltração deste medicamento para os tecidos

adjacentes e também à nível sistémico.
Revisando a literatura SIPES, BINKLEY 37 descreveram que o
formocresol é um medicamento intra-canal questionável, com evidência de

absorção e distribuição sistêmica podendo também ser causador de defeitos no
esmalte dos dentes sucessores.
Para ARAÚJO, NOR, THOMAZI 2 uma vez avaliadas as condições
do tecido pulpar, a pulpotomia de dentes deciduos deve ser realizada em sessão
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única com aplicação de forrmocresol diluída a 1/5, por 5 minutos com sub base
de óxido de zinco eugenol.
Os pesquisadores DAVIS, MYERS, SWITKES 7 realizaram estudo
comparativo em primeiros molares deciduos livres de carie de 12 ratos, que
foram separados em 2 grupos de 6 ratos . 0 primeiro grupo foi tratado com
formocresol, formulação diluída, e o outro r:cebeu glutaraldeido 5% tamponado
pH (8.5). Os medicamentos foram aplicados com bolinha de algodão estéril
durante 5 minutos. No intervalo de 1, 4 e 8 semanas, 2 ratos de cada grupo
foram sacrificados para preparação histoló gica. Após 8 semanas não foram
observadas diferenças clinicas entre os medicamentos experimentais na obtenção
de fixação da superficie do remanescente pulpar. Também não foram
observados efeitos sistêmicos dos procedimentos ou dos medicamentos.
Histologicamente houve diferença entre os tecidos tratados com formocresol e
glutaraldeido. 0 emprego do glutaraldeido não inibiu tão significativamente a
habilidade para induzir ao total prejuízo p.ilpar ou perda da vitalidade. 0
formocresol aparentou substituição fibrót ca via tecido de granulação em
desenvolvimento através do ápice. O r:sultado com o glutaraldeido não
apresentou distribuição sistêmica ou outros fenômenos extra dentais.
Segundo GUEDES - PINTO 19 o formol ao precipitar proteínas
apresenta ação bactericida, fixa a polpa subjacente a ele pela interação química
da droga com as proteínas celulares e provoca também trombose que resulta em
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area de isquemia, sendo considerada droga irritante e prejudicial ao tecido pulpar

vitalizado. Cresol, representado pelo metil fenol, mostra poder antisséptico com
propriedades mais atenuadas. Glicerina além de veiculo tem função de também
atenuar o poder irritante do formol.
Para RUSMAH36 a combinação de formaldeido e cresol afeta
consideravelmente em profundidade a polpa radicular, mesmo após uma
aplicação de 5 minutos.

KESZLER, DOMINGUEZ 23 estudando comparativamente cistos
dentigeros segundo a localização anatômica em relação ao tratamento prévio com

formocresol, onde foram utilizados cortes histológicos de paredes de peças
cirúrgicas de 41 cistos dentigeros em pacientes de até 15 anos de idade, onde
26% tinham histórico clinico de tratamento prévio com formocresol nos molares
deciduos relacionados anatomicamente. Estudo morfométrico se realizou sobre
as projeções gráficas dos cortes histológicos e os resultados não demonstraram
diferenças significativas entre cistos de pacimtes com ou sem tratamento prévio
com formocresol, em nenhum dos parâmetros usados na análise

RANLY, GARCIA GODOY 32 citam em suas pesquisas que o
formocresol é uma droga derivada de dois componentes ativos, formaldeido e
cresol com propriedades completamente distintas. Formaldeido é um conhecido

fixador que reage com as proteínas da polpa e bactérias e, segundo os autores ele
provavelmente desnatura toxinas e as enzimas autoliticas, e assim converte uma
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inflamação aguda em crônica.

Cresol é urn cáustico Fenol como droga que

dissolve as células e membranas, homogeniza a polpa como o formaldeido ele
também é um forte desinfetante, mas não apresenta propriedades fixadoras.
Segundo LEWIS, CHESTNER26 o formaldeido tem um conhecido
potencial mutagénico e carcinogênico em hullarlOS que foi constatado através de

revisão de literatura, a qual enfatizou uma real necessidade de se reaver o uso
do formaldeido em odontologia, principalmente por ser o formocresol o
medicamento preferido para procedimentos de pulpotomia de dentes deciduos.
BEAVER apud KETLEY, GOODMAN 24 conclui que apesar do
aparente sucesso clinico obtido com o formocresol, resultados histológicos têm

demonstrado que este não pode ser tido como meio de cura e somente deve ser
considerado como um método de retenção de dentes deciduos por um limitado
período de tempo.
CHEDID, GUEDES-PINTO , ARA0J05 apontam que diferentes
respostas pulpares frente ao formocresol estão diretamente relacionadas ao tempo
de aplicação do medicamento, concentração e tipo de amostra e concluem que

quanto mais tempo o medicamento estiver em contato com os tecidos pulpares, e
maior for a concentração , mais danosos os efeitos sobre eles.

KETLEY, GOODMAN 24 concordam em suas pesquisas que as
manifestações decorrentes da utilização do formocresol são extremamente mais
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irritantes e deletérias quando comparadas ::,om outros fármacos o que coloca em
questão o seu uso como agente de eleição im terapia pulpar em dentes deciduos
Segundo GUEDES - PINTO 20 a utilização do formocresol na sua
forma original é responsável por uma apão enérgica sobre a polpa radicular
podendo assim promover a necrose e conseqüente fracasso com essa técnica.
Para o autor a utilização do formocresol diluído aparenta ter trazido um progresso
na terapia pulpar dos dentes deciduos, apresentando como vantagem a
manutenção do remanescente pulpar coin vitalidade para que os processos
biológicos do dente ocorram normalmente mas, alerta que o número das
pesquisas laboratoriais e clinicas são pequenos, o que sugere cautela em relação
a esses resultados.
TOLED038 avalia que o formocresol ainda tem seu lugar assegurado
na clinica odontopedidtrica, mas estando este limitado aos casos com diagnóstico
de inflamação pulpar gave de dentes decidlos.
De acordo com FUKS 12 não se descobriu um medicamento ou técnica
que demonstrasse um índice de sucesso lmnico igual àqueles do formocresol,
mesmo que na atualidade a maioria dos autores concordem que o formocresol é
pelo menos potencialmente imunogenico e mutagenico.
2.3 pulpotomia com glutaraldeido
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GOMIDE, PACHECO, ABDO ! ' descrevem que o uso do
glutaraldeido como agente nas pulpotomias de dentes deciduos, é uma técnica

introduzida recentemente onde trabalhos iniciais foram realizados a partir de
1972 por HANNAH.
Para ISSAO, GUEDES-PINT0 22 o glutaraldeido é basicamente um
antisséptico usado em histologia como fixador de tecidos, porém sua ação sobre

esses é menos agressiva e provoca fixação superficial da polpa radicular
remanescente, após pulpotomia.
FUKS 12 cita que o glutaraldeido foi o medicamento proposto como
alternativa ao formocresol por sua limitada penetração para dentro dos tecidos
periapicais e potencial tóxico menor. De acordo com FUKS , BIMISTEIN apud

KETLEY , GOODMAN 24 a técnica do glutaraldeido apresenta algumas
vantagens sobre os outros fármacos, principalmente o formocresol como:
)

Formar ligações irreversíveis e mais estáveis com a matéria
orgânica;

b) Ter difusão limitada dentro da estrutura dentária;
c) Não causar irritação periapical:

d) Ser menos volátil e ter maior ação bactericida;
e) Apresentar reação mais rápida, com o tecido pulpar em menores
concentrações ;
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f)

Ter fixação superior dos tecidos pulpares com pouca
imunogenicidade .

Seqüência clinica para pulpotomia com glutaraldeido :

Anestesia ,isolamento absoluto, remoção do tecido cariado com brocas
e também do teto da câmara pulpar, em seguida removemos a polpa com curetas
, seguida de hemostasia e colocação do glutaraldeido no penso de algodão por 5
minutos sobre o remanescente pulpar. A seguir , remove-se o penso e sela-se o
dente com óxido de zinco e eugenol . GUEDES-P1NT0 19
Com o propósito de avaliar clinica e radiograficamente as pulpotomias
realizadas com glutaraldeido 2% GARCIA GODOY 14 selecionou 55 dentes
deciduos com polpa vital exposta por cárie ck, crianças entre 4 e 9 anos de idade.
Os dentes apresentaram sangramento vermelho vivo e a hemostasia realizada
com bolinha de algodão seca, se deu em poucos minutos. Após 18 meses o
resultado obtido foi de 96,4% de sucesso com simples aplicação del a 3 minutos.
Tres anos mais tarde GARCIA GODOY 15 realizou um novo estudo
onde avaliou clinica e radiogdficamente

as pulpotomias realizadas com

glutaraldeido de 49 dentes deciduos utilizados na pesquisa anteriormente citada
, pois somente estes estavam disponíveis na o casido. Após 4 meses de observação
a taxa de sucesso obtida tanto clinica como radiograficamente foi de 98,0%.
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GRIZENDI et al" utilizando 28 dentes deciduos vitais de crianças
entre 3 à 8 anos com tecido pulpar favorável a técnica de pulpotomia, usaram
como agente fixador glutaral USP com tempo de emprego de 5 a 10 minutos.
Exames radiográficos e clínicos foram realizados no ato da pulpotomia, e aos 6 e
12 meses após, os resultados obtidos clinicamente tiveram percentual de 100%
de sucesso. Radiográficamente aos 6 meses o percentual de sucesso foi de 96,42
% e aos 12 meses decresceu para 92,85 %.
FUKS et al" realizaram um estudo com 32 crianças com idade média
de 7 anos, em dentes que apresentaram amplas lesões cariosas, pulpotomias
foram realizadas em 53 molares deciduos onde utilizaram como agente o
glutaraldeido a 2% .0 critério para seleção dos dentes foi : polpa vital exposta
por cárie, sem evidencia clinica ou radiográfica de degeneração pulpar e dentes
com possibilidade de restauração .Seis meses após o tratamento, o resultado foi
de 5,7% de falhas, e após 25 meses a taxa de falhas foi de 18%. Neste estudo a
reabsorção interna foi diagnosticada em 6 dentes, reabsorção externa em apenas
um dente e obliteração do canal radicular em um dente. Segundo os autores, a
reabsorção radicular fisiológica dos molares pulpotomizados, comparados corn
seus antimeros, passados 25 meses, foi similar. Apenas 7 dentes reabsorveram
mais rapidamente que seus controles.
RUSMAH, RAHIM 35 selecionarem 30 molares deciduos de crianças
entre 4 a 7 anos de idade, livres de cárie ou com cáries iniciais, onde utilizaram
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corno medicação para pulpotomia glutaral&ido 2% ou formocresol, deixados
sobre o coto pulpar durante 3 minutos. A experiência resultou em difusão do

formocresol para a dentina e cemento pass idos 15 minutos da sua aplicação,
enquanto não foi observada a difusão do glutaraldeido , o que segundo os
autores, tende a sustentar o uso do glutaraldeido 2% como medicamento de

eleição em pulpotomia de dentes deciduos.
ALACAM 1 pesquisando dentes cariados de crianças saudáveis entre
7 A. 11 anos de idade, indicados para a pulpotomia foram separados em grupos,
onde 25 dentes foram tratados com glutaraldeido 2%, durante 5 minutos e
posteriormente pasta de óxido de zinco eugenol mais uma gota de glutaraldeido
para cobrir o coto pulpar remanescente; 21 dentes tratados com glutaraldeido 2%

recoberto com hidróxido de cálcio mais unia gota de glutaraldeido; 23 dentes
tratados com formocresol por 5 minutos e sub base de óxido de zinco eugenol
mais uma gota de formocresol. Todos os dentes foram anestesiados e isolados
corn rolos de algodão.

Histologicamente avaliou-se os resultados obtidos, onde no grupo em
que se utilizou como sub base o hidróxido de cálcio, observou-se reabsorção

interna e inflamação pulpar; já o grupo do formocresol, não observou-se
resposta cicatricial ao longo do remanescente pulpar, mas houve tentativa de

fixação de todo tecido pulpar remanescente Para as observações histológicas,
uma amostra de cada grupo foi extraído em 3, 6 e 12 meses, e segundo o autor,

23

a técnica com glutaraldeido 2% e óxido de zinco eugenol mais glutaraldeido
como sub base, foi biologicamente aceitável, manteve a vitalidade do

remanescente pulpar e apresentou uma taxa maior de sucesso em comparação
com as outras alternativas do experimento.

TSAL.SU, TSENG 39 realizaram um estudo comparativo com o uso
de quatro preparações diferentes de glutaralceido na pulpotomia de 258 molares

deciduos em crianças com idade entre 4 5. 7 anos, com aplicação de 5 minutos.
As preparações utilizadas foram:

Glutaraldeido tamponado a 2% ( pH 7.20)
Glutaraldeido não tamponado a 2% ( pH 3.75)

Glutaraldeido tamponado a 5% (pH 7.20)
Glutaraldeido não tamponado a 5% (pH 3.48)
Os molares estudados apresentavam poucos sintomas clínicos e polpa

vital exposta por cárie, sem evidências clinicas ou radiográficas de patose pulpar.
Após 36 meses de acompanhamento clínico e radiográfico a taxa de sucesso

obtido foi de 78,7%, e diferença estatística no foi observada entre os 4 tipos de

preparações de glutaraldeido; em 27 de 150 lentes observou-se canal obliterado.
Através deste experimento os autores afirmam que mais estudos são necessários,
não indicando assim seu uso como medicação de eleição para pulpotomia.
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GOMIDE, PACHECO, ABDO 17 concluíram que a pulpotomia com
glutaraldeido deve ser realizada com soluçãc a 2% tamponada por 5 minutos, e
colocação de uma pasta de ZOE com uma gota de glutaraldeido.
RUSMAH 36 em pesquisa realizada com 42 caninos deciduos sadios,
selecionados para pulpotomia com aplicaçdc de glutaraldeido 2% por 3 minutos

onde grupos de 6 dentes foram extraídos imediatamente e após 1, 2 e 3
semanas, 1, 2 e 3 meses ao tratamento, os dentes então mergulhados em
formalina a 10% e realizada a preparação histológica. 0 resultado obtido neste
trabalho, foi uma inflamação moderada, que não se propagou para a região da
polpa sendo clinica e histologicamente

efetivo com simples aplicação de 3

minutos.

2.4 Pulpotomia com hidróxido de cálcio

HERMAN apud KUBOTA, GOLDEN, PENUGONDem 1930

demonstrou que o hidróxido de cálcio estimulava a formação de dentina
reparadora, quando posto em contato com o tecido pulpar.
Em 1938 TEUSCHER e ZANDER utilizaram pela primeira vez o
hidróxido de cálcio como agente de pulpotomia para dentes deciduos, onde
observaram formação de ponte de dentina GOMIDE, PACHECO, ABDO."
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SCHRODER, GRANATH apu d PAIVA, ANTONIAZZI

30

acreditam que o pH alcalino do hidróxido de cálcio destrói as células localizadas
superficialmente ou seja, produz necrose superficial por coagulação, e esta
provoca uma irritação na polpa subjacente que responde com formação de tecido
calcificado (ponte dentinaria).
Para PAIVA, ANTONIAZZI 30 estudos com acompanhamento
clinico, radiográfico e também observações histológicas sustentam a utilização
do hidróxido de cálcio em tratamento conservadores de dentes permanentes com
algum sucesso já, sua utilização em dentes deciduos não apresentaram
resultados tão animadores.
Seqüência clinica de pulpotomia com hidróxido de cálcio:
Anestesia, isolamento absoluto, remoção de toda dentina cariada e do
esmalte sem apoio , remoção do teto da câmara pulpar, remoção da polpa
coronária até ao nível da entrada dos canais radiculares , utilizando escavadores
de dentina ou uma broca esférica , irrigação com água destilada ou soluto
fisiológico, secagem com algodão ou papel absorvente esterilizados ,até obter-se
hemostasia, colocação de um curativo de cotticáide-antibiótico, levado à câmara
pulpar com auxilio de algodão, capeamento da porção radicular da polpa com o
hidróxido de cálcio, preferencialmente preparado na hora, misturando hidróxido
de cálcio pró análise e água destilada, ajustando a pasta no fundo da cavidade
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com penso de algodão, sobre este colocaçao de um cimento de hidróxido de
cálcio ou óxido de zinco eugenol , em s .guida a restauração provisória ou
defmitiva do dente. GOMIDE, PACHECO, ABD0 17
Através de revisão de literatura GRIZENDI et al 18 afirmaram que os
resultados obtidos com o uso do hidróxido de cálcio como agente de pulpotomia,
demonstraram elevada taxa de reabsorção dentinaria interna, quando utilizada em
dentes deciduos com polpas no período regressivo do seu ciclo vital.
RANLY, GARCIA GODOY 32 concluem que o uso racional do
hidróxido de cálcio, é mais biológico , e portanto mais indicado nas
pulpotomias de dentes deciduos se comparado com o formocresol , pois segundo
os autores é capaz de induzir a formação de ,Jentina reparadora
GIRO ,BAUSELLS, PERCINOT0 16 realizaram um estudo
histopatológico em segundos e terceiros molares deciduos de 9 cães com polpas
vitais submetidas à pulpotomia e tratados com hidróxido de cálcio, glutaraldeido
e formocresol. O hidróxido de cálcio foi preparado em pasta com água destilada.
O formocresol e o glutaraldeido estiveram durante 5 minutos em contato com a

polpa radicular, que posteriormente foi cobeita com óxido de zinco e eugenol de
consistência cremosa. Todos os dentes tratados receberam uma base de óxido de
zinco e eugenol e restauração de amálgama le prata. Após 15, 30 e 45 dias, foi
realizada a preparação histológica. Os dentes com o hidróxido de cálcio, após 15
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dias apresentaram zona de necrose por coagulação abaixo do material capeador,
com 30 dias zona de necrose no terço apical e reabsorção dentindria interna, aos
45 dias observou-se barreira dentinária incompleta e irregular ; próximo ao
forame apical os dentes exibiram caracterislicas de normalidade. Os resultados
com o formocresol desde o inicio demonstrou Area de necrose por coagulação,
inflamação crônica e aos 45 dias área de reabsorção ativa interna e externa. Nos
dentes tratados com glutaraldeido após 45 dias verificou-se reabsorção ativa com
destruição de quase toda a raiz.

Autores descrevem que o uso do hidróxido de cálcio promove
cicatrização e simula a formação de dentina 3ecunddria. Também, que as falhas
com o uso deste agente, são mais freqüentemente atribuídas à reabsorção interna,
seguida de inflamação crônica. KETLEY , GOODMAN 24 .

GOMIDE, PACHECO, ABD0 17 concluem em revisão de literatura
que a pulpotomia com o hidróxido de cálcio deve ser realizada somente em
casos de deciduos bastante jovens com exposição pulpar acidental durante o ato
operatório, e com o remanescente pulpar sem sinal de inflamação.

Para KUBOTA, GOLDEN, PENUGONDA 25 o hidróxido de cálcio,
não é geralmente usado em terapia pulpar conservadora de dentes deciduos,
devido à freqüente ocorrência de reabsorção interna da raiz.
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Segundo DE DEUS 8 , nos inúmeros trabalhos experimentais com o
hidróxido de cálcio, freqüentemente se observou uma área superficial de necrose
no tecido pulpar, que não se estende em profundidade, sendo possível que esta
destrua e neutralize os produtos irritantes dos tecidos traumatizados da lesão e
sirva como material isolante da polpa.
HEILIG et al 21 realizaram um e -itudo experimental com 17 molares
deciduos inferiores de 14 crianças entre 3 e 3 anos de idade, em que os dentes
selecionados estavam cariados , porém viáveis para procedimentos de
pulpotomia , foi utilizado hidróxido de cálcio, Life, como agente pulpar
capeador. Após a hemostasia, a base e catalisador foram misturados de acordo
com a instrução do fabricante, e em seguida o composto acomodado sobre o
tecido pulpar remanescente e selado com material restaurador temporário e coroa
de aço cimentada.
As avaliações clinicas e radiográficas aconteceram em 6 semanas, 3, 6
e 9 meses após a realização das pulpotomias. Os dentes estudados foram
divididos em grupo experimental e de controle. Um total de 8 dentes para o grupo
de experimental, onde as avaliações radiogd. .ficas pós-operatórias demonstraram
um aumento na deposição de dentina reparadora e redução generalizada na
largura mésio-distal dos canais radiculares. No grupo controle, um total de 9
dentes, as avaliações foram caracterizadas por uma deposição minima de dentina
reparadora e a extensão mésio-distal dos canais radiculares apareceram
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relativamente inalteradas. A experiência resultou em sucesso clinico

e

radiográfico para 15 dentes, pois um dente apresentou após 6 semanas, osteite
apical condensante, e após 12 semanas um outro dente apresentou reabsorção
interna de ambas as raizes.
Com estes resultados os autores sugerem o hidróxido de cálcio como
uma alternativa viável nas pulpotomias de dentes deciduos substituindo o
formocresol, mas recomendam pesquisas no campo histológico com tempo de
observação maior.
MINIUCCHI, BONARDI 29 em uma experiência ambulatorial de 3
anos com 583 elementos dentários deciduos pulpotomizados, para se evitar que
na dentição permanente se verifique situação patológica, os autores empregaram
uma pasta a base de óxido de zinco e hidróxido de cálcio pouco consistente.
Controle radiográfico durante 3 anos não evidenciou nenhum dano aos tecidos
periodontais dos dentes deciduos, nem mesmo no dente sucessor permanente.
FADAVI, ANDERSON 1° em experimento realizado com 36 dentes
deciduos não cariados pulpotomizados de 2 macacos, foram separados em três
grupos; dois grupos foram tratados com hidróxido de cálcio e em um grupo
experimental foi utilizado FDB ( osso seco congelado humano) e coberto com
uma folha metálica estéril. Os dentes foram extraídos e colocados em formalina
10% para avaliação histológica, onde se constatou que 100% dos dentes
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tratados com FDB tinham vitalidade pulpar após 6 semanas, comparado com
75% do grupo tratado com hidróxido de cálcio. Pontes de dentina estavam

presentes em 87,5% de grupo FDB contra 75% do grupo do hidróxido de cálcio.
Células inflamatórias estavam ausentes ou em pouca quantidade, em 100% do
grupo FDB contra 75% do grupo do hidróxido de cálcio. Após 6 meses, 83,3%
dos dentes tratados com FDB tinham polpa vital, já o grupo do hidróxido de
cálcio mostrou 100% de necrose pulpar. Os resultados demonstraram que o uso

do FDB teve sucesso superior ao hidróxido de cálcio em pulpotomia de dentição
primária de macacos.

2.5 Pulpotomia com a Pasta de Guedes-Pinto

De acordo com GUEDES-PINI0 19 alguns anos atras iniciou-se
pesquisas utilizando nas pulpotomias de dentes deciduos uma pasta composta por
partes iguais de

iodofórmio, rifocort e paramonoclorofenol canforado.

Inicialmente a referida pasta foi utilizada em animais de laboratório, para numa
etapa posterior ser testada em humanos.
Rifocort

é

associação de

antibiótico (rifamicina sódica)

e

corticosteráide (acetato de predinizolona) que, tam apresentado um bom

comportamento frente a destruição de microorganismos e controle da reação
inflamatória. A rifamicina s6dica atua como microbiostático de germes gam
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positivos e gram negativos, já a ação do paramonoclorofenol canforado
fundamenta-se nas propriedades antissepti;:as do fenol. Para o autor esta
composição sugere ótima a ação antisséptica da pasta.
Segundo BERZERQUE apuc MICHEL, GUEDES-PINTO,
ARAÚJ028 o fenol ao ser associado à cânfora, oferece vantagens ; como o
aumento da sua ação antisséptica e diminuição da sua causticidade.
BENTSON, BENGTSON, GUEDES PINTO3 citam que o iodoffirmio
ou triometano que atua liberando lentamente o iodo quando em contato com os
tecidos e outros tipos de matéria orgânica, é radiopaco e age contra todos os tipos
de bactérias, também sobre esporos e fungos e até certos tipos de virus.

Seqüência clinica da pulpotomia com a pasta de Guedes-Pinto :
Anestesia, isolamento absoluto do campo operatório, remoção total do
tecido cariado e em seguida do teto da câmara pulpar com o auxilio de
instrumentos cortantes rotatórios, amputação da polpa coronária e farta irrigação
com soro fisiológico, hemostasia com bolinhas de algodão sobre o remanescente
pulpar. Os componentes da pasta são proporcionados em volumes semelhantes
em uma placa de vidro estéril e em seguida manipulados. Levá-la ao interior da
câmara pulpar e acomodá-la sobre o remanescente pulpar com a ajuda de uma
bolinha de algodão estéril.. Coloca-se uma sub-base de óxido de zinco e eugenol
de presa rápida, limpa-se a cavidade com ;olução detergente para se evitar a
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pigmentação dentinária devido a presença do iodofórmio e em seguida realiza-se
a restauração do dente.GUEDES-PINTO 19 .

MICHEL, GUEDES-PINTO, ARAÚJO 28 realizaram um experimento
laboratorial para testar a eficácia da pasta obturadora preconizada por GuedesPinto para dentes deciduos com polpa mortificada, onde os pesquisadores
utilizaram o tecido conjuntivo subcutâneo de 18 camundongos que foram
subdivididos em 6 grupos de 3 animais. A pasta foi então implantada no dorso
dos animais, e de acordo com os tempos experimentais estudados, 24 horas, 3, 7,
14, 28 e 90 dias, os animais foram sacrificados. A pasta apresentou-se bem
tolerada pelo tecido conjuntivo subcutâneo de camundongos havendo discreta
reação inflamatória com predominância de células mononucleares no terceiro dia;
entre o sétimo e o décimo quarto dia havia infiltrado de macrófago; ao vigésimo
oitavo dia o material estava presente porém em menor quantidade, tendo sido
totalmente reabsorvido aos 90 dias e o tecido voltara à apresentar características
de normalidade.
De acordo com BENGTSON, BENGTSON, GUEDES-PINTO 3 um
aspecto relevante após 15 anos de observaçi5es clinicas com utilização da pasta
de Guedes-Pinto em polpa morta, é quo nos diversos casos que houve
extravasamento da pasta para os tecidos circundantes, nunca observou-se reação
insatisfatória, com boa aceitação destes tecidos ao medicamento, considerando
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que o tecido ósseo apresenta o mais baixo metabolismo, o que implicaria
geralmente em lesões e rejeição do corpo estranho.
CHEDID, GUEDES-PINTO,ARAÚJ0 5 compararam histologicamente
e biologicamente a ação de uma pasta endoclôntica e do formocresol através de
um experimento em dentes molares deciduos pulpotomizados de ambos os hemiarcos de 32 ratos. Em um deles foi utilizado como medicação o formocresol
fórmula de Buckley por 5 minutos em contato com os cotos pulpares e nos
molares do lado oposto colocou-se pasta obturadora desenvolvida por Guedes
Pinto e colaboradores. Em seguida à colocação do medicamento, os dentes foram
selados com óxido de zinco e eugenol de presa lenta. Nos resultados obtidos
constatou-se que a ação da pasta é bem tolerada pelos tecidos, com reação
inflamatória discreta após o 14° dia, sendo completamente reabsorvida, com
formação de ponte dentindria após o 28° dia. 0 formocresol de Buckley
promoveu necrose por coagulação desde o período inicial, sem evidencias de
formação de ponte dentinária.
Estudo clinico em humanos BENGTSON, BENGTSON, GUEDES
PINTO 3 analisaram 59 molares deciduos cariados e com vitalidade pulpar de
crianças em torno dos 6 anos de idade, realizaram pulpotomias utilizando como
agente a pasta de Guedes Pinto, composta de partes iguais de iodoformio,
paramonoclorofenol canforado e rifocort.

Através de avaliação clinica e

radiográfica os autores obtiveram após 12 e - 7 meses em 43 dentes, um sucesso
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de 90,69% dos dentes foram avaliados após 18 e 24 meses e o sucesso foi de
100%. 0 total de êxito observado foi de 93,22%.
Dando continuidade à pesquisa anterior, BENGTSON , BENGTSON 4
reavaliaram clinica e radiograficamente os 45 dentes utilizados anteriormente e
avaliaram 31 novos dentes deciduos que foram selecionados seguindo os
mesmos critérios da pesquisa anterior. Os resultados obtidos neste segundo
momento foi um alto grau de sucesso. Foram reavaliados os 45 dentes da
experiência anterior, 33 dentes entre 18 e 23 meses, 12 dentes entre 24 e 30
meses, e avaliados os 31 novos dentes entre. 5 e 14 meses. 0 insucesso ocorreu
em apenas 6 casos e nos primeiros 17 meses, e estes dentes , segundo os autores
apresentaram indicação de uma situação patológica pulpar.
Baseados nestas pesquisas os autores asseguram que pulpotomia, por
ser uma técnica muito utilizada em pacientes pediátricos, o fator tempo é
relevante para o sucesso do tratamento, pois sabe-se que a maioria das técnicas
de pulpotomia exigem determinado tempo de espera para que o efeito do
medicamento se faça , sendo que um menor tempo de aplicação seria um
aspecto bastante favorável, como o observado no uso da Pasta de Guedes Pinto.
GALLOTINI apud REZENDE , LOPES 33 estudou o processo de
reparação pós exodontia de molares de ratos quando da aplicação da pasta de
Guedes-Pinto no interior do alvéolo, previamente aos procedimentos de sutura.
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Neste experimento os resultados demonstraram uma melhor condição para
cicatrização quando a pasta era utilizada, em comparação ao grupo de controle,
onde somente a sutura foi realizada, isto segt.ndo o autor é devido a presença do
antibiótico.
Segundo LUJAN apud REZENDE, LOPES 33 os problemas técnicos
relacionados à utilização da pasta, como dificuldade de acomodação da mesma
sobre o remanescente pulpar , pode ser melli orada pelo acréscimo de hidróxido
de cálcio e óxido de zinco sobre a pas.:a endodôntica, também existe a
dificuldade de disponibilidade comercial do ri focort , por isso o autor indica que
o mesmo pode ser substituído pelo otospo rim, ou oncilom A , sem que as
propriedades desejáveis da pasta sejam substancialmente alteradas.
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3 DISCUSSÃO

Nos muitos estudos referentes ao tratamento de dentes

deciduos

pulpotomizados, é significativa a divergência entre os pesquisadores no que diz
respeito ao fármaco a ser utilizado , as condições clinicas do tecido pulpar que
receberá o tratamento ,ao grau de rizólize que o dente deciduo se encontra, e até
mesmo o tempo de aplicação do medicamento proposto para este fim. TOLEDO
38

,

MAC DONALD, AVERY 27, GUEDES - PINTO 2° , FUKS 12

.

0 grau de saúde da polpa é o mais importante e dificil aspecto da
terapia pulpar conservadora e certamente parâmetro para a melhor forma de
tratamento .0 diagnóstico deve ser realizado cuidadosamente, baseado em uma

avaliação clinica e radiografica do dente em questão para que assim se estabeleça
a conduta terapêutica mais adequada. FUKS 12 GUEDES- PINTO 20
,

A maioria dos autores pesquisados consideram o formocresol o

farmaco mais utilizado atualmente para a pulpotomia em dentes deciduos
ARAÚJO, NOR, THOMAZI 2

,

FUCKS, 12 GRIZENDI et all8 ,TOLEDO 38

GUEDES-PINT0 19 ,GOMIDE, PACHECO, ABDO 17

,

,

MAC DONALD,

AVERY27 , RANLY,GARCIA-GODOY 32, este fato baseia-se nas

propriedades

37

bactericidas e fixadoras do formocresol , no alto índice de sucesso clinico e
radiográfico da técnica, que apresenta-se em torno de 70 a 97% , e nas inúmeras
pesquisas comprovando sua eficiência.
Apesar de nos depararmos com resultados clínicos elevados como os
de DOYLE, MC DONALD, MITCHELL ), que obtiveram 92% das polpas

viáveis microscopicamente , e sucesso clinico de 100% após 18 meses na
pulpotomia com o formocresol, um número elevado de pesquisadores mesmo
considerando sua utilização, concordam que os resultados histológicos não são
satisfatórios, e que os efeitos deletérios deste medicamento sobre o tecido pulpar
e funções celulares, sua distribuição e efeitos sistêmicos, vem a questionar a sua
utilização principalmente na sua fórmula original SIPES, BINKLEY
ARAÚJO , NOR, THOMAZI 2 , KETLEY , GOODMAN 24

,
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CHEDID ,

GUEDES-PINTO , ARACJO 5 LEWIS, CHESTNER. 26
Para TOLED038 , o formocresol mesmo apresentando propriedades
germicidas e fixadoras sobre a superficie pulpar,, deve ser considerado como um
irritante, pois provoca uma inflamação crônica "silenciosa" que se localiza na
região mais apical do canal radicular. Também para RANLY, GARCIAGODOY32, o formaldeido e o cresol não tem atributos de cura, eles têm intenção
de fixar o tercido pulpar.
Esta afirmação vem de encontro ao que BEAVER, apud , KETLEY,
GOODMAN 24 descreve, pois o autor considera ser aparente o sucesso clinico

38

obtido com o formocresol„ e que os resultados histológicos têm demonstrado
que este fármaco não pode ser considerado como um meio de cura, e somente
como um método de retenção de dentes decíduos por um limitado período de
tempo.
Entretanto, ARAÚJO, NOR, THOMAZI 2 ,G0M1DE, PACHECO,
ARDO'', FUKS II , MAC DONALD, AVERY27,

apontam que concentrações

menores de formocresol, demonstram as mesmas propriedades bactericidas e de

fixação tecidual, se comparada com a concentração original. Além disto, a
recuperação tecidual é mais rápida, o que sugere ser esta fórmula
alternativa viável para uso clinico em

uma

substituição a fórmula proposta por

Buckley

CHEDID, GUEDES PINTO, ARAÚJO 5 descrevem que as diferentes
respostas pulpares frente ao

formocresol estão diretamente relacionadas ao

tempo de aplicação do medicamento a concentração e tipo de amostra, e com
isto concluem que quanto mais tempo o medicamento estiver em contato com os
tecidos, mais danosos os efeitos sobre eles, bem como quanto mais concentrado
for o agente.
Após estudarem a difusão do glutaraldeido e do formocresol em

dentes deciduos pulpotomizados RUSMAH, RAHIM 35 sugeriram que a
quantidade de formocresol a ser aplicada com bolinhas de algodão não fosse
excessiva , pois isto provocaria a saturação do medicamento no tecido pulpar
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remanescente, e aumentaria sua difusão de fora para dentro e ao redor dos
tecidos, causando assim danos aos mesmos.
A respeito da concentração

e ao tempo de aplicação ideal GOMIDE,

PACHECO, ABDO 17, FUKS 12 afirmam que a pulpotomia com formocresol
deve ser realizada em uma única sessão, onde indicam a fórmula de Buckley
diluída a 1/5,

com aplicação de 5 minutos sobre o remanescente pulp ar e

imediata colocação de uma pasta de ZOE e/ou. 1 gota de formocresol.
Por outro lado, KETLEY, GOODMAN24 MAC DONALD, AVERY27
,GUEDES-PINT0 19 não recomendam a incorporação do formocresol na sub base
de ZOE, apesar de utiliza-lo na diluição de 1/5.

De acordo com RUSSO ,apud ,GOM1DE, PACHECO, ABDO 17 a
incorporação do formocresol ao ZOE não resulta em uma rim* maior da
polpa , mas aumenta a inflamação pulpar em polpas sem qualquer curativo
prévio e também provoca necrose sobre o remanescente pulpar passadas 48
horas de curativo.
MAC DONALD, AVERY 27 consideram a técnica de pulpotomia
com formocresol somente recomendada no :ratamento de dentes deciduos com

exposição pela cárie, e que a mesma deve ser executada em apenas uma consulta
corn um tempo de aplicação de 5 minutos empregando-se um método asséptico.
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GUEDES-PINT0 19 ainda preconiza o uso da técnica do formocresol
na sua fórmula original ou diluída, sendo a mesma realizada em uma única
consulta com tempo de aplicação podendo variar de 5 a 10 minutos ,e ao
avaliarem a utilização do formocresol dilui do , descrevem este medicamento
como um progresso na terapia pulpar de dentes deciduos

pela vantagem da

manutenção do remanescente pulpar com vitalidade, permitindo que os processos
biológicos do dente decorram normalmente.

Alguns autores tem declarado que o formocresol é um medicamento
tóxico com propriedades mutagenicas e carcinogênicas, e que seu uso racional
deve ser considerado . E

de acordo com a opinião destes autores, poucas

justificativas existem para sua continuada aplicação devido a toxidade sistêmica
e local do formocresol e concluíram que existe uma real necessidade de se rever
a ação dos procedimentos aceitos para pulpotomia de dentes deciduos. LEWIS,
CHESTNER 26 SIPES ,BINKLEY 37 KETLEY , GOODMAN 24 GUEDES,

,

PINT020, FUKS. 12
Considerando os inúmeros estudos a respeito do emprego do
formocresol, onde muitos se apresentam contraditórios e não conclusivos mas
destacando o seu elevado índice de sucesso clinico, por tanto não contraindicando a sua utilização uma vez que, segundo FUKS. I2 ainda não se
identificou um material de eleição para pulpotomia que fosse o ideal.
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Outro fármaco pesquisado e indicado por alguns autores é o

glutaraldeido, DAVIS, MYERS, SWITKES 7 , GARCIA-GODOY 14 ALACAM
1

, RUSMAH 36 , GRIZENDI et al 18 , que verificaram em suas pesquisas ser este

medicamento, clinicamente e histologiczmente efetivo podendo oferecer
diferentes vantagens sobre o formocresol. Como o tempo de aplicação reduzido,
diminuindo assim os efeitos tóxicos produzidos pelo prolongado contato com o
remanescente pulpar ou pela alta concentraça , do agente.

Nos resultados da pesquisa conduzida por RUSMAH , RAIHM 35
sobre a difusão do glutaraldeido e formocresol aos tecidos adjacentes ao dente
pulpotomizado, mostraram que o glutaraldeido 2% não se difundiu para fora do
cemento e dentina; segundo os autores isto se deu devido a uma forte habilidade
de se combinar com as proteínas da polpa sendo um dia, aldeido saturado para
formar pontes de metileno inter e intra molecular, o que provocaria uma redução

da difusão e solubilidade, isto tende a susi.entar o uso do glutaraldeido como
medicamento em pulpotomia de dentes deciduos em substituição ao formocresol.
ALACAM 1 através da análise histológica de 48 caninos deciduos
medicados com glutaraldeido 2% por 5 minutos, obteve como resultado uma

inflamação moderada sem ter alcançado a regido apical o que sugeriu pobre
penetração deste fármaco, observou-se ausência de necrose, calcificação
distrófica e formação de dentina secundaria, provando ser o medicamento
proposto, biologicamente aceito para a pulpotomia de dentes deciduos.
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Por outro lado a elevada taxa de insucessos observada após
pulpotomia com glutaraldeido 2% é uma das justificativas para não indica-lo
como farmaco de eleição nas pulpotomias de dentes deciduos FUKS et al, 11
TSAI ,SU, TSENG. 39 0 que não ocorreu para GRIZENDI et al 18 que através
de experiências clinicas, obtiveram um perce ritual de sucesso clinico de 100% e
radiográfico de 92,85% após 12 meses, utilizando o glutaraldeido 2% , como
agente nas pulpotomias de dentes deciduos .
Seguindo a técnica convencional GOMIDE, PACHECO, ABDO 17
afirmaram que a pulpotomia com glutaraldeiclo deve ser realizada com solução a
2% tamponada por 5 minutos, e colocação de uma pasta de ZOE corn uma gota
de glutaraldeido como sub base.
Todavia, TSAI, SU, TSENG 39 , erificaram que novas preparações
de glutaraldeido devem ser pesquisados, e
cautelosos antes de substituir extensivamente

que os clínicos deveriam ser
o uso do formocresol por

glutaraldeido. Com obtenção de taxa de sucesso de 78,7% após 36 meses de
acompanhamento clinico das pulpotomias com glutaraldeido em 4 diferentes
preparações
No entanto DAVIS, MYERS, SWITKES 7 em experimento com
molares de ratos observaram diferenças histalógicas entre os tecidos tratados
com formocresol diluído a 1/5 e glutaraldeido, sendo que o glutaraldeido não
apresentou habilidade de induzir ao total pre uizo pulpar ou perda da vitalidade.
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Os dentes tratados com formocresol apresentaram substituição fibrótica a nível
apical. Os autores afirmaram que a substituição fibrótica pode ser lenta com
tecido fixado com o glutaraldeido.

RANLY, apud GOM1DE, PACHECO, ABDO 17 descreve que as
soluções aquosas do glutaraldeido, obtidas da fórmula comercial a 25% são
ácidas, devendo estas serem tamponadas, (alcalinizadas) para que os tecidos

sejam melhores fixados. Para o autor, concentrações maiores do que 2% não
seriam indicadas.
A respeito do tempo de aplicação do glutara1deido há controvérsias.
Pesquisadores geralmente preconizam

aplicação por 5 minutos, exceto

GARCIA-GODOY 13 ,RUSMAH 36 que ao aplicarem o glutaraldeido de 1 a 3
minutos obtiveram sucesso clinico satisfatório nos casos estudados
De acordo com OLIVEIRA, SANDER apud GRIZENDI et al 18 o

glutaraldeido não deve ser aplicado com excesso sobre a polpa radicular, e o
tempo de fixação deve ser igual ou maior que 5 minutos.

GARCIA-GODOY 14 afirma que recentemente os resultados das
pulpotomias realizadas com glutara1deido são superiores aos observados com o

formocresol.
Entretanto, FUKS et al 11 através de um estudo em humanos
observaram taxas consideráveis

de insucesso utilizando a solução de
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glutaraldeido tamponado a r/c. nas pulpotomias de molares deciduos, o que

deixou evidente a justificativa de não recomendá-lo como substituto para
formocresol.

Atualmente são poucos os clínicos que utilizam e indicam o hidróxido
de cálcio nas pulpotomias

de dentes deciduos HEILIG et al 21 TOLED0,3

RANL Y, GARCIA-GOD OY,32GIRO,BAUSE LLS ,PERCINOTO. 16

Particularmente para GUEDES-P1NT0 19, isto ocorreu devido aos
inúmeros insucessos obtidos com a técnica, antes do formocresol ter chegado a

seu conhecimento.
HEILIG et al 21

,

em estudo clinico com o hidróxido de cálcio,

descrevem este medicamento como uma alternativa viável nas pulpotomias de
dentes deciduos mas, recomendam um maior número de pesquisas, incluindo um
tempo maior de observação.
Para TOLEDO 38 a pulpotornia corn hidróxido de cálcio está indicada
nas grandes exposições pulpares acidentais com quadro de hiperemia

ou

inflamação pulpar suave ; nas pequenas exposições provocadas por cárie, sem

no entanto apresentarem inflamação pulpar severa ou alterações degenerativas,
sendo em todos os casos precedida de um curativo com corticosteróide e
antibiótico.
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SCHRODER, GRANATH apud PAIVA, ANTONIAZZI 3° acreditam
que o pH alcalino ( em torno de 12) do hidróxido de cálcio destrói as células
localizadas superficialmente, ou seja, produz necrose superficial por coagulação,
e esta provoca uma irritação na polpa subjacente que responde com formação de
tecido calcificado (ponte dentinaria).
Autores descrevem que o uso do hidróxido de cálcio promove
cicatrização e simula a formação de dentina secundaria. Também, que as falhas
com o uso deste agente, são mais freqüentemente atribuidas à reabsorção interna,

seguida de inflamação crônica KETLEY ,GOODMAN 24 .
Para GOMIDE, PACHECO, ABDO 17

,

GRIZENDI et al 18 a

pulpotomia com o hidróxido de cálcio deve ser realizada somente em casos de
deciduos bastante jovens com exposição pulpar acidental durante o ato
operatório, e com o remanescente pulpar sem sinal de inflamação.

Todavia ,RANLY, GARCIA GODOY 32 afirmam que o uso racional
do hidróxido de cálcio, é mais biologicamente sadio, se comparado com o
formocresol pois segundo os autores ele é capaz de induzir a formação de dentina

reparadora.
GRIZENDI et al 18 asseguram que os resultados obtidos com o uso do

hidróxido de cálcio como agente de pulpotomia, demonstram elevada taxa de
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reabsorção dentinária interna, quando utilizada em dentes deciduos com polpas
no período regressivo do seu ciclo vital.

GIRO,BAUSELLS,PERCINOTO 16 após o experimento com dentes
deciduos de cães, avaliaram histologicamente pulpotomias com hidróxido de
cálcio, glutaraldeido e formocresol. O glutaraldeido e o formocresol que também
estavam incluídos na sub base de ZOE, foram agressivos aos tecidos pulpares,
provocando necrose por coagulação, inflamação aguda e crônica de intensidade
variada. Segundo os autores somente o hidróxido de cálcio foi capaz de induzir
a formação de barreira mineralizada.
MINIUCCHI, BONARDI 29 após experiência ambulatorial de três
anos corn dentes deciduos pulpotomizados com o emprego de uma pasta de

óxido de zinco e hidróxido de cálcio, nos 583 elementos dentários tratados, não
evidenciaram nenhum dano aos tecidos periodontais do dente deciduo e nem ao
dente permanente sucessor.
DOYLE, MC DONALD, MITCHELL 9 utilizaram 35 molares de

crianças saudáveis

para avaliar a eficácia do formocresol

comparado ao

hidróxido de cálcio. Microscopicamente o hidróxido de cálcio foi associado com
a formação de ponte dentinaria e completa sadde do coto pulp ar na metade dos
casos estudados. Nos casos em que o hidróxido de cálcio falhou, inflamação da
polpa e reabsorção interna foram identificadas. Os autores concluem que a
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técnica do formocresol foi superior a do hidróxido de cálcio nos primeiros 18
meses seguintes ao tratamento de polpas vitais.
Para KUBOTA, GOLDEN, PENUGONDA 25 o hidróxido de cálcio,

não é geralmente usado em terapia pulpar conservadora de dentes deciduos,

devido à freqüente ocorrência de reabsorção interna da raiz.
DE DEUS 8 assegura que nos inúmeros trabalhos experimentais
com o hidróxido de cálcio, freqüentemente se observou uma area superficial de
necrose no tecido pulpar, que lido se estende em profundidade, sendo possível
que esta destrua e neutralize os produtos irritantes dos tecidos traumatizados da
lesão e sirva como material isolante da polpa .
Estudos mais recentes têm sido desenvolvidos em busca de um
material com propriedades biológicas de fácil manipulação e emprego para as
pulpotomias de dentes deciduos sendo este ma pasta endodôntica composta por

iodofórmio , rifocort e paramonoclorofenol canforado.

A mesma têm

demonstrado resultados surpreendentes o que motivou sua indicação para
tratamento de dentes deciduos com polpa vital por vários pesquisadores .
MICHEL, GUEDE S -PlNTO,ARAÚJ028 , BENGTSON , BENGTSON ,
GUEDES-PINTO 3

,

CHEDID, GUEDES PINTO, ARAÚJ0 5 , REZENDE,

LOPES 33 , GUEDES-PINT0 19 .
BENGTSON , BENGTSON , GUEDES-PINTO 3 avaliaram a
superioridade do resultado clinico e radiografico de 93,22% obtido de sucesso
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, ao compararem os resultados com outras técnicas utilizadas para pulpotomias
de dentes deciduos. Consideraram a pasta perfeitamente tolerada pelos tecidos
vivos e do ponto de vista biológico, também observaram resultados ótimos e

recomendaram a técnica, ainda que um ma or flamer() de estudos neste campo
sejam necessários

Com a finalidade de testar a pasta obturadora preconizada por Guedes
Pinto, MICHEL,GUEDES-PINTO,ARAÚJ 028 utilizando-se do tecido
conjuntivo subcutâneo de camundongos após, os tempos experimentais de 24
horas, 3, 7, 14 e 28 dias, histologicamente a pasta mostrou-se bem tolerada com
produção discreta de

reação inflamatória, e aos 90 dias foi totalmente

reabsorvida na maioria dos animais e o tecido subcutâneo voltou a apresentar
características de normalidade. A partir desses resultados os autores enfatizaram
a qualidade do material, tanto para os casos de mortificação pulpar, como para

dentes deciduos com vitalidade, recomendando mais pesquisas neste campo,
especialmente em humanos.

As evidências laboratoriais diante do baixo potencial irritante da pasta

levaram CHED[D, GUEDES

PINTO, ARAÚJO 5 a pesquisar

comparativamente pulpotomias com formocresol de Bucley e com pasta
endodIfintica de Guedes-Pinto e com isto provaram que a mesma causou danos
incrivelmente inferiores à nível histológico, se comparada ao formocresol. Com
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isto ficou evidente que suas manifestações sEo menos irritantes e deletérias , do
que as obtidas com o formocresol .
MICHEL 28
BENGTSON 4

,

,

CHEDID , GUEDES-PINTO 5 , BENGTSON ,

ressaltaram alguns pontos positivos do emprego da pasta de

Guedes Pinto : como ser biocompativel ; prevenir sensibilidade pós operatória ;
ser radiopaca ; Ter os fármacos constituintes facilmente acessíveis e baratos e ser
uma técnica mais rápida, pois não necessita de tempo de espera para que a ação
do fármaco se processe.
BENGTSON, BENGTSON 4 propondo uma nova conduta nas
pulpotomias de dentes deciduos com o emprego da pasta de Guedes Pinto,
observaram um alto grau de sucesso com esta técnica. Consideraram que o
mesmo se deva a especificidade de ação de cada medicamento da pasta, bem
como da avaliação clinica, e ao correto diagnóstico da vitalidade pulpar. Por ser
uma técnica utilizada em pacientes pediátricos, o fator tempo é muito importante
para o sucesso do tratamento e

afirmam que a maioria das técnicas de

pulpotomia exigem determinado tempo de espera, para que

o efeito do

medicamento se faça sendo que um menor tempo de aplicação seria um aspecto
bastante favorável, como o observado no uso da Pasta de Guedes Pinto.
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4 CONCLUSÕES

Corn base nos dados obtidos a pan ir da literatura analisada,
pode-se concluir que:

A seleção da terapêutica endocl6ntica adequada está subordinada
a uma rigorosa avaliação clinica e radiografica da condição pulpar,
para então obter um diagnóstico seguro, pois é o que nos permite
indicar ou contra-indicar o tratamento e -iclodõntico para dentes
deciduos com vitalidade pulpar.
2 Os efeitos biológicos tóxicos locais e si stêmicos do fonnocresol
na concentração original aliado ao seu poten:lal irritativo, atualmente
o

colocam em desvantagem em relação à concentrações

menores(diluição do formocresol), que demonstrou fixação tecidual
com propriedades bactericidas semelhantes ao da formulação original,
mas permitindo uma reparação tecidual mais acelerada.
3 A elevada taxa de sucesso clinico cbservada nos inúmeros
trabalhos com forrnocresol na sua concentração original ou diluída
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tem determinado a sua indicação por vários autores na pulpotomia de
dentes deciduos com exposição pela cárie.
4 No que diz respeito a toxicidade do formocresol, existe uma real
necessidade de serem revistos os procedimentos aceitos para
pulpotomia de dentes deciduos saudáveis.
5 0 glutaraldeido é tido como possível medicamento alternativo,
pois não induz ao total prejuízo pulpar ou necrose, porém mais
evidências sobre sua eficácia são necessárias para que ele possa se
tomar um substituto para o formocresol e por esta razão os clínicos
devem ser cautelosos na sua utilização.
6 A pulpotomia com hidróxido de cálcio só deve ser realizada em
casos de dentes deciduos jovens, com exposição pulpar acidental, e
ausência de inflamação.
7 Dos medicamentos e técnicas utilizadas para pulpotomia de
dentes deciduos, a pasta de Guedes-Pinto demonstrou bons resultados
clínicos e radiográficos e principalmente mostrou-se bem tolerada
pelos tecidos vivos (biocompativel). Estudos têm comprovado a
viabilidade da indicação da pasta de Guedes-Pinto nas pulpotomias de
molares deciduos.
8 0 alto grau de sucesso até agora observado nas pulpotomias de
dentes deciduos com a pasta de Guedes-Pinto é incontestável, porém
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trabalhos adicionais são necessários no que diz respeito ao tempo de
acompanhamento clinico e radiográfico, e a sua efetividade

terapêutica, para que esta possa ser empregada como medicação de
escolha.
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