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"Como é a sua consciência (seus pensamentos) que
cria o Universo, tudo o que você precisa para mudar o
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Ken Keys

1I

3 esorial i
;
008-0
I

AGRADECIMENTOS

A

minha mãe, Vera Ramos, guerreira incansável, que me proporcionou a

oportunidade de chegar a esta etapa de minha vida com êxito.

Ao meu irmão, Fernando Miller, que com paciência e amor, se ausentou de sua
família para apoiar-me neste momento árduo de batalha emocional e intelectual.
Ao meu orientador, Prof. Dr. Sylvio Monteiro Júnior, pela dedicação, inspiração e
pelas doses homeopáticas de estímulos nos momentos certos e mais dificeis.
Aos demais professores do Curso de Pós-Graduação em Dentistica Restauradora
da Universidade Federal de Santa Catarina.
Aos colegas do Curso de Especialização em Dentistica Restauradora da
Universidade Federal de Santa Catarina que me proporcionaram emoções e experiências de
vida intensas neste período de convivência.

RESUMO

O capeamento pulpar direto com sistemas adesivos resinosos é o tratamento mais

simples e conservador das exposições pulpares. Esta técnica pode ser definida como a
aplicação direta do ácido fosfórico e/ou do sistema adesivo resinoso, diretamente, sobre o
tecido pulpar, seguida da realização da restauração. Como muitos trabalhos têm recomendado
esta técnica, contrariando as instruções dos fabricantes, esta monografia foi realizada com o
objetivo de conhecer-se o atual estágio da Ciência no que concerne is exposições pulpares
com ênfase no capeamento pulpar direto com sistemas adesivos resinosos. No transcorrer
desta, será possível verificar-se que este tratamento, ate o presente momento, não apresenta
uma seqüência técnica definitiva, nem tão pouco uma previsibilidade de sucesso, pois o
mesmo, ainda, se encontra em evolução na Odontologia. Como é natural em uma técnica em
evolução, os autores apresentam dados e conclusões divergentes, fazendo da mesma um dos
assuntos mais controversos da Odontologia Conservadora.
Conclui-se ao final desta monografia que pesquisas adicionais, com grupos de
amostragem tanto maiores quanto complexos, assim como acompanhamento a longo prazo,
não só se fazem necessários, mas indispensáveis, para que se possa indicar o capeamento
pulpar direto com sistemas adesivos resinosos, universalmente, nos casos de exposições
pulpares. Atenção especial, entretanto, deve ser dada a este tratamento que, alem de ser,
inquestionavelmente, promissor, é de suma simplicidade em se tratando de técnica operatória
aplicável ao ramo da Dentistica Restauradora.

SUMÁRIO

RESUMO
LINTRODUÇÃO
2.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Capeamento Pulpar Direto corn Sistemas Adesivos
Resinosos

01
();
03

2.2 Condicionamento Acido Total por Acido Fosfórico

05

2.3 "Self-etching- primer"(Autocondionamento)

11

2.4 Influências na Cura Pulpar

12

3. DISCUSSÃO

16

4. CONCLUSÃO

23

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

29

1

1. INTRODUÇÃO
Exposição pulpar trata-se da exposição direta do tecido pulpar ao meio bucal
causada por trauma ao dente, por uma iatrogenia ou, ainda, por extensa lesão cariosa. 0
tratamento da mesma, atualmente, é uma das questões mais controversas da Odontologia. Este
pode variar desde um capeamento pulpar direto, curetagem, pulpotomia ou, até mesmo, ao
tratamento endoclemtico radical.
Diversos fatores estão envolvidos na decisão sobre qual venha a ser o melhor tipo
de tratamento para cada caso e, ainda mais, quais os melhores materiais a serem utilizados
nestes tratamentos. Com o objetivo de conhecer-se o atual estágio em que a Ciência se
encontra no que conceme is exposições pulpares é que se procurou dissertar e revisar a
bibliografia referente a este tema com ênfase no capeamento pulpar direto com sistemas
adesivos resinosos.
Qual a freqüência de ocorrência de exposições pulpares? Infelizmente, a
comunidade cientifica internacional, ainda, não possui esta resposta. Pode-se, entretanto,
fazer-se uma breve estimativa através de dados de freqüência de ocorrência de dentes
anteriores fraturados com exposição pulpar, sem esquecer-se de que deveriam ser somados a
estes dados os casos de exposições pulpares caiiosas e iatrogênicas.
"Estudos epidemiológicos realizados em virias partes do mundo apresentam
resultados inconclusivos e diferentes no que se refere A freqüência, prevalência e incidência
de traumas em dentes anteriores. Isto ocorre, no nosso entender, em razão das diferentes
metodologias seguidas pelos pesquisadores em seus estudos, principalmente, no que diz
respeito is seguintes variáveis: idade, sexo e grupo social dos pacientes observados,
localização geográfica, época do ano, período de observação do estudo e tipo de traumatismo
avaliado." (Baratieri, et al; 1998).
"Em um levantamento epidemiológico realizado, recentemente, na Faculdade de
Odontologia de Minas Gerais, CORTES (1993) e colaboradores. observaram setecentos e
sessenta e quatro dentes traumatizados e constataram que a maior frequência de lesões
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ocorreu nas crianças do sexo masculino, na faixa etária de 7 a 11 anos, e que o fator etiológico
mais freqüente foi quedas. Neste estudo, as fraturas coronárias representaram as lesões mais
freqüentes, totalizando 58,3% dos traumas, sendo que 5,5% eram fraturas de esmalte, 42,9%,
fraturas de esmalte e dentina sem exposição pulpar e 9,9 % fraturas de esmalte e dentina com
exposição pulpar." (BARATIERI et al., 1998).
Estes dados epidemiológicos foram citados com a intenção de tentar convencer o
leitor sobre a importância de conhecer-se as melhores formas de tratamento para exposições
pulpares. Quem é clinico, contudo, sabe que mais importante do que dados epidemiológicos
a satisfação de seu cliente e de sua família ao ver que seu tratamento foi eficaz. Não podemos
perder de vista que um tratamento de exposição pulpar mal resolvido pode levar à perda do
elemento dental. E, caso isto venha a ocorrer, não importarão as estatísticas, pois, para o
paciente, este dente é único e isto pode trazer sérios transtornos para o profissional.
Tradicionalmente, quando uma polpa dental se encontrava exposta, o tratamento
convencional resumia-se em cureti-la e/ou capei-la com hidróxido de cálcio. A técnica de
capeamento com hidróxido de cálcio, porém, evidencia algumas desvantagens, como: mi
estética em dentes anteriores; dificuldade de aplicação do hidróxido de cálcio somente no
local da exposição pulpar; redução da superficie disponível para a adesão; solubilidade do
hidróxido de cálcio, entre outras. Outras formas menos conservadoras de tratar-se uma
exposição pulpar são a pulpotomia e o tratamento endodiintico.
Considerando-se as dificuldades técnicas do capeamento com hidróxido de
cálcio e com o advento do condicionamento ácido total, idealizado por BUONOCORE
(1955), nasceu uma nova técnica chamada de capeamento pulpar direto com sistemas
adesivos resinosos. Técnica esta em que o ácido fosfórico e o sistema adesivo são aplicados,
diretamente, sobre o tecido pulpar exposto. Simplifica-se, desta forma,a mesma, pois uma
etapa far-se-á desnecessária, ou seja, a da aplicação do hidróxido de cálcio.
Alicerçada nestes fatos , esta monografia procura trazer, à luz do conhecimento
cientffico, os estudos, pesquisas e experimentos desenvolvidos, nos últimos tempos, sobre tão
controvertivel tema da Odontologia conservadora.

2.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Capeamento Pulpar Direto com Sistemas Adesivos
Resinosos

"Atualmente, muitos trabalhos tam recomendado a aplicação de sistemas adesivos
como material de capeamento pulpar, contrariando as instruções dos fabricantes.
Conseqüentemente, a avaliação de biocompatibilidade e de citotoxicidade de compósitos
dentais e seus componentes têm sido executada, desde quando estes materiais foram,
inicialmente, recomendados para aplicação na dentina ou, mais recentemente, para
capeamento pulpar direto realizado com sistemas adesivos resinosos." (Costa, 2000).
"Estudos 'in vitro' nos quais os efeitos citotóxicos de materiais dentais foram
avaliados e estudos executados em dentes humanos para avaliação de biocompatibilidade dos
atuais sistemas adesivos têm demonstrado que os materiais resinosos e seus componentes são
citotóxicos is células pulpares e prejudiciais ao tecido pulpar. Assim sendo, terapia pulpar
vital com estes materiais resinosos e ácidos não pode ser recomendada." (Costa, 2000).
"Avaliações clinicas e radiológicas de dentes submetidos a virias terapias
pulpares não indicam a biocompatibilidade de materiais odontológicos, assim como não
suportam técnicas de capeamento pulpar." (Costa, 2000).
"Naqueles estudos executados em dentes humanos, os achados histológicos não
têm correlação direta com as observações clinicas. Pacientes que têm suas polpas capeadas
com sistemas adesivos, tern relatado a inexistência de desconforto clinico durante os
experimentos. Em contraste, as análises histopatológicas destes dentes mostraram intensas
respostas inflamatórias a curto prazo e reações inflamatórias persistentes, cercando o
capeamento pulpar realizado por sistemas adesivos resinosos a longo prazo." (Costa, 2000).
"A toxicidade pulpar dos sistemas adesivos dentinitios e, ainda, objeto de virias
investigações. Isto por que essas tentativas de capeamento pulpar direto com sistemas
adesivos resinosos (adesivo "Syntac") têm sido executadas com grande cuidado e atenção. No
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futuro, sistemas adesivos podem eliminar a necessidade de usar agentes à base de hidróxido
de cálcio e outros materiais para capeamento pulpar direto. Entretanto, por causa da
correlação entre sintomas clínicos e inflamação pulpar ser muito pobre, estudos
histopatológicos adicionais em humanos sobre resposta pulpar ao capeamento pulpar direto
com adesivos resinosos são necessários." (Giirecka, 2000).
A regeneração nervosa e a atividade proliferativa em tecido pulpar amputado após
a aplicação de resina adesiva 4-1V1ETA/MMA-TBB (resina 4-META) foram investigadas por
NAKAMURA (2000). 0 hidróxido de cálcio foi usado como controle. Os resultados
sugeriram que, apesar da diferenciação celular e da regeneração nervosa terem diminuídos,
ocorreu cura da lesão, até mesmo após a aplicação de resina 4-META A superficie pulpar
exposta, igual à aplicação de hidróxido de cálcio.
0 efeito citotóxico de três adesivos resinosos de frasco alnico atual: "Prime and
Bond 2.1" ("Dentsply"), "Single Bond" ("3M") e "Syntac Sprint" ("Vivadent") foi avaliado.
Os autores relataram que os componentes ácidos e não ácidos desses adesivos resinosos não
polimerizados são responsáveis por altos efeitos citotóxicos nas células amigas de
odontoblastos. Quando o material experimental foi fotopolimerizado e enxaguado para
remover agentes ácidos, assim como monômeros residuais não reagidos, os efeitos citotóxicos
dos adesivos resinosos diminuíram. Nas condições clinicas, entretanto, em que os sistemas
adesivos são aplicados A lesão pulpar, os monômeros residuais não são enxaguados e a acidez
daqueles materiais não é evitada. (Costa, 1999).
Efeitos citokodcos de materiais resinosos e seus componentes, tal como o
monômero HEMA presente nos principais "primers" e sistemas adesivos resinosos, têm sido
relatados (Costa, 1999; Jontell, 1995).
"As vantagens potenciais do cap eamento pulp ar direto com um adesivo dentinirio
e resina composta incluem um melhor selamento da periferia da exposição para prevenção da
reinfecção e redução dos riscos de um segundo procedimento operatório. A sensibilidade Osoperatória, também, parece ser reduzida." (Heitmann e Unterbrink, 1995).
De acordo com HEITMANN E UNTERBRINK (1995), testes clínicos, a longo
prazo, com um grande grupo de pacientes são necessários antes que o capeamento pulpar
direto com sistemas adesivos resinosos possa ser recomendado universalmente, todavia os
resultados iniciais parecem ser muito promissores.
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Em 1994, COX sugeriu que adesivos dentinilios poderiam ser utilizados para
proteção pulp ar.
Como muitos agentes adesivos dentinfirios são hipertônicos e tendem a aumentar a
umidade dentiniria, eles deveriam ser hidrofilicos e requerer uma superficie seca (White &
outros, 1992; Willis, Cochran & Kafrawy, 1992).

2.2 Condicionamento Acido Total por Acido Fosfórico

"Reações inflamatórias persistentes, assim como demora na cura pulpar e falha na
formação de ponte dentiniria foram vistas em polpas humanas capeadas com sistemas
adesivos. Os resultados observados em estudos animais não podem ser, diretamente,
extrapolados para condições clinicas humanas. Conseqüentemente, terapia pulpar vital,
usando agentes ácidos e adesivos resinosos parece ser contraindicada." (Costa, 2000).
Um estudo avaliou a resposta pulpar de dentes deciduos de cães a um sistema
adesivo ácido-condicionável ou a um cimento de hidróxido de cálcio após exposição

mecânica da polpa. Os resultados demonstraram a presença e persistência de uma resposta
inflamatória de diferentes intensidades nos três períodos experimentais (sete, trinta e quarenta
dias). Não houve variação na resposta inflamatória pelos diferentes tratamentos propostos
(Ribeiro, 2000).
Polpas expostas por injúrias traumáticas em dez pacientes foram cobertas com
"Syntac" a que se seguiu a colocação de "Tetric" e "Valiolinlc", após condicionamento ácido
dos tecidos dentais por Acido fosfórico. O período de acompanhamento foi de doze a quarenta
e oito meses. 0 tratamento falhou em um dos pacientes. Em nove dos remanescentes, nenhum
sinal ou sintoma de inflamação pulpar, bem como necrose, foram observados durante os
exames clínicos (Górecka, 2000).
"A aplicação simultânea de ácido no esmalte e dentina, conhecida como técnica
do condicionamento Acido total, é a estratégia mais difundida sobre adesão dentária. A técnica
de condicionamento total, que é iniciada quando o ácido fosfórico ataca a dentina, precede a
aplicação do éster do tipo fosfato do agente adesivo e foi, inicialmente recomendada no Japão.
A despeito da penetração óbvia do adesivo nos tilbulos dentinirios, a aplicação do ácido
fosfórico na dentina não resultou em uma melhora significativa nas forças de adesão,
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possivelmente devido A. natureza da nova resina fosfatada. Para completar, no meio dos anos
70, alguns pesquisadores lançaram a hipótese de que a aplicação dos ácidos na dentina
poderia desencadear respostas inflamatórias da polpa. Conseqüentemente, os ácidos não eram
recomendados para aplicação direta na dentina naquele tempo e a técnica não ganhou adeptos
na Europa ou nos EUA." (Perdigão, 1999).
"Os sistemas adesivos baseados na filosofia do condicionamento Acido total têm
sido muito eficazes 'in vivo' e 'in vitro'. Os valores de retenção correspondentes 'in vivo' têm
sido registrados estarem muito próximos dos 100%, ao contrário da segunda geração dos
sistemas adesivos cujos valores de retenção estavam em torno de 50%. As forças de adesão
em laboratório, geralmente, valiam de 17 a 30 Mpa, muito próximos da magnitude de valores
obtidos no esmalte." (Perdigão, 1999).
De acordo com PERDIGÃO (1999), outro problema associado com
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condicionamento Acido da dentina é que os ácidos disponíveis no mercado são hipertemicos. A
osmolaridade do ácido fosfórico (37%) é 6070 mOsm/Kg comparada com a solução isotemica
que é 290 mOsm/Kg. A aplicação do Acido fosfórico (37%) poderia, osmolarmente, trazer
fluidos dos dibulos dentindrios para a superficie e afetar as fibras coligenas expostas. Em
busca da perfeição, dever-se-ia usar ácidos isotemicos como condicionadores dentinirios os
quais foram relatados como bem tolerados por culturas celulares e polpas de símios.
GWINNET e TAY (1998) apresentaram as características ultra-estruturais das
respostas pulpares, seguindo a aplicação de "All-Bond 2" (ácido-condicionável) à dentina
coronal profunda e sem exposição pulpar e, também, em polpas expostas em dentes humanos.
Neste estudo, uma resposta típica de tecido conjuntivo A injúria foi observada na maioria dos
espécimes. Injúria irreversível aos odontoblastos enclausurados no local do preparo cavitirio
resultou na morte destas células. Seguiu-se a este fato uma resposta neutrofilica recente, uma
subseqüente de macrófagos e uma fibroblistica que levaram à deposição de dentina reparativa
ou à formação de ponte calcificada pelas células amigas dos odontoblastos. Outra
característica notável, entretanto, foi a observação consistente de partículas de resina dentro
do complexo dentino-pulpar. Estas partículas de resina podem ter sido introduzidas,
indiretamente, dentro da polpa, através da perturbação dos complexos juncionais ou morte dos
odontoblastos. Elas, por sua vez, podem entrar, diretamente, na polpa, através da exposição
pulpar. Em muitos espécimes, a presença destas partículas de resina parece ter ativado uma
resposta a corpo estranho, caracterizada pela presença de um infiltrado inflamatório
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mononuclear, assim como pelo aparecimento de células gigantes multinucleares. A
persistência da inflamação crônica não resolvida foi associada A falta de formação de ponte
calcificada nesses espécimes.
"Embora o capeamento pulpar direto com sistemas adesivos resinosos possa ser
um procedimento clinico próspero, uma resposta a corpo estranho subaguda pode ocorrer na
presença de partículas de resina que foram introduzidas dentro da polpa, seguindo uma
técnica de condicionamento ácido total. Este tipo de resposta de tecido conjuntivo a corpo
estranho, embora escassamente reportada em estudos pulpares prévios, pode ser comparada
com o aparecimento de ioste6lise mediada por macrófagos' que foi reportado em fracassos de
artroplastias. 0 efeito a longo prazo da presença de partículas de resina na polpa dental é
desconhecido e justificam-se pesquisas adicionais." (Gwinnett e Tay, 1998).
GWINNET e TAY (1998) concluíram que "os dados preliminares apresentados no
simpósio sugerem que o capeamento pulpar direto com sistemas adesivos resinosos pode ser
próspero em alguns casos, resultando na resolução da resposta inflamatória e formação de
dentina reparadora. Entretanto, a persistência de inflamação crônica, a reação a corpo estranho
e a falta concorrente de formação de ponte dentiniria no resto das amostras sugerem que mais
pesquisas são necessárias na direção dos fatores contribuintes ao aparecimento deste
fenômeno, antes que o capeamento pulpar direto com sistemas adesivos resinosos possa ser
recomendado como um procedimento clinico rotineiro na Odontologia conservadora."
Dois artigos de KANKA (1993, 1996) apresentam um acompanhamento a longo
prazo de um paciente no qual um incisivo tinha sido fraturado através da polpa e o fragmento
dental original recolocado. No processo de colagem, o esmalte, a dentina e a polpa foram
condicionados por Acido fosfórico e tratados, adesivamente, como parte de um protocolo de
restauração. Após dois anos e meio do primeiro procedimento de colagem, houve outra fratura
na linha de colagem. Novo procedimento de colagem foi realizado. Passaram-se mais de cinco
anos desde o tratamento original, e este tem sido, desta forma, um sucesso.
Depósitos de formas globulares e de varas foram observados na junção entre
resina 4-METAJMMA-TBB ("Superbond C&B") e polpa exposta, seguindo um capeamento
pulpar direto com sistemas adesivos resinosos. Os autores especularam que a presença destes
depósitos rugosos poderia resultar em um recrutamento e acúmulo de macrófagos abaixo da
camada híbrida no tecido mole. Os macrófagos, por sua vez, poderiam secretar citoquinas e
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induzir à diferenciação de células mesenquimais indiferenciadas adjacentes As células amigas
dos odontoblastos, resultando na formação de pontes calcificadas (Inoue, Miyakoshi
Shimono, 1996).

e

Reparo pulpar e formação de tecido calcificado têm sido encontrados em polpas
expostas capeadas com materiais contendo ácido fosfórico (Cox, 1987; Cox, 1996; Snuggs,
1993).
Um estudo piloto por HEITMANN E UNTERBRINK (1995) tem mostrado
resultados iniciais positivos com o uso de resina como material de capeamento pulpar direto,
entretanto eles evitaram o condicionamento ácido da polpa. Exposições transitórias da polpa
ao ácido podem não ter conseqüências clinicas.
"As respostas clinicas e histológicas do tecido pulpar exposto após capeamento
direto parecem estar mais, intimamente, relacionadas à infiltração bacteriana do que A
toxicidade direta do material. Agentes adesivos dentinirios têm sido sugeridos como um
substituto do hidróxido de cálcio para proteção pulpar. Neste estudo piloto, capeamento
pulpar direto com um adesivo dentinirio contendo glutaraldeido foi executado em oito prémolares e molares permanentes. A técnica clinica incluiu o uso de uma pasta de hidróxido de
cálcio para cobrir o local exposto durante o acabamento do preparo. Esmalte e dentina foram
condicionados com ácido fosfórico. Todos os dentes permaneceram vitais e sem sintomas
durante a observação inicial num período de dois a seis meses (Heitmann e Unterbrink, 1995).
A presença de partículas resinosas intrapulpares em dentes extraídos até vinte
minutos do preparo cavitário, comparada Aqueles extraídos após vinte e oito a trinta e cinco
dias, leva os autores a especular que tais corpos estranhos podem ter sido removidos por
células fagocitfirias da polpa durante o período de resposta tecidual. Isto incita a investigações
adicionais (Gwinnett, 1994).
Segundo KANKA (1993), experiências clinicas suportam a noção de que
bactérias, e não materiais, são a maior ameaça à vitalidade dental e que o próprio selamento
do dente é de grande importância.
As alterações pulpares encontradas nos primeiros estudos, utilizando
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condicionamento ácido da dentina, talvez, não tenham sido decorrentes da toxicidade do
material, mas, sim, devido A remoção da "smear layer" e abertura dos tübulos dentinirios, sem
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a aplicação de um adesivo que selasse a interface, o que poderia levar à infiltração bacteriana
na interface (Pashley, 1993; Snuggs, 1993).
"Condicionamento ácido da dentina é usado por muitos sistemas adesivos para
remover a 'smear layer' e permitir adesão, diretamente, à matriz dentinfiria. Embora estudos
recentes em animais indicassem que o condicionamento ácido causasse reações pulpares
moderadas i severa, hi uma alta probabilidade de que a irritação pulpar deva ter sido devido
microinfiltração de bactérias e seus produtos." (Pashley, 1992).
Adicionalmente, as alterações pulpares decorrentes do uso do ácido fosfórico
parecem ser transitórias, uma vez que é um evento de curta duração. (Fujitani, 1992).
Segundo PASHLEY (1992), qualquer irritação pulpar que seja vista após
condicionamento, deve ser causada por algum efeito indireto deste, tal como
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aumento na

penetração de produtos bacterianos através da dentina condicionada que pode induzir
inflamação pulpar.
Estudos "germ-free" indicam que polpas se curam rapidamente, sempre quando
agentes adesivos são colocados, diretamente, sobre a polpa (Inoue& Shimono,1992).
Condicionamento ácido da dentina não é inofensivo, contudo representa mais uma
fonte de irritação aguda para o complexo polpa-dentina em adição aos estímulos vibratórios,
térmicos, mecânicos e evaporativos que acompanham a preparação cavitária. Isto, entretanto,
não é tão initante como tem sido, previamente, achado. Uma grande parte das reações
pulpares informada após condicionamento ácido, tem, provavelmente, sido o resultado de
microinfiltração crônica bacteriana ao redor dos compósitos. Compósitos estes que foram,
pobremente, aderidos ao esmalte e dentina, causando microinfiltração ao redor de
restaurações temporárias de ZOE, ou de propriedades initantes de materiais restauradores,
incluindo ZOE. A influência pulpar de todos estes irritantes é mais severa em dentina
condicionada com ácido do que com dentina não condicionada, porque a permeabilidade da
dentina aumenta após o condicionamento (White & outros, 1992; Willis, Cochran &
Kafrawy,1992).
Soluções acidicas podem e desnaturam proteínas, incluindo colágeno, proteínas
não colágenas e enzimas de processos odontoblisticos. Assim sendo, a acidez e
hipertonicidade de condicionantes ácidos devem causar uma reação pulpar imediata tal como
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um deslocamento odontoblistico, desmineralização superficial, entre outros. Similar reação
imediata pode seguir-se à aplicação de resinas orgânicas comumente encontradas em sistemas
adesivos dentinirios (Hanks,1988).
COX (1987) e colaboradores têm demonstrado que materiais com quantias
consideráveis de ácido fosfórico livre podem ser aplicados à polpa exposta sem prejuízo da
cicatrização, se a lesão puder ser mantida livre de infecção bacteriana.

De acordo com BRANNSTROM (1984) e seus colaboradores, ocasional e
inadvertidamente, condicionaram, com Acido, dentes com pequena exposição pulpar na base
de cavidades profundas. Tal fato não foi, freqüentemente, descoberto até o subseqüente exame
histopatológico do dente extraído. Eles informaram que, quando a infecção foi evitada, não
houve danos particulares ou inflamação da polpa. Haviam notado, previamente, que o
condicionamento Acido não irritou os tecidos moles da polpa, mesmo quando próximo da
mesma (Brâmistrüm & Nordenval, 1978; Nordenval, Brânnstróm & Torstenson,1979),
quando se evitou a infecção da cavidade por microinfiltração. Quando as restaurações
infiltravam, bactérias colonizavam a superficie cavitiria, e aquelas cavidades que foram
condicionadas, exibiram mais respostas pulpares severas do que aquelas que não foram
condicionadas.
STANLEY (1975) e colaboradores, em um estudo em humanos, avaliaram a
resposta pulpar ao pré-tratamento ácido da dentina e à restauração de compósito. No estudo
em tese, afirmaram: "Os novos compósitos, apesar de livres de Acido metacrilato e de um pH
neutro, ainda são achados tóxicos para a polpa. A intensidade de resposta foi aumentada após
procedimentos de pré-tratamento acido, isto indica um aumento na permeabilidade dentiniria.
Quando o remanescente dentinirio foi de uma espessura de lmm ou menos, indiferentemente
se a dentina fosse primária ou reparativa, a porcentagem de dentes com formação de abscesso
aumentou. 0 uso de bases ou formmentos de hidróxido de cálcio para cobrir a dentina antes
do pré-tratamento ácido do esmalte e, portanto, altamente recomendado."
"0 ácido fosfórico apresentou

uma viabilidade celular que não foi,

estatisticamente, diferente daquela encontrada para o hidróxido de cálcio. Este foi o único
ponto onde houve diferenças de citotoxicidade entre os dois sistemas adesivos, uma vez que o
acido, aplicado no 'Scotchbond Multipurpose Plus', mostrou ser menos citotóxico do que o
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'primer' do sistema 'Clearfil Liner Bond 2' ('self-etching-primer'). 0 ácido fosfórico, contudo,
tem sido considerado tóxico i polpa, mesmo quando aplicado em dentina." (Stanley, 1975).
BUONOCORE, W1LEMAN e BRUDEVOLD (1956) não somente introduziram o
condicionamento acido do esmalte na Odontologia, mas, também, foram eles entre os
primeiros a tentar aderir resina A. dentina condicionada por ácido (HCL 7% por um minuto).

2.3 "Self-etching-primer" (Autocondicionamento)

Em um estudo realizado em cães, avaliou-se a resposta pulpar induzida pela
aplicação de dois sistemas condicionantes experimentais sobre polpa dental exposta. Os
sistemas avaliados foram: EDTA (solução neutra experimental)

e um sistema

autocondicionante experimental. Neste, os autores afirmaram que: "0 sistema
autocondicionante e o sistema adesivo resinoso mostraram nenhuma resposta pulpar séria e a
ponte dentiniria reparadora formou-se sem necrose." Em seguida, os autores concluíram que
o sistema autocondicionante usando 'self-etching-primer' experimental à base de água parece
ser um promissor sistema de capeamento pulpar direto (Kiba, 2000).
HAFEZ (2000), em estudo realizado em polpas pulpotomizadas de símios,
recentemente, demontrou que o sistema adesivo dentinirio ("self-etching-primer: Clearfil
Liner Bond 2") não causa irritação ou impede a cicatrização normal de polpas de macacos,
quando colocado tal como as diretrizes ISO, provendo reorganização dos tecidos moles e das
células, bem como a formação de ponte dentiniria. Enfatizou, ainda: "Uma nova ponte
dentiniiia pode se formar adjacente à interface polpa/sistema adesivo dentinirio sem a
presença do medicamento hidróxido de cálcio."
"Alguns estudos demonstraram que o 'Clearfil Liner Bond 2' (Kuraray, Ltd.,
Osaka, Japan), que é baseado na filosofia de 'primer' autocondicionante, comporta-se bem no
esmalte e na dentina. A formulação original (pH •=1 1,2) incluiu uma molécula de resina
fosforada e um derivado do Acido salicilico. 0 mecanismo de adesão deste material e baseado
no condicionamento e 'priming' simultâneo dos substratos de esmalte e dentina, sem enxaguar
o 'primer' autocondicionante, para formar uma massa continua no substrato, incorporando a
'smear plug' nos prolongamentos resinosos. Tanto a simplificação da técnica de adesão como
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a eliminação das etapas de enxague e secagem — que são dificeis de estandardizar em
condições clinicas — reduz a possibilidade de uma umidade elevada bem como de um
ressecamento (com o colapso das fibras de colfigeno) que podem ter uma influência negativa
na adesão. Teoricamente, um sistema em que a parte Acida desmineraliza dentina e infiltra-se
com monômeros que podem ser polimerizados 'in situ', resulta em margens estreitas e melhora
o selamento marginal. Entretanto, o selamento das margens do esmalte 'in vivo' pode ser

comprometido, e uma perfeita integridade marginal pode não ser conseguida como esperada."
(Perdigão, 1999).
Numa avaliação da citotoxicidade "in vitro" de dois sistemas adesivos
("Scotchbond Multipurpose Plus" e "Clearfil Liner Bond 2"), utilizando fibroblastos
3T3, os autores concluíram que os dois sistemas adesivos, bem como o "primer" e o adesivo
do sistema "Clearfil Liner Bond 2", quando aplicados individualmente, causaram
citotoxicidade similares, levando a porcentagens de viabilidade celular menores do que aquela
encontrada com o hidróxido de cálcio. Não foram encontradas diferenças, estatisticamente,
significativas nos efeitos citotóxicos causados pelos diversos componentes dos dois sistemas
adesivos testados (Demarco, 1998).
2.4 Influências na Cura PuIpar
De acordo com GORECKA (2000) e colegas, a escolha de qual método de
tratamento para fraturas com exposição pulpar depende de muitos fatores: extensão da injúria
da coroa, queixa do paciente, respostas pulpar a estímulos e do ligamento periodontal, grau de
mobilidade dental, tempo desde o trauma e condições gerais.
De acordo com GORECKA (2000), os mais importantes fatores influentes no
processo de cura da polpa exposta por trauma são: a extensão da exposição, o estágio do
desenvolvimento dental, o estado geral do sistema imune, o tempo decorrido em que o
paciente visitou o dentista após o trauma, assepsia durante o procedimento clínico,
procedimento restaurador atraumático, durabilidade, biocompatibilidade do capeamento
pulpar e selamento adequado do local da exposição pelo material restaurador.
Os achados de um estudo em cães sugerem que o procedimento restaurador
representa um significativo papel no sucesso do capeamento pulpar direto, usando adesivo
resinoso (Kiba, 2000).
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"Nós, também., achamos que a composição química dos monômeros resinosos não
se correlaciona com as respostas histopatológicas." (Kiba, 2000).
"Algumas pesquisas tem informado que a aplicação de resina adesiva sobre polpa
exposta como um material capeador pulpar direto não causa nenhum desconforto e não leva a
sérias respostas pulpares." (Kiba, 2000).
Conduziu-se um estudo para comparar a resposta de cura pulpar de polpas
permanentes de primatas não humanos a procedimentos de pulpotomia seguidos de controle
hemorrágico (com hipoclorito de sódio) e hibiidização adesiva ("Clearfil Liner Bond 2") com
sua resposta após tratamentos convencionais (hidróxido de cálcio, formocresol, ionômero de
vidro modificado com resina). No estudo supramencionado, considerou-se de relevância
clinica o fato do controle hemorrágico ser critico para um integro selamento hibridizado para
eliminar a microinfiltração bacteriana. 0 testado hipoclorito de sódio e o sistema adesivo
"Clearfil Liner Bond 2" não são irritantes a tecidos pulpotomizados por períodos de tempo
extensos, produzindo nova ponte dentiniria (Hafez, 2000).
"Para alcançar um permanente, longo e duradouro selamento da interface
dente/restauração, a habilidade para controlar a hemorragia e a colocação do "primer"
hidrofilico na dentina limpa são, provavelmente, os mais importantes aspectos de todo o
procedimento " (Hafez, 2000).
"Quando um selamento hibiidizado está presente na periferia do local da
exposição pulpar, o sistema adesivo dentinirio aparece para prevenir a infiltração bacteriana
através da interface dente/restauração. Isto significa que o sistema adesivo dentinirio,
simplesmente, provê um verdadeiro selamento para prevenir a penetração bacteriana,
promovendo a cicatrização, assim como a formação de ponte dentinária." (Hafez, 2000).
"Para suporte mecânico sobre o tecido pulpar exposto e capeado, assim como para
prevenir de empurrar o agente restaurador definitivo dentro da polpa subjacente, e,
fortemente, aconselhável que o clinico coloque várias camadas de uma resina composta de
baixa viscosidade, um compômero ou um adesivo e, então, fotocuri-lo em baixos níveis de
energia antes da colocação da restauração definitiva." (Hafez, 2000).
"Um recente estudo com controle hemorrágico incompleto revelou remanescentes
de 'debris' nas paredes cavitfirias (Pameijer, 1998). Estes 'debris' deixam um biofilme
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orgânico, feito de constituintes sanguíneos pulpares tal como 'debris' da 'smear layer', nas
paredes cavitirias . Estes fatores podem comprometer a interdifusão do 'primer' na dentina
subjacente, interferindo, desta forma, com a formação de uma camada híbrida uniforme (Xie,
1993; Abdalla, 1998). Agentes com alto pH, entretanto, tal como Na0CL e hidróxido de
cálcio, tendem a prover melhores resultados histológicos do que agentes com baixo pH,
provavelmente, devido a sua capacidade de reduzir e parar o fluxo sanguíneo normal.
Beneficios adicionais do Na0CL são desinfecção, remoção de raspas de dentina do tecido
pulpar subjacente, remoção de coágulo e fibrina (amputação química). Tudo isto associado
promove cicatrização. (Cox, 1998,1999; Kitasako, 1998)." (Hafez, 2000).
Estudos em vivo e em primatas mostraram que polpas expostas são capazes de
cicatrização e formação de ponte dentinária, independentemente do material capeador usado,
contanto que a mieroinfiltração bacteriana seja prevenida, por causar retomo da inflamação e
necrose (Snuggs, 1993; Cox, 1998).
Em um estudo no qual se avaliou a biocompatibilidade de um material de
ionômero de vidro modificado por resina (TVMR) em polpas expostas e não expostas de
macacos foi concluído que o material IVMR exibiu compatibilidade biológica aceitável em
cavidades com polpa exposta e não exposta. Acrescente-se, ainda, o fato de que a inflamação
pulpar não é o resultado da irritação química do material por si, mas o resultado da infecção,
causado pelo crescimento bacteriano no espaço entre o material e a parede cavitiria (Tarim,
1998).
"0 melhor método de tratamento da polpa exposta continua sendo procurado,
todavia os clínicos, quase sempre, têm mais flexibilidade no tocante ao tratamento em que,
previamente, acreditam. Os materiais estão evoluindo rapidamente. Estas são as convicções
deste autor: de que todos os materiais são mais citotóxicos em seus estados não polimerizados
do que em suas formas polimericas; de que todos os materiais são biocompativeis, quando,
totalmente, polimerizados; e de que a resposta tecidual será mais favorável para aqueles
materiais que se tornam polimerizados mais rapidamente. Esta asserção sugere que resinas
bis-GMA fotopolimeriziveis podem provar ser o mais biocompativel entre os materiais. A
chave para o sucesso com estes tipos de materiais é a provisão de um perfeito selamento
biológico pela restauração." (Kanka, 1993).
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Segundo KANKA (1993), a polpa, especialmente em dentes jovens, possui alto
potencial regenerativo que afeta o resultado do tratamento.
A biocompatibilidade dos cimentos ácidos testados (cimentos de silicato e fosfato
de zinco) 6, diretamente, afetada pela infecção bacteriana (Snuggs, 1993).
A resposta cicatrizante de uma polpa exposta não e, exclusivamente, relacionada
aos componentes químicos ou pH dos cimentos (Snuggs, 1993).
"A polpa dental exposta mecanicamente possui uma inerente capacidade de
cicatrização por reorganização celular e formação de ponte dentiniria, quando um selamento
superficial biológico é mantido." (Snuggs, 1993).
Hemostasia da polpa exposta, controle de exsudação e secagem interna da
cavidade têm mostrado ser muito importante para o sucesso do capeamento pulpar direto com
sistemas adesivos resinosos (Fujitani, 1990).
WATTS (1977) e colegas reportaram que não hi relação entre resposta pulpar e
pH do material, quando o selamento completo estiver presente.
Alguns pesquisadores têm relatado que inflamação pulpar, oscilando de uma
moderada inflamação A. necrose tóxica, 6, especificamente, devido ao baixo pH (acidez) do
material (Langeland, 1966; Heldridge, 1966; Stanley, 1967; Sayegh, 1969).
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3. DISCUSSÃO
"Atualmente, muitos trabalhos têm recomendado a aplicação de sistemas adesivos
como material de capeamento pulpar, contrariando as instruções dos fabricantes.
Conseqüentemente, a avaliação de biocompatibilidade e de citotoxicidade de compósitos
dentais e seus componentes têm sido executada, desde quando estes materiais foram,
inicialmente, recomendados para aplicação na dentina ou, mais recentemente, para
capeamemento pulpar direto com sistemas adesivos resinosos." (Costa, 2000).
COSTA (2000) explica que:" Naqueles estudos executados em dentes humanos,
os achados histológicos não tem correlação direta com as observações clinicas. Pacientes que
têm suas polpas capeadas com sistemas adesivos, têm relatado a não existência de desconforto
clinico durante os experimentos. Em contraste, as análises histopatológicas destes dentes
mostraram intensas respostas inflamatórias a curto prazo e reações inflamatórias persistentes,
cercando o capeamento pulpar realizado por sistemas adesivos resinosos a longo prazo."
COSTA (2000) afirma que " avaliações clinicas e radiológicas de dentes
submetidos a várias terapias pulpares não indicam a biocompatibilidade de materiais
odontológicos, assim como não suportam técnicas de capeamento pulpar."
Para que não ocorra microinfiltração bacteriana, e tendo em vista complementar a
tese acima exposta, é de funtamental importância que seja realizado um controle hemorrágico
antes de efetivar-se o capeamento pulpar, para que se obtenha uma restauração
hermeticamente selada. Se se tem em vista este objetivo, pode-se lançar mão de virias
substâncias hemostiticas, tais como: hipoclorito de sódio, solução de hidróxido de cálcio,
peróxido de hidrogênio ou, ate mesmo, uma leve compressão com uma bolinha de algodão
esterilizada. ( Hafez, 2000)
Em oposição às afirmações de COSTA, NAKAMURA (2000) sugere, nos
resultados de sua pesquisa, que, apesar da diferenciação celular e da regeneração nervosa
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terem diminuído, ocorreu cura da lesão pulpar. Tal fato se deu após a aplicação de resina 4META A. superficie pulpar exposta, idêntica à aplicação de hidróxido de cálcio.
GORECKA (2000), por outro lado, realizou uma pesquisa na qual polpas expostas
por injúrias traumáticas em dez pacientes foram cobertas com "Syntac" a que se seguiu a
colocação de "Tetric" e "Variolink", após condicionamento ácido dos tecidos dentais por
Acido fosfórico. O período de acompanhamento foi de doze a quarenta e oito meses. 0
tratamento falhou em um dos pacientes. Em nove dos remanescentes, nenhum sinal ou
sintoma de inflamação pulpar, bem como necrose, foram observados durante os exames
clínicos.
Em consonância com as afirmações de GORECKA (2000), dois artigos de
KANKA (1993,1996) apresentam um acompanhamento a longo prazo (cinco anos) de um
paciente no qual um incisivo foi fraturado através da polpa e o fragmento dental original
recolocado. No processo de colagem, o esmalte, a dentina e a polpa foram condicionados por
ácido fosfórico e tratados adesivamente, como parte de um protocolo de restauração. Após
dois anos e meio do primeiro procedimento de colagem, houve outra fratura na linha de
colagem. Um novo procedimento de colagem foi realizado. Decorridos mais de cinco anos do
tratamento orginal, este tem revelado-se um sucesso.
Uma pesquisa apresentou as características ultra-estruturais das respostas
pulpares, seguindo a aplicação de "All-Bond 2" (ácido condicionável) à dentina coronal
profunda e sem exposição pulpar e, também, em polpas expostas em dentes humanos. Neste
estudo, uma resposta típica do tecido conjuntivo à injúria foi observada na maioria dos
espécimes. Injúria irreversível aos odontoblastos enclausurados no local do preparo cavitirio,
resultou na morte destas células. Seguiu-se a este fato uma resposta neutrofilica recente, uma
subseqüente de macráfagos e uma fibroblistica que levaram à deposição de dentina reparativa
ou à formação de ponte calcificada pelas células amigas dos odontoblastos. Outra
característica notável, contudo, foi a observação consistente de partículas de resina dentro do
complexo dentino-pulpar. Estas partículas podem ter sido introduzidas, indiretamente, dentro
da polpa, através da perturbação dos complexos juncionais ou da morte dos odontoblastos.
Elas, por sua vez, podem entrar, diretameante, na polpa, através da exposição pulpar. Em
muitos espécimes, a presença destas partículas de resina parece ter ativado uma resposta a
corpo estranho, caracterizada pela presença de um infiltrado inflamatório mononuclear e pelo
aparecimento de células gigantes multinucleares. A persistência da in flamação crônica não
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resolvida foi associada à falta de formação de ponte calcificada nesses espécimes (Gvvinnet e
Tay, 1998).
No ano de 1984, BRANNSTRÓM e seus colaboradores, inadverditamente,
condicionaram, com ácido, dentes com pequena exposição pulpar na base de cavidades
profundas. Tal fato não foi, freqüentemente, descoberto ate

o subseqüente exame

histopatológico do dente extraído. Eles informaram que, quando a infecção foi evitada, não
houve danos particulares ou inflamação da polpa. Estes estudiosos haviam, previamente,
observado que o condiconamento ácido, mesmo quando próximo da polpa, não irritou os
tecidos moles da mesma, quando a infecção da cavidade, causada por microinfriltação, foi
evitada. Logo que as restaurações infiltravam, bactérias colonizavam a superficie cavitiria. E
as que foram condicionadas, exibiram mais respostas pulpares severas do que aquelas que não
o foram.
COX (1987) e colaboradores, seguindo a mesma linha de raciocínio, asseveraram
que materiais com quantias consideráveis de ácido fosfórico livre podem ser aplicados à polpa
exposta sem prejuízo da cicatrização, caso a lesão tenha condições de ser mantida livre de
infecção bacteriana.
Corroborando a tese de que a microinfiltração bacteriana é de fundamental
importância para o sucesso do capeamento pulpar direto com sistemas adesivos resinosos, ha
vários autores como HAFEZ (200), KIBA (2000), COX (1998), KANKA (1993 e 1996),
HEITIVIANN e UNTERBIUNK (1995), SNUGGS (1993), PASHLEY (1993), FUJITANI
(1992), INOUE e SHIMONO (1992), WRITE e colaboradores (1992) , BRANNSTRÓM
(1984).
Urge esclarecer que esta tese está fundamentada em muitos trabalhos realizados
em animais. Segundo COSTA (2000), " reações inflamatórias persistentes, assim como
demora na cura pulpar e falta na formação de ponte dentiniria foram vistas em polpas
humanas capeadas com agentes adesivos. Os resultados observados em estudos animais não
podem ser, diretamente, extrapolados para condições clinicas humanas. Conseqüentemente,
terapia pulpar vital, usando agentes ácidos e adesivos resinosos, parece ser contraindicada. "
Neste trabalho, não há a intenção de descrever técnicas ou de determinar qual o
melhor método de tratamento para exposições pulpares, uma vez que este tema é um dos mais
controversos da Odontologia conservadora na atualidade." 0 melhor método de tratamento da
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polpa exposta continua sendo procurado, todavia os clínicos, na maioria das vezes, têm mais
flexibilidade no que se refere ao tratamento em que, previamente, acreditam. Os materiais
estão evoluindo rapidamente." (Kanka, 1993).
A toxicidade e a biocompatibilidade pulpar dos sistemas adesivos resinosos vêm
sendo, intensamente, investigadadas atualmente. Efeitos citotó)dcos de materiais resinosos e
seus componentes, tal como o monômero HEMA presente nos principais "primers" e sistemas
adesivos resinosos, têm sido relatados (Costa, 1999; Jontell, 1995; Inoue, Miyakoshi e
Shimono, 1996). KIBA (2000) sugere, entretanto, que a composição química dos monômeros
resinosos não se correlaciona com as respostas histopatológicas de inflamação pulpar.
Expressa este, de forma complementar, que "algumas pesquisas têm informado que a
aplicação de resina adesiva sobre polpa exposta como um material capeador pulpar direto não
causa nenhum desconforto e não leva a sérias respostas pulpares."
De acordo com PERDIGÃO (1999), outro problema associado ao
condicionamento Acido da dentina é a disponibilidade dos ácidos fosfóricos hipertônicos
disponíveis no mercado. Perfectivelmente, dever-se-iam usar ácidos isotônicos como
condicionadores dentinirios, relatados como bem tolerados por culturas celulares e polpas de
símios.
Soluções ácidas podem desnaturar proteínas, incluindo coligeno, proteinas não
coligenas e enzimas de processos odontoblisticos. A acidez e hipertonicidade de
condicionantes ácidos devem, desta forma, causar uma reação pulpar imediata, tal como
deslocamento odontoblistico, desmineralização superficial, entre outros. Similar reação
imediata pode-se seguir i aplicação de resinas orgânicas comumente encontradas em sistemas
adesivos dentinirios (Hanks, 1988).
Em um determinado estudo de STANLEY (1975), o Acido fosfórico apresentou
uma viabilidade celular que não foi, estatisticamente, diferente daquela encontrada para o
hidróxido de cálcio. Este foi o único ponto onde houve diferenças de citotoxicidade entre os
dois sistemas adesivos avaliados, uma vez que o ácido aplicado no "Scotchbond Multipurpose
Plus" mostrou ser menos citotóxico que o "primer" do sistema "Clearfil Liner Bond 2" ("selfetching-primer"). 0 ácido fosfórico, entretanto, tem sido considerado tóxico a polpa, mesmo
quando aplicado em dentina. 0 supracitado autor, ainda, afirma que " o uso de bases ou
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forramentos de hidróxido de cálcio para cobrir a dentina antes do pre —tratamento ácido do
esmalte 6, portanto, altamente recomendado."
Em contraposição à afirmação acima, SNUGGS (1993) explica que a
biocompatibilidade dos cimentos ácidos testados ( cimentos de silicatos e fostato de zinco) 6,
diretamente, afetada pela infecção bacteriana e que a resposta cicatrizante de uma polpa
exposta não 6, exclusivamente, relacionada aos componentes químicos ou ao pH dos
cimentos. Ao mesmo tempo, enfatiza este que "a polpa dental exposta mecanicamente possui
uma inerente capacidade de cicatrização para reorganização celular e formação de ponte
dentinitia, quando um selamento superficial biológico é mantido." Adicionalmente, WATTS
(1977) e colegas reportaram que não hi relação entre resposta pulpar e pH do material,
quando o selamento completo está presente.
Alguns pesquisadores, paralelamente, tem relatado que a in flamação pulpar,
oscilando de uma moderada inflamação à necrose tóxica, deve-se, especificamente, ao baixo
pH (acidez) do material ( Langeland, 1996; Heldrige, 1996; Stanley, 1967; Sayegh, 1969).
Modernamente, "outra estratégia atual de adesão dentiniria é baseada em cima de
monômeros acidicos não enxaguáveis e polimeriziveis na dentina e no esmalte. Na dentina,
"primers" autocondicionantes não removem, completamente, a lama dentiniria. Estes
impregnam os tampões de lama, fixando-os na entrada do titbulo. No esmalte,
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comportamento dos ácidos fracos têm sido um assunto de controvérsia." (Perdigão, 1999).
"Alguns estudos demonstraram que o 'Clearfil Liner Bond 2' (Kuraray, Ltd.,
Osaka, Japan), que é baseado na filosofia de 'primer' autocondicionante, comporta-se bem no
esmalte e na dentina. A formulação original (pH 1,2) incluiu uma molécula de resina
fosforada e um derivado do ácido salicilico. O mecanismo de adesão deste material é baseado
no condicionamento e 'priming' simultâneos dos substratos de esmalte e dentina sem enxaguar
o 'primer' autocondicionante para formar uma massa continua no substrato, incorporando a
'smear plug' nos prolongamentos resinosos. Alem da simplificação da técnica de adesão, a
eliminação das etapas de enxague e secagem — que são dificeis de estandardizar em condições
clinicas — reduz a possibilidade de uma umidade elevada ou de um ressecamento (com o
colapso das fibras de colágeno) que podem ter uma influência negativa na adesão.
Teoricamente, um sistema em que a parte Acida desmineraliza a dentina e se infiltra com
monômeros que podem ser polimerizados 'in situ', resulta em margens estreitas e melhora o
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selamento marginal. 0 selamento das margens do esmalte 'in vivo', todavia, pode ser
comprometido e uma perfeita integridade marginal não ser conseguida como esperada."
(Perdigão, 1999).
Tendo como base a avaliação da citotoxicidade "in vitro" de dois sistemas
adesivos ("Scotchbond Multipurpose Plus" e "Clearfil Liner Bond 2") em que se utilizou
fibroblastos NIH-3T3, os autores concluíram que os dois sistemas adesivos, bem como o
"primer" e o adesivo do sistema "Clearfil Liner Bond 2", quando aplicados individualmente,
causaram citotoxicidade similar, levando a porcentagens de viabilidade celular menores do
que aquela encontrada com o hidróxido de cálcio. Não foram encontradas diferenças,
estatisticamente significativas, nos efeitos citotóxicos causados pelos diversos componentes
dos dois sistemas adesivos testados (Demarco, 1998).
Realizou-se um estudo em cães com o objetivo de avaliar a resposta pulpar
induzida pela aplicação de dois sistemas condicionantes experimentais sobre polpa dental
exposta. Os sistemas avaliados foram EDTA (solução neutra experimental) e um sistema
autocondicionante experimental. Com relação aos supracitados sistemas, os autores deram

ênfase a que "o sistema autocondicionante e o sistema adesivo resinoso mostraram nenhuma
resposta pulpar séria e a ponte dentiniria reparadora formou-se sem necrose." Os autores
concluíram, posteriormente, que o sistema autocondicionante usando "self-etching-primer"
experimental à base de água parece ser um promissor sistema de capeamento pulpar direto
(Kiba, 2000).
HAFEZ (2000), em estudo sobre polpas pulpotomizadas de símios, realizado
recentemente, demonstrou que o sistema adesivo dentinirio ("self-etching-primer": "Clearfil
Liner Bond 2") não causa irritação ou impede a cicatrização normal de polpas de macacos,
quando colocado tal como as diretrizes ISO, provendo reorganização dos tecidos moles e das
células e a formação de ponte dentiniria. Reafirmou, ainda, que "uma nova ponte dentinária
pode formar-se adjacente à interface polpa/sistema adesivo dentinkio, sem a presença do
medicamento hidróxido de cálcio."
"A toxicidade pulpar dos sistemas adesivos dentinirios é, ainda, objeto de virias
investigações. Isto por que essas tentativas de capeamento pulpar direto com sistemas
adesivos resinosos (adesivo"Syntac") têm sido executadas com grande cuidado e atenção. No
futuro, sistemas adesivos podem eliminar a necessidade de usar agentes à base de hidróxido
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de cálcio e outros materiais para capeamento pulpar direto. Entretanto, por causa da
correlação entre sintomas clínicos

e inflamação pulpar

ser muito pobre, estudos
histopatológicos adicionais em humanos sobre resposta pulpar ao capeamento pulpar direto
com adesivos resinosos são necessários." (Górecka, 2000).
"Naqueles estudos executados em dentes humanos, os achados histológicos não
têm correlação direta com as observações clinicas. Pacientes que têm suas polpas capeadas
com sistemas adesivos, têm relatado a inexistência de desconforto clinico durante os
experimentos. Em contraste, as análises histopatológicas destes dentes mostraram intensas
respostas inflamatórias a curto prazo e reações inflamatórias persistentes, cercando o
capeamento pulpar realizado por sistemas adesivos resinosos a longo prazo." (Costa, 2000).
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4.CONCLUSÃO
"Estudos 'in vitro' nos quais os efeitos citotóxicos de materiais dentais foram
avaliados e estudos executados em dentes humanos para avaliação de biocompatibilidade dos
atuais sistemas adesivos, têm demonstrado que os materiais resinosos e seus componentes são
citotóxicos as células pulpares e prejudiciais ao tecido pulpar. Conseqüentemente, terapia
pulpar vital com estes materiais resinosos e ácidos não pode ser recomendada." (Costa, 2000).
"Avaliações clinicas e radiológicas de dentes submetidos a virias terapias
pulpares não indicam a biocompatibilidade de materiais odontológicos, assim como não
suportam técnicas de capeamento pulpar." (Costa, 2000).

"Naqueles estudos executados em dentes humanos, os achados histológicos não
têm correlação direta com as observações clinicas. Pacientes que têm suas polpas capeadas
com sistemas adesivos, tem relatado a inexistência de desconforto clinico durante os
experimentos. Em contraste, as análises histopatológicas destes dentes mostraram intensas
respostas inflamatórias a curto prazo e reações inflamatórias persistentes, cercando o
capeamento pulpar realizado por sistemas adesivos resinosos a longo prazo." (Costa, 2000).
"Reações inflamatórias persistentes, assim como demora na cura pulpar e falha na
formação de ponte dentinfiria foram vistas em polpas humanas capeadas com agentes
adesivos. Os resultados observados em estudos animais não podem ser, diretamente,

extrapolados para condições clinicas humanas. Conseqüentemente, terapia pulpar vital,
usando agentes ácidos e adesivos resinosos, parece ser contraindicada." (Costa, 2000).
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"A toxicidade pulpar dos sistemas adesivos dentinirios e, ainda, objeto de virias
investigações. Isto por que essas tentativas de capeamento pulpar direto com sistemas
adesivos resinosos (adesivo "Syntac") têm sido executadas com grande cuidado e atenção. No
futuro, sistemas adesivos podem eliminar a necessidade de usar agentes à base de hidróxido
de cálcio e outros materiais para capeamento pulpar direto. Entretanto, por causa da
correlação entre sintomas clínicos e inflamação pulpar ser muito pobre, estudos
histopatológicos adicionais em humanos sobre resposta pulpar ao capeamento pulpar direto
com adesivos resinosos são necessários." (Górecka, 2000).
Perfectivelmente, dever-se-iam usar ácidos isotônicos como condicionadores
dentinfirios que foram relatados como bem tolerados por culturas celulares e polpas de símios
(Perdigão, 1999).
Como muitos agentes adesivos dentinirios sic) hipertônicos e tendem a aumentar a
umidade dentiniria, eles deveriam ser hidrofilicos e requerer uma superficie seca (White &
outros, 1992; Willis, Cochran & Kafrawy, 1992).
"Embora o capeamento pulpar direto com sistemas adesivos resinosos possa ser
um procedimento clinico próspero, uma resposta a corpo estranho subaguda pode ocorrer na
presença de partículas de resina que foram introduzidas dentro da polpa, seguindo unia
técnica de condicionamento ácido total. Este tipo de resposta de tecido conjuntivo a corpo
estranho, embora escassamente reportada em estudos pulpares prévios, pode ser comparada
com o aparecimento de "osteólise mediada por macrófagos" que foi reportado em fracassos de
artroplastias. 0 efeito, a longo prazo, da presença de partículas de resina na polpa dental é
desconhecido e justificam-se pesquisas adicionais." (Gwinnett e Tay, 1998).
GWINNET e TAY (1998) concluíram que "os dados preliminares apresentados no

simpósio sugerem que o capeamento pulpar direto com sistemas adesivos resinosos pode ser
próspero em alguns casos, resultando na resolução da resposta inflamatória e formação de
dentina reparadora. Entretanto, a persistência de inflamação crônica, a reação a corpo estranho
e a falta concorrente de formação de ponte dentiniria no resto das amostras sugerem que mais
pesquisas são necessárias na direção dos fatores contribuintes ao aparecimento deste
fenômeno, antes que o capeamento pulpar direto com sistemas adesivos resinosos possa ser
recomendado como um procedimento clinico rotineiro na Odontologia conservadora."
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Segundo KANKA (1993), experiências clinicas suportam a noção de que
bactérias, e não materiais, são a maior ameaça à vitalidade dental e que o próprio selamento
do dente é de grande importância.
As alterações pulpares encontradas nos primeiros estudos, utilizando
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condicionamento ácido da dentina, talvez, não tenham sido decorrentes da toxicidade do
material, mas, sim, devido à remoção da "smear layer" e abertura dos túbulos dentinirios, sem
a aplicação de um adesivo que selasse a interface, o que poderia levar à infiltração bacteriana
na interface (Pashley, 1993; Snuggs, 1993).
Adicionalmente, as alterações pulp ares decorrentes do uso do ácido fosfórico
parecem ser transitórias, uma vez que é um evento de curta duração (Fujitani, 1992).
KIBA (2000) e colaboradores concluíram que o sistema autocondicionante
usando "self-etching-primer" experimental à base de água parece ser um promissor sistema de
capeamento pulpar direto.
HAFEZ (2000) e colaboradores concluíram que "uma nova ponte dentiniria pode
se formar adjacente à interface polpa/sistema adesivo dentinirio, sem a presença do
medicamento hidróxido de cálcio.
De acordo com GóRECKA (2000) e colaboradores, a escolha de qual método de
tratamento para fraturas com exposição pulpar depende de muitos fatores: extensão da injuria
da coroa, queixa do paciente, respostas pulpar a estímulos e do ligamento periodontal, grau de
mobilidade dental, tempo desde o trauma e condições gerais.
De acordo com GóRECKA (2000), os mais importantes fatores influentes no
processo de cura da polpa exposta por trauma são: a extensão da exposição; o estágio do
desenvolvimento dental; o estado geral do sistema imune; o tempo em que o paciente visitou
o dentista após o trauma; assepsia durante o procedimento clinico; procedimento restaurador
atraumático; durabilidade e biocompatibilidade do material de capeamento pulpar e selamento
adequado do local da exposição pelo material restaurador.
KIBA (2000), em um estudo realizado em cães, conclui que a composição
química dos monômeros resinosos não se correlaciona com as respostas histopatológicas.
Infere, também, que o procedimento restaurador representa um significativo papel no sucesso
do capeamento pulpar direto, usando sistema adesivo resinoso. Informa, igualmente, que
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algumas pesquisas têm aplicado resinas adesivas sobre polpa exposta como um material
capeador direto sem causar nenhum desconforto e sem levar a serias respostas pulpares.
HAFEZ (2000) procedeu um estudo realizado em primatas no qual realizou
procedimentos de pulpotomia seguidos de controle hemorrágico (com hipoclorito de sódio) e
hibridização adesiva ("Clearfil Liner Bond 2"). Comparou este aos tratamentos convencionais
(hidróxido de cálcio, formocresol, ionômero de vidro modificado com resina), vindo a
concluir que é de relevância clinica o controle hemorrágico e, igualmente, critico para um
integro selamento hibiidizado com o fim de eliminar a microinfiltração bacteriana. 0 testado
hipoclorito de sódio e o sistema adesivo "Clearfil Liner Bond 2" não são irritantes a tecidos
pulpotomizados por períodos de tempo extensos, produzindo nova ponte dentiniria.
"Agentes com alto pH, tal como Na0CL e hidróxido de cálcio, tendem a prover
melhores resultados histológicos do que agentes com baixo pH. Isto se deve ao fato da sua
capacidade de reduzir e parar o fluxo sanguíneo normal. Beneficios adicionais do Na0CL são
desinfecção, remoção de raspas de dentina do tecido pulpar subjacente, remoção de coágulo e
fibrina (amputação química). Tudo isto associado promove a cicatrização." (Cox, 1998,1999;
Kitasako, 1998; apud Hafez, 2000).
Em suma, HAFEZ (2000) deduz que, "para alcançar um permanente, longo e
duradouro selamento da interface dente/restauração, a habilidade para controlar a hemorragia
e a colocação do 'primer' hidrofilico na dentina limpa são, provavelmente, os mais
importantes aspectos de todo o procedimento." Procedendo-se desta forma, "o sistema adesivo
dentinirio, simplesmente, provê um verdadeiro selamento para prevenir a penetração
bacteriana, promovendo a cicatrização, assim como a formação de ponte dentinária." (Hafez,
2000).
"A polpa dental exposta mecanicamente possui uma inerente capacidade de
cicatrização por reorganização celular e formação de ponte dentiniria, quando um selamento
superficial biológico é mantido." (Snuggs, 1993).
Hemostasia da polpa exposta, controle de exsudação e secagem interna da
cavidade comprovaram ser muito importante para o sucesso do capeamento pulpar direto com
sistemas adesivos resinosos. (Fujitani, 1990).
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Alguns pesquisadores têm relatado que inflamação pulpar, oscilando de unia
moderada inflamação à necrose tóxica, e, especificamente, devido ao baixo pH (acidez) do
material (Langeland, 1966; Heldridge, 1966; Stanley, 1967; Sayegh, 1969).
"0 melhor método de tratamento da polpa exposta continua sendo procurado,
todavia os clínicos, quase sempre, têm mais flexibilidade no tocante ao tratamento em que,
previamente, acreditam. Os materiais estão evoluindo rapidamente. Estas são as convicções
de KANKA (1993) de que todos os materiais são mais citotóxicos em seus estados não
polimerizados do que em suas formas polimericas; de que todos os materiais são
biocompativeis, quando, totalmente polimerizados; e de que a resposta tecidual sera mais
favorável para aqueles materiais que se tornam polimerizados mais rapidamente. Esta
asserção sugere que resinas bis-GMA fotopolimeriziveis podem provar ser o mais
biocompativel entre os materiais. A chave para o sucesso com estes tipos de materiais é a
provisão de um perfeito selamento biológico pela restauração." (Lanka, 1993).
De acordo com HEITMANN E UNTERBRINK (1995) testes clínicos, a longo
prazo, coin um grande grupo de pacientes são necessários antes que o capeamento pulpar
direto com sistemas adesivos resinosos possa ser recomendado universalmente. Os resultados
iniciais, todavia, parecem ser muito promissores.
"As vantagens potenciais do capeamento pulpar direto com um adesivo dentinirio
e resina composta incluem um melhor selamento da periferia da exposição para prevenção da
reinfecção e redução dos riscos de um segundo procedimento operatório. A sensibilidade Osoperatória, também, parece ser reduzida." (Heitmann e Unterbrink, 1995).
"As respostas clinicas e histológicas do tecido pulpar exposto após capeamento
direto parecem estar mais, intimamente, relacionadas à infiltração bacteriana do que
toxicidade direta do material. Agentes adesivos dentiniiios têm sido sugeridos como um
substituto do hidróxido de cálcio para proteção pulpar." (Heitmann e Unterbrink, 1995).
Em se fundamentando nas assertivas expostas no decorrer desta revisão

bibliográfica sobre a qual trata tão controverso tema- capeamento pulpar direto com
sistemas adesivos resinosos- conclui-se que pesquisas adicionais, com grupos de amostragem
tanto maiores quanto complexos, assim como acompanhamento a longo prazo, não só se
fazem necessários, mas indispensáveis, para que se possa indicar o capeamento pulpar direto
com sistemas adesivos resinosos, universalmente, nos casos de exposições pulpares na
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Odontologia conservadora. Relevo especial deve—se dar a este tratamento que, alem de ser,
inquestionavelmente, promissor, é de suma simplicidade em se tratando de técnica operatória
aplicável ao ramo da dentistica.
Destarte, é de ponderar-se, através das pesquisas, inserções, observações e
conclusões dos autores mencionados nesta revisão bibliográfica, não existir, ainda, um
consenso a respeito deste assunto no atual estágio da Ciência. Lançaram-se, neste ensaio, as
conclusões dos próprios autores em destaque a propósito deste polêmico tema. Vale ressaltar
que a Ciência em sendo dinâmica e inerentemente viva, por sua vez, não chega a conclusões e
acordos especificos finais. Os dados encontram-se, historicamente, compilados, abertos
dialética para serem analisados, comparados, questionados, testados e concluidos consoante a
linha de pensamento de cada leitor.
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