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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo, através de uma revisão da literatura,
apresentar alguns materiais utilizados como protetores diretos da polpa dental
exposta e seus mecanismos de ação sobre o reparo da mesma. Foram
selecionados e revistos materiais de uso já consagrado como o hidróxido de
cálcio e o MTA, que apresentam um mecanismo de reparo bastante similar junto
a polpa exposta, produzindo de maneira bastante satisfatória, o confinamento do
remanescente pulpar através da formação efetiva de uma barreira dentinária.
Por outro lado, o uso de sistemas adesivos na proteção direta da polpa mostrou
resultados controversos na literatura. Sua ação sobre o mecanismo de reparo
pulpar ainda não foi bem estabelecida, sendo que investigações a longo prazo
são necessárias para a elucidação e comprovação da atuação deste grupo de
materiais sobre o tecido pulpar exposto. Outros materiais revisados neste
estudo, os fatores de crescimento, mostraram um uso bastante promissor como
agentes capeadores diretos. Apesar do fato deste grupo de material ter sido
aplicado somente em procedimentos experimentais em laboratório, os
resultados obtidos mostraram uma excelente biocompatibilidade e uma efetiva
ação destas substâncias sobre o mecanismo de reparo tecidual.

Palavras-chave: Proteção da polpa exposta. Hidróxido de cálcio. Agregado
Trióxido Mineral. Fatores de crescimento. Sistemas adesivos. Mecanismo de
reparo.
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ABSTRACT

This study had the objective, through a literature review, to show some of
the materials employed as pulp direct capping and their action over the repair
mechanism of the dental pulp. Some materials, such as calcium hydroxide and
MIA, were selected and reviewed by their consecrated use in pulp capping
procedure. The repair mechanism of the dental pulp had in both materials the
same characteristics with a successful formation of dentine bridge. On the other
hand, a material known for its controversial use as dental pulp capping is the
bond system group. Bond systems had no strong evidences about their action
over the repair mechanism of the dental pulp. Most of the authors in this review
recommended more investigations on this material to clarify and prove its action
on the tissue repairing. Another material reviewed in this study, the growth
factors, showed a very promissory use as pulp capping. Besides the fact that this
group of materials has been applied only in laboratory experimental procedures,
the results obtained have showed an excellent biocompatibility and an effective
action of these substances on the tissue repairing.

Key words: Protection of the exposed pulp, Calcium hydroxide. Mineral Trioxide
Aggregated (MTA). Growth factors. Bonding systems. Repair mechanism.
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1 INTRODUÇÃO

A polpa dentária é um tecido conjuntivo de origem mesenquimal que
possui células especializadas na produção de dentina, os odontoblastos.
Fibroblastos, células mesenquimais indiferenciadas, macrófagos e linfácitos
formam o restante de uma população variada de células do tecido pulpar,
envolvidas na matriz extracelular. Devido ao intimo relacionamento entre estas
células e a dentina, pode-se considerar estes dois tecidos (polpa e dentina)
como uma única entidade funcional, algumas vezes chamada complexo dentinapolpa (COHEN; BURNS, 2000).
Manter uma polpa sadia e intacta é um objetivo desejável. Porém, em
casos nos quais o dente é acometido por uma lesão cariosa profunda, ou por um
traumatismo com fratura coronal, nem sempre isto é possível. Para estas
situações, a intervenção pode resultar em um simples capeamento direto ou
indireto, ou até mesmo procedimentos mais invasivos, como a curetagem pulpar
ou a pulpotomia.
Sendo a preservação da vitalidade pulpar o requisito primordial para o
sucesso do tratamento de dentes injuriados, vê-se a necessidade de buscar
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cada vez mais técnicas e materiais adequados que contribuam para o alcance
deste resultado.
Em casos com exposição pulpar, os materiais utilizados no recobrimento
devem propiciar o reparo do tecido lesado, dando a ele condições de
reestabelecer sua função original que é a de formar dentina. Isto irá possibilitar o
vedamento da polpa pela formação de uma barreira de tecido duro ou ponte de
dentina. Os materiais utilizados com esta finalidade são o hidróxido de cálcio, o
Agregado Trióxido Mineral (MTA) e, mais recentemente, as proteínas
morfogenéticas ou fatores de crescimento celular. Uma outra forma de proteção
do complexo dentino-pulpar pode ser obtida com a utilização de sistemas
adesivos. Estes sistemas realizam uma hibridização dentinária que resulta num
selamento efetivo da cavidade impedindo, ou dificultando, a contaminação
bacteriana (BARATIERI et al., 1992). Além disso, em casos de exposição pulpar,
os adesivos podem ser utilizados como capeadores diretos onde desempenham
também, segundo alguns autores, a função de induzir a formação de tecido
duro.
Sabe-se que o mecanismo de reparo da polpa está intimamente
relacionado com o tipo de material utilizado para sua proteção. Assim, cada
material apresenta características que podem torná-lo ideal, dependendo da
situação clinica do dente afetado. Neste interim, cabe ao profissional colher e
analisar todos os dados referentes ao caso e optar por aquele que melhor se
aplique à situação. Para isso, a literatura existente traz uma gama de novas
informações pertinentes aos materiais de proteção e recobrimento pulpar.
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A finalidade deste trabalho foi analisar, através de uma revisão
bibliográfica, os principais materiais utilizados como protetores do complexo
dentina-polpa e, especialmente, o mecanismo de reparo da polpa frente a cada
um destes materiais.
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2 REVISÃO DA LITERATURA1

2.1 Materiais utilizados no recobrimento pulpar

2.1.1 Hidróxido de cálcio

O hidróxido de cálcio é um material de grande reconhecimento quando a
questão aborda a proteção do complexo dentino-pulpar. Sua importância clinica,
além da proteção, está no aspecto de promover o reparo tecidual pulpar em
casos de exposição, curetagem e pulpotonnia. Por apresentar em sua fórmula
pura um pH muito alcalino, atua como fator de indução à mineralização tecidual
e favorece a eliminação de microorganismos. (FOREMAN; BARNES, 1990). Por
isso pode ser também aplicado em tratamentos endodõnticos de dentes
permanentes com rizogênese incompleta; em casos de perfurações radiculares;

1

Baseada na N BR 10520: 2002 da ABNT
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em reabsorções dentárias; e como curativo de demora entre sessões, resumindo
de maneira geral, o vasto emprego deste farmaco na area odontológica.
Muitos são os estudos, existentes na literatura, que comprovam sua ação
no reparo após recobrimento pulpar.
Em estudo com polpas dentais de

cães que foram submetidas a

pulpotomia, Holland et al. (1979/1980) observaram se após o recobrimento
destas polpas com hidróxido de cálcio ou Dycal, o processo de reparo após 24h
ou 30 dias se diferenciava em função do tipo de material capeador.
Neste trabalho foram utilizados 80 dentes unirradiculares de cães. Estes
dentes após serem submetidos à pulpotomia, foram divididos em grupos
seguindo este esquema: 40 dentes extraídos e

analisados 24h após a

pulpotomia , sendo 20 destes capeados com Dycal e os outros com hidróxido de
cálcio; os demais 40 dentes extraídos e analisados 30 dias após à pulpotomia,
seguindo o mesmo padrão do grupo anterior: 20 dentes capeados com Dycal e

20 com hidróxido de cálcio.
0 resultado para o grupo capeado com hidróxido de cálcio depois de 24h
da intervenção foi a presença de uma zona superficial de necrose seguida por
uma camada de grandes granulações Von-Kossa positiva birrefringente a luz
polarizada, e uma camada de pequenas granulações Von-Kossa mais positiva,
porém, não birrefringente a luz polarizada. 0 tecido vital abaixo destas camadas
apresentava uma reação inflamatória moderada. No grupo capeado com Dycal,
a zona de necrose foi observada em apenas 9 espécimes. 0 aspecto histológico
destes achados foram exatamente os mesmos encontrados no grupo do
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hidróxido de cálcio . No entanto, nos demais 11 espécimes, a zona de necrose

não se formou. No lugar desta, havia grandes granulações birrefringentes junto
ao material capeador. Abaixo desta camada de granulações, foram observados
os mesmos achados no grupo com hidróxido de cálcio. Após 30 dias, no grupo
capeado com hidróxido de cálcio e com 30 dias de intervalo, 18 espécimes
mostraram reparo, com a presença de barreira dentinária completa e ausência
de inflamação no tecido vivo e em 2 espécimes, a ponte de dentina foi parcial e
continha raspas de dentina no seu interior. Nestes 2 casos, foi observado uma
moderada inflamação no tecido vivo. No grupo capeado com

Dycal, 10

espécimes apresentaram uma completa ponte de dentina, e destes, 4 não
apresentaram zona de necrose ocorrendo a deposição de tecido duro justaposto
ao material capeador. Nos demais 6 espécimes a zona de necrose estava
presente, embora, menos espessa que a apresentada com o hidróxido de cálcio,
e nenhum processo inflamatório foi observado no tecido vivo adjacente.

0

restante deste grupo apresentou formação parcial de barreira calcificada e em
alguns, até ausência total desta, quando a polpa remanescente apresentou uma
severa reação inflamatória. Com estes resultados, Holland et al. (1979/1980)

concluíram que o mecanismo de reparo pulpar após capeamento com Dycal
comparado com o mecanismo obtido com o hidróxido de cálcio foi o mesmo,

porem com uma porcentagem de sucesso menor do Dycal.
Com o objetivo de investigar as mudanças bioquímicas do tecido pulpar,
diferenciando as ações dos ions cálcio e pH, Gordon; Ranlay; Boyan (1985)
utilizaram tecido pulpar bovino incubado na presença de soluções de hidróxido
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de cálcio, com pH e concentrações variáveis, e hidróxido de bário saturado.
Realizaram também a análise da atividade enzimática da fosfatase alcalina, da
desidrogenase láctica e a desnaturação protéica. Neste experimento, verificaram
a ocorrência de uma completa inibição enzimática pelas soluções altamente
alcalinas, enquanto que variações da concentração de ions cálcio não alteraram
esta inibição. Os autores sugeriram que o ion cálcio não seria o responsável
pelas propriedades indutoras do hidróxido de cálcio, servindo apenas como o
cátion que limita a solubilidade de seu componente hidróxido. Como o pH de
uma substância está em função de sua solubilidade, o cátion determina a
alcalinidade final do componente. Há evidências de que o hidróxido de cálcio
tem um ótimo desempenho em tecidos vivos em virtude de sua solubilidade e
concentração de ions hidroxila limitadas. Estas propriedades, aparentemente,
previnem a desnaturação da proteína pulpar à distância da superfície de contato,
visto que com o hidróxido de cálcio esta não alterou significativamente, enquanto
que com o hidróxido de bário houve uma alteração profunda, dada sua maior
solubilidade e, portanto, toxicidade. A alta alcalinidade é apontada como a causa
da necrose superficial do tecido, e a inibição da atividade enzimática, como
determinada neste estudo, ofereceu uma explicação para este fenômeno.
cálcio possivelmente estimulou o processo de cicatrização através da necrose, o
pH foi alto, mas não injurioso, criando condições para a ação das enzimas
ligadas ao reparo como a fosfatase alcalina. 0 hidróxido de bário, mais solúvel,
permitiu alta difusão de hidroxilas e danos em profundidade ao tecido pulpar.
Concluíram que os efeitos do hidróxido de cálcio dependeram

17

fundamentalmente de seu pH e sua eficácia pode ser resultado de sua baixa
solubilidade, o que reduziu seu efeito tóxico.
Os autores Wakabayashi et al. (1993) analisaram o mecanismo de
calcificação distrófica induzida pelo hidróxido de cálcio em tecido conjuntivo.
Utilizaram para tal, uma câmara transparente inserida na orelha de coelhos que
permitia a visualização continua por microscópio. Na seqüência, uma pasta de
hidróxido de cálcio foi introduzida nos dispositivos auriculares e seu efeito sobre
a microcirculagão foi observado imediatamente após e nos tempos de 1, 3, 6,
12, 24, 48, 72h; 5 dias e dai para frente, toda semana até completar a décima
quarta semana. Alguns minutos após a aplicação do hidróxido de cálcio,
microvasos próximos a pasta, começaram a desaparecer. Após 1h, uma zona de
dissolução tecidual apareceu concentricamente ao redor do dispositivo com
hidróxido de cálcio. Após 3h, pequenos precipitados foram observados junto ao
bordo entre tecido vascular vivo e área de dissolução tecidual. Entre 6 e 48h, os
precipitados foram aumentando em número e tamanho e se depositando de
maneira a formar um "banco de areia" concentricamente ao redor do dispositivo.
Com 72h, a formação de precipitados cessou, e a desordem na microcirculagão
ficou menos evidente. Com 1 semana, a microcirculação quase se recuperou
totalmente das desordens. A barreira de precipitados pareceu bem definida junto
ao tecido vascular vivo e, capilares recém-formados cresciam para dentro dos
precipitados. De 2 a 14 semanas, os achados se mantiveram constantes sem
nenhuma mudança evidente. Através da microscopia eletrônica de varredura, foi
observado que a largura da barreira de precipitado foi entre 200 e 400um, e que
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o lado tecidual da barreira de precipitado se parecia como uma lamela amorfa e
a parte mais interna mais parecia um precipitado. Já na microssonda (EDX) o
achado revelou altos picos de Ca e P similares ao fosfato de cálcio do lado

tecidual da barreira de precipitado, mas apenas Ca do lado mais interno á
parede de precipitado. Estes achados levaram os autores a concluir que estes
precipitados tiveram o potencial de induzir a calcificação distrófica através da

absorção de Ca e P do tecido conjuntivo.
Heide e Koppang (1994) analisaram os depósitos mineralizados em
polpas de incisivos permanentes de macacos, com rizogênese incompleta, após

pulpotomia. Neste estudo, os autores investigaram duas situações: se os
depósitos de mineral que apareciam associados aos vasos sanguíneos do tecido
pulpar que havia sofrido uma pulpotomia parcial, já estariam presentes após 1
mês da

intervenção, e, investigar também a histomorfologia e possível

mecanismo de formação deste tipo de depósito. Neste trabalho 2 grupos foram
analisados em diferentes períodos: grupo I com 1 mês de observação e, grupo II
com 6 meses de observação. Após a exposição do tecido pulpar e realização de
uma pulpotomia parcial, a ferida foi recoberta com

Dycal e a cavidade

restaurada com amálgama. Os animais foram sacrificados nos intervalos de

análise já estabelecidos. Os achados neste estudo mostraram que os depósitos
mineralizados puderam ser vistos

1 mês após uma pulpotomia parcial e,

histomorfologicamente, a espessura de depósito mineral junto às paredes dos
vasos foi evidentemente mais fina, se comparada àquelas obtidas no grupo de

análise de 6 meses. No que diz respeito ao mecanismo que dá inicio ao
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processo de mineralização do vaso, inicialmente ocorreu uma mineralização
patológica que progrediu com um crescimento dos depósitos minerais através da
elaboração de dentina fibrosa e atubular, na parte externa da parede destes

vasos.
Foi realizada por Soares et al. (1995) uma análise comparativa do
comportamento do tecido pulpar frente à proteção direta com hidróxido de cálcio
P.A. e hidroxiapatita sintética em p6. Foi considerado o processo inflamatório e a
formação de tecido mineralizado em estágios inicial ( 2 dias) e tardio (30 dias).
Após terem suas polpas expostas, os 16 dentes higidos de humanos utilizados

neste estudo, tiveram então sua ferida pulpar recoberta com os 2 tipos de
material capeador. Nos períodos estipulados para análise de resultados ( 2 e 30
dias), os dentes foram extraídos e os dados coletados. No primeiro grupo, os 4
dentes capeados com hidróxido de cálcio P.A. e os 4 com hidroxiapatita sintética
(H.A.P.) por 2 dias, sofreram necrose na superfície do tecido pulpar. No segundo

grupo, 4 dentes foram protegidos com hidróxido de cálcio P.A. e 4 com H.A.P
por 30 dias. Em

3 espécimes protegidos com hidróxido de cálcio observaram

formação de barreira mineralizada continua na superfície do tecido exposto e em
1 caso não ocorreu formação mineral. Dos 4 espécimes protegidos com HAP,

em 3 foi constatado escassez de infiltrado inflamatório e pouca neoformagão
colagênica sem presença mineral e, em 1 caso houve processo inflamatório

severo

e formação mineral. Partículas de

H.A.P

foram encontradas

constantemente no interior do tecido pulpar. As barreiras formadas constituíamse de uma porção externa oste6ide e uma interna bordeada por uma faixa

sugestiva de ser pré-dentina e que fazia contato com células similares a
odontoblastos, sem esboço de túbulos dentinários. Os autores concluíram que
nenhuma diferença expressiva ocorreu entre os dentes do primeiro grupo (2
dias). Já no segundo (30 dias), a formação de barreira mineralizada foi mais
freqüente nos capeados com hidróxido de cálcio. Houve uma grande
semelhança no processo inflamatório nos dentes do segundo grupo. Ambas as
substâncias foram consideradas biocompativeis ao tecido pulpar.
Higashi e Okamoto ( 1996) utilizaram polpas amputadas de dentes de
cães para servir de material na elucidação do processo inicial da calcificação
distr6fica de Von-Kossa positiva e análise da ultra-estrutura da mesma zona em
espécimes não descalcificadas, e o efeito desta na formação do tecido reparador
após pulpotomia e cobertura com hidróxido de cálcio. Seguindo a cobertura da
ferida pulpar com hidróxido de cálcio após pulpotomia, os cães foram
sacrificados e os dentes dissecados foram mantidos a um pH 7,4 nos tempos de
1, 3, 7 e 14 dias. Como resultado, os autores obtiveram no primeiro dia após a
pulpotomia, variação de agrupamentos de pequenos grânulos Von Kossa
positivos pretos em alguns espécimes entre as 2 zonas de necrose e a linha de
tecido pulpar vivo. 0 tecido pulpar adjacente â ferida exibiu pequena hiperemia,
hemorragia, e moderada infiltração de células inflamatórias. Algumas áreas
ultrafinas mostraram a presença de corpos eletrodensos tipo membrana abaixo
da zona necrótica. Alguns desses corpos foram distinguidos pela presença de
depósitos de cristais em forma de grânulo fino e agulha nas organelas
citoplasmáticas, como mitocôndrias degeneradas, lisossomas,

e núcleo de
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células em deteriorização.Corpos esféricos similares aos eletrodensos foram
vistos no interstício entre fibras colágenas juntos a agregados de cristais de
forma irregular. Através de Rx, foi confirmado que esses depósitos eletrodensos
contém cálcio e fósforo. No terceiro dia, uma distinta camada de grânulos Von
Kossa positivos foi observada junto ao tecido pulpar amputado em quase todas
as áreas. Adjacente a esta camada, células tipo fibroblastos incrementaram
consideravelmente em número e tamanho. Todas as áreas ultrafinas mostraram
uma abundância de corpos eletrodensos abaixo da zona de necrose. Os corpos
eletro densos se apresentaram da mesma forma como no primeiro dia. No
sétimo dia, todas as áreas mostraram a presença de uma reconhecida camada
granular Von Kossa positiva. Em alguns espécimes, células coletadas tinham
desenvolvido células pré-odontoblásticas na região coronal da polpa radicular.
Os corpos eletro densos continuaram mantendo semelhanças aos dias
anteriores. No tecido pulpar, adjacente a camada granular von Kossa,
desenvolveram-se grandes células e estas foram cercadas por numerosas fibras
colágenas parcialmente calcificadas. No décimo quarto dia, a maioria das áreas
exibiu tecido duro logo abaixo da camada granular Von Kossa positiva. 0 tecido
duro encontrado foi classificado em dois grupos, sendo um deles constituído de
dentina tubular distintamente associada à camada uniforme dos grânulos de von
Kossa. Boa formação

e suave calcificação da matriz de dentina foram

observadas nestes espécimes. 0 segundo tipo de tecido duro foi formado abaixo
da zona irregular dos grânulos Von Kossa positivos. Esta barreira se consistituia
de osteodentina, e abaixo desta, uma fina camada de matriz de dentina tubular e

odontoblastos

coexistiam. Abaixo da espessa barreira de depósitos

eletrodensos, numerosas células exibindo diferenciação tipo osteócito, foram
cercadas por fibras colagenas calcificadas.
Os autores verificaram que a barreira de tecido duro composto por
osteodentina foi formado abaixo da zona irregular Von Kossa positiva com
algumas inclusões celulares. Já nos espécimes que mostraram uma calcificação
uniforme, o processo de reparo pareceu ser bem mais rápido, e a barreira de
tecido duro formado por dentina tubular foi diretamente induzida. Sendo assim,
os autores sugeriram que a camada granular Von-Kossa positiva tem um
importante efeito no processo de reparo do tecido pulpar.
Silva; Pugliesi; Araújo (1996) observaram a resposta do tecido conjuntivo
pulpar de rato frente ao capeamento com hidróxido de cálcio associado a agua
destilada e ao hidróxido de cálcio associado ao soro fisiológico. Para o estudo,
24 ratos de mesma raça, peso e idade foram utilizados, e estes divididos em 6
grupos de 3 animais, para análise histopatológica nos tempos de 7, 14, 21, 28,
45 e 60 dias decorridos do capeamento e, 2 grupos de 3 animais para análise
em microscopia eletrônica de varredura nos tempos de 14

e 60 dias da

cobertura com hidróxido de cálcio. A análise histológica das polpas dentais
tratadas revelou que ambas soluções de hidróxido de cálcio levaram a
alterações semelhantes no tecido. Em todos os casos houve presença de
infiltrado inflamatório e algum grau de necrose tecidual. No grupo de 7 dias, a
area de necrose ficou localizada na superfície da polpa coronária. 0 grau de
necrose foi aumentando nos grupos experimentais seguintes, terminando com o

envolvimento de todo tecido pulpar (grupo de 60 dias). Houve formação
incompleta da ponte de dentina em todos os espécimes após 14 dias de
experimento. Nos espécimes de 60 dias, observaram ainda formação incompleta
de barreira amorfa de material calcificado; na região periapical de alguns
espécimes não havia presença de células inflamatórias, no entanto, em outros,
ocorria a presença de abscesso periapical. Na microscopia eletrônica de
varredura foi observada a presença de material sugerindo calcificação, porém,
sem nenhuma semelhança com dentina tubular. Raspas de dentina foram
observadas nas áreas em que se desenvolveram massas amorfas e irregulares
de tecido mineralizado. Os resultados histológicos obtidos permitiram concluir
que o hidróxido de cálcio associado à água destilada, bem como o hidróxido de
cálcio misturado ao soro fisiológico não traduziram confiabilidade próxima da
idealizada, que seria a formação de ponte de dentina com conseqüente
isolamento do tecido, mantendo a vitalidade pulpar.
Os autores Perillo et al. (1998) avaliaram radiográfica e histologicamente
polpas de pré-molares humanos submetidos à pulpotomia e capeados com
hidróxido de cálcio associado ao soro fisiológico (grupo 1); hidroxiapatita com

soro fisiológico (grupo 2) e hidroxiapatita com glicina (grupo 3) e compararam os
resultados. Todos os dentes neste experimento foram restaurados
provisoriamente com ionômero de vidro (Vitremer 3M). Passados 40 dias do
capeamento destas polpas, os dentes foram extraídos e submetidos a análise
clinica, radiográfica e histológica.
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Radiográfica e histologicamente constataram uma barreira dentinária em
todos os espécimes do grupo 1; em apenas 1 do grupo 2, e em nenhum
espécime do grupo 3. No grupo 1, a polpa apresentou-se com inflamação
discreta no seu conjuntivo, enquanto nos grupos 2 e 3 o grau desta inflamação
variou desde o discreto, passando pelo severo e em alguns casos chegando
necrose pulpar. Nos grupos 2 e 3 ocorreu a difusão do material para o interior do
tecido pulpar, sendo mais intenso neste último.
Os autores concluíram que os achados radiográficos estavam de acordo
com os resultados histológicos em todos os grupos e que o hidróxido de cálcio
foi o material que efetivamente provocou a formação de barreiras mineralizadas
continuas em todos espécimes que com ele foram tratados, sugerindo ser este o

fármaco de eleição para pulpotomias em dentes de pacientes jovens.
Um estudo comparativo realizado por Lopes; Estrela; Elias

(2000)

verificou a ponte de dentina obtida após pulpotomia em dentes humanos usando

hidróxido

de

cálcio

associado a diferentes

veículos:

soro

fisiológico,

propilenoglicol 400 e glicerina. Neste experimento foram utilizados 9 pré-molares
hígidos com indicação para extração por razões ortodõnticas. Estes 9 dentes
foram distribuídos em 3 grupos de 3 dentes. Após 60 dias da pulpotomia, os
dentes foram extraídos, radiografados e analisados em microscópio eletrônico
de varredura. Observaram em todos os dentes a presença de uma completa
ponte de dentina, com variações na espessura e morfologia, revelando-se não
homogênea, com orifícios e fendas. Para os autores, estas variações de forma e
espessura, em nada se relacionam ás propriedades físico-químicas de cada
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veiculo utilizado. Concluíram que a formação da ponte de dentina se deu
independentemente das características físico-químicas dos veículos utilizados.

2.1.2 Agregado Tri6xido Mineral (MTA)

0 Agregado Tri6xido Mineral (MTA) foi desenvolvido na Universidade de
Loma Linda, California, EUA, pelo professor Mahamoud Torabinejad. É
composto de um pó, que consiste de partículas hidrofílicas, cujos principais
componentes são: silicato tricalcio, óxido tricalcio e oxido de silicato, além de
outros óxidos minerais e do oxido de bismuto utilizado para dar radiopacidade ao
material. 0 pH é alcalino, ficando em torno de 12,5 algumas horas após a
manipulação. Seu efeito sobre o tecido pulpar é semelhante ao do hidróxido de
cálcio observando-se uma camada superficial necrótica, decorrente da alta
alcalinidade do material, fazendo com que a ponte de dentina formada se
assemelhe aquela visualizada na presença de cálcio (HASS et al., 2001).
Soares (1996) realizou estudo comparativo entre o MTA e o hidróxido de

cálcio como materiais capeadores pulpares, para observar a formação, ou não,
de uma barreira de tecido duro sobre a polpa exposta, bem como sua
"qualidade". Observou que em 91,66 % dos casos em que foi utilizado o
hidróxido de cálcio ocorreu a formação de barreira de tecido duro. Entre sua
formação e o material de recobrimento pulpar, foi comum a observação de uma
zona de necrose de coagulação. Oito das barreiras mostraram-se completas e 3
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incompletas, além disso, 83,32% das barreiras revelaram-se espessas ou muito
espessas. Microscopicamente foi

possível

distinguir, nessas

formações

mineralizadas, 2 camadas: uma voltada para o material de recobrimento, com
aspecto irregular, amorfa

e contendo inclusões de componentes teciduais

alterados; a outra continua com a primeira e voltada para a polpa remanescente,
com características de dentina tubular e revelando nítida camada de pré-dentina.

0 quadro dos casos tratados com

MTA foi muito semelhante

àquele

apresentado para o hidróxido de cálcio. A barreira esteve presente em 96,43%
dos casos. A porção superficial da barreira apresentou aspecto semelhante ao
observado nos casos de hidróxido de cálcio, sugerindo a mesma origem através
de calcificações distróficas, no entanto mais irregulares e com maior quantidade
de inclusões de componentes teciduais e mais espessa. A parte dentinária
exibia tibulos e pré-dentina, porém, era mais estreita, quando comparada com
os casos de hidróxido de cálcio. 0

autor concluiu que os

2 materiais

apresentaram semelhanças, promovendo a formação de barreira de dentina e
mantendo as polpas livres de inflamação na maioria dos casos.
Em um trabalho de revisão de literatura, Dezan Júnior e Garcia (1998)
compararam capeamento pulpar direto com MIA e Dycal num período Os-

operatório de 5 meses. Das 6 polpas capeadas com MTA, todas apresentaram
formação de ponte de dentina, e apenas um caso apresentava inflamação. Dos

6 casos capeados com Dycal, 2 apresentavam ponte, e todos estavam
inflamados. Os autores concluiram que o MTA pareceu englobar qualidades de
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um bom capeador pulpar, pois estimulou formação dentinária e previniu
microinfiltragão.

Holland et al.

(1999)

observaram a

reação

do tecido conjuntivo

subcutâneo de rato após a implantação de tubos de dentina preenchidos com
MTA ou hidróxido de cálcio. Estes tubos de dentina foram extraídos de dentes

humanos,

instrumentados

com

alargador #35, sobreinstrumentados

aproximadamente 2mm. 0 comprimento dos tubos foi estabelecido em 7mm, e
suas paredes externas foram desgastadas com uma broca até atingirem uma
espessura de 0,5 mm. Após irrigação com soluções de EDTA e hipoclorito de
sódio, os tubos foram lavados com água destilada e então autoclavados. Em

seguida, os tubos foram preenchidos com

MTA ou

hidróxido de cálcio

(veiculados em água destilada), e imediatamente implantados em 12 animais
adicionais (controle). Os animais foram sacrificados depois de 7 e 30 dias da
intervenção. Os tubos e tecidos adjacentes foram removidos e fixados para
análise. Alguns espécimes não descalcificados foram preparados para análise
histológica com luz polarizada e técnica de Von Kossa para cálcio. Como

resultado, o grupo de controle, aos 7 dias, apresentou uma camada de exsudato
com neutrófilos ao redor dos tubos de dentina. Próximo a esta área, a população
celular era representada por fibroblastos jovens e células inflamatórias. Os tubos
de dentina foram preenchidos com uma massa contendo raros neutrófilos. Aos
30 dias, houve uma involução do tecido conjuntivo. Contendo algumas células
inflamatórias, preenchendo todo o espaço do tubo em alguns espécimes. Por

fora, alguns tubos foram circundados por uma fina cápsula fibrosa que exibia
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uma moderada reação inflamatória. No grupo do hidróxido de cálcio, as áreas
não descalcificadas mostraram numerosas granulações, birrefringentes para luz
polarizada. Estas granulações foram positivas para técnica de Von Kossa

e

localizadas perto da abertura do tubo. Próximo a estas granulações, haviam
extensas áreas de tecido irregular mais positivo para a técnica de Von Kossa e
não

tanto para granulações birrefringentes. Uma estrutura altamente

birrefringente, localizada no interior dos tubos de dentina foi também observada.
Esta estrutura formou uma camada que foi observada em diferentes
profundidades. Os espécimes descalcificados mostraram uma área basófila
irregular correspondente àquela encontrada nos espécimes não descalcificados
e que foram altamente Von Kossa positivos. Esta area calcificada mostrou
inclusões de núcleos celulares em sua massa e exibiu espessura diferenciada.
Circundando esta área havia tecido conjuntivo com uma leve a moderada reação
inflamatória e algumas células gigantes. Aos 30 dias os resultados foram muito
semelhantes aos obtidos anteriormente. No grupo do MTA os resultados foram
os mesmos observados com o hidróxido de cálcio, com uma pequena diferença
no número de granulações encontradas em contato com o material no interior
dos tubos, no grupo do MTA havia menos granulações. Com este trabalho, os
autores concluíram que é bem possível que o mecanismo de ação de ambos os
materiais tenha similaridade. Uma das possibilidades é a de que, devido a
grande presença de óxido de cálcio na formulação do MTA e deste interagir
com água presente nos liquidos tissulares, possa formar e comportar-se como
um cimento de hidróxido de cálcio.

-)9

Tziafas et al. (2002) tiveram como objetivo analisar a primeira resposta
celular da polpa, e o inicio da formação de dentina reparadora, após o
capeamento com MTA ern polpas mecanicamente expostas. 0 experimento foi
realizado com dentes de cães e a análise das amostras foi realizada em
microscopia adequada. Cavidades de classe V, na face vestibular, foram
realizadas e através delas foi conseguida a exposição pulpar. Abundante
irrigação com soro fisiológico foi necessária para a obtenção de hemostasia.
Sobre a área exposta foi colocado ProRoot MTA, que através de uma mistura
com água estéril mostrou uma textura arenosa. Em seguida as cavidades foram
restauradas com amálgama. As observações foram feitas em intervalos de 1, 2
e 3 semanas, formando assim 3 grupos para análise. Como resultado: o grupo I,
de 1 semana de observação, mostrou uma quase homogênea e organizada
frente de estruturas cristalinas em toda a polpa justaposta a camada de MTA. No
grupo II, de 2 semanas de observação, verificaram uma produção de barreira de
tecido duro consistindo de deposições de matriz osteótica irregular, com
inclusões celulares em toda polpa junto ao MTA. 0 grupo Ill, de 3 semanas de
observação apresentou 2 camadas de tecido duro em contato com polpa vital
cobrindo completamente a superfície da polpa anteriormente exposta. As
barreiras em contato com o MTA consistiram de uma camada superficial de
osteodentina irregular, e em contato com a polpa, uma matriz tipo dentina
tubular. A superfície das barreiras junto à polpa e a matriz depositada ao redor
da exposição pulpar, mostrou-se uma típica superfície estrutural de dentina
reparadora.
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2.1.3 Fatores de crescimento

As proteínas morfogenéticas são definidas como sendo capazes de
induzir a formação de tecido mineralizado. Urist (1965) foi o primeiro a estudar
mais especificamente a capacidade de osso desmineralizado e extratos osseos
induzirem a formação de osso quando implantados em sítios não-ósseos

(ect6picos) de roedores. Ele se referiu ás proteínas responsáveis por esta
atividade osteoindutora como proteínas óssseas morfogenéticas ( BMPs) ou
proteínas osteogênicas (OPs).
A atividade osteoindutora não está presente somente em proteínas da
matriz óssea, mas também em proteínas de outros tecidos e células como, por
exemplo, no tecido epitelial e na dentina.
Isto sugere

aplicações terapêuticas das BMPs e OPs em um grande

número de situações clinicas, tal como a terapia pulpar de dentes vitais, pela
indução de formação controlada de dentina reparadora ( TORIUMI et al., 1991).
Segundo Hollinger et al. (1996) as proteínas capazes de alterar a função
das células têm sido chamadas

citocinas,

fatores de crescimento ou

moduladores celulares.
Estudos têm demonstrado que estas citocinas estão envolvidas com os
processos de reparação óssea e estimulo à dentinogênese. Dentre todas as
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citocinas, aquelas envolvidas nos processos de formação ósssea são as
pertencentes a superfamilia dos fatores de crescimento transformante í (TGF-

R), que compreende mais de 35 genes estruturalmente relacionados.
Vários estudos indicaram a atuação destas citocinas na estimulação da
formação de tecido calcificado após exposições pulpares. As possibilidades da
realização de vários tipos de tratamentos utilizando citocinas purificadas são
diversas, constituindo um campo promissor.

Jepsen et al. (1997) investigaram a indução de formação de dentina
reparadora através da proteína osteogênica recombinante humana (h0P-1),
associada ao colágeno, em polpas expostas de 60 dentes de suínos. A amostra
foi dividida em 3 grupos: OP-1 associada ao colágeno (3mg); colágeno (3mg); e
pasta de hidróxido de cálcio. Todos os dentes tratados com OP-1 apresentaram
intensa formação de dentina, o que levou à pontes dentinárias completas. Na
metade das amostras do grupo tratado com hidróxido de cálcio houve formação
de ponte de dentina. No grupo controle, com apenas colágeno, não houve

formação de barreira. Apenas poucas células inflamatórias foram observadas no
grupo com OP-1. 0 novo tecido formado assemelhava-se à osteodentina, com
células aprisionadas (osteodentinócitos). 0 tecido mineralizado formado mais
próximo à polpa tinha aspecto tubular irregular, apresentando na superfície

pulpar um alinhamento de células semelhantes aos odontoblastos. Uma zona
regular de pré-dentina foi um achado sistemático. Não houve sinal de inflamação

pulpar. A dentina reparadora formada em resposta ao hidróxido de cálcio situouse mais profundamente na polpa, com uma certa distância do sitio de exposição.

3 -)
Foi encontrado remanescente de hidróxido de cálcio superficialmente à ponte de

dentina. Diferentemente, nos dentes tratados com OP-1, não houve formação de
dentina nas paredes laterais da cavidade.
Tziafas e Papadimitriou (1998) sabendo da presença do TGF-S na matriz
dentinária, investigaram seu papel como um componente ativo durante a
indução da dentinogênese reparativa, e o papel da TGF-al obtidos de plaquetas
em induzir efeitos dentinogênicos,

nas polpas dentais de cães expostas.

Avaliaram os efeitos de fragmentos padronizados de dentina, desmineralizada
ou não, que foram inseridos no interior do tecido pulpar por 42 dias. Em cada
grupo, metade dos espécimes foram imersos em solução contendo anticorpo

antiTGF-R de forma a neutralizar o TGF-a presente. Um terceiro grupo consistiu
em filtros Millipores, que foram embebidos na isoforma TGF-111 de plaquetas. A

dentina desmineralizada,

ou

não, apresentou capacidade de indução de

dentinogênese. Após a incubação com antiTGF-R, a dentina desmineralizada
perdeu sua capacidade indutiva, enquanto a dentina mineralizada ainda foi
capaz de induzir calcificação,

mas, perdeu a capacidade de induzir as

modificações fenotipicas em células semelhantes a odontoblastos. Os filtros
embebidos também apresentaram capacidade indutiva. Os dados
proporcionaram evidências de que as células pulpares podem expressar seu
potencial, em resposta a um apropriado

conteúdo superficial de TGF-b1

exógeno, e que a atividade dentinogênica da matriz dentinária pode ser, em
última análise, atribuida ás moléculas TGF-R.

o

33

Em um trabalho publicado Soviero; Souza; Gama (1998) através de uma
revisão de literatura, verificaram que as proteínas ósseas morfogenéticas
(BMPs) podem ser utilizadas na área odontológica.

Examinaram o efeito da BMP extraída da matriz óssea na formação de
dentina reparadora após pulpotomia em dentes de cães. Oito semanas após o

procedimento, todos os dentes mostraram dentina reparadora cobrindo mais da
metade da cavidade. 0 aspecto da dentina apresentava um arranjo regular, com
células colunares e polarizadas, núcleos circulares ou ovóides e processo
citoplasmático estendendo-se para dentro da nova matriz mineralizada. A

formação de osteodentina foi localizada somente na superfície amputada, e
nenhuma formação foi observada no canal radicular, distante desta area. Os
autores consideraram que a BMP tem propriedades desejáveis para um agente
capeador pulpar. É completamente reabsorvida, no máximo após 2 semanas, e

estimula mitose de células mesenquimatosas migratórias, dando origem a
grande quantidade de dentina reparadora sem afetar a polpa radicular.
Ainda nesta revisão de literatura, os autores nos fazem saber de estudo
aonde a BMP foi extraída e purificada de matriz de dentina humana de dentes
vitais, coletados logo após exodontia. Esmalte, cemento, polpa e possível tecido
cariado foram removidos mecanicamente. A dentina remanescente foi preparada
para remoção das BMPs e análise de aminoácidos. As BMPs foram implantadas
em tecido muscular de ratos, e a atividade óssea morfogenética foi detectada
histologicamente.

Segundo os autores, a

BMP

estaria envolvida em

diferenciação de células mesenquimatosas imaturas em cartilagem. Sendo
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assim, o processo subsequente de diferenciação óssea endocondral seria
regulado por outros fatores de crescimento. A BMP derivada de matriz dentinária
pode não ser idêntica, mas, provavelmente é bastante similar à BMP derivada
de matriz óssea, uma vez que ambas produzem a mesma ação, in vivo.
Rutherford et al. (1993 apud SOVIERO; SOUSA; GAMA, 1998) se
propuseram a determinar se a quantidade de dentina reparadora formada sobre
polpas de dentes de macacos, com maior exposição e parcialmente amputadas,
poderia ser regulada pelo volume de BMP/colágeno aplicado sobre o tecido. A
BMP, aplicada no grupo experimental, foi extraída de osso cortical de fêmur
bovino e combinada com colágeno. Para controle, utilizaram o colágeno puro e
um grupo que não recebeu nenhum medicamento sobre a polpa. Um quarto
grupo recebeu pasta de hidróxido de cálcio. Seis semanas após o procedimento,
houve formação de dentina reparadora em todos os dentes que receberam a
combinação BMP/colágeno. Em 60% dos que receberam hidróxido de cálcio
observaram uma ponte de dentina parcial. Não houve formação de dentina nos
grupos que receberam somente colágeno ou que não receberam nenhum
medicamento. A dentina reparadora se restringiu à zona superficial e, em
extensão, foi diretamente proporcional à quantidade de BMP utilizada. Para os
autores, a mistura de BMP/colágeno pode ser al na terapia pulpar de dentes
vitais, pela indução da formação controlada de dentina reparadora. Além disso, o
material foi de fácil manipulação e teve excelente propriedade hemostática.
Em outro trabalho de revisão de literatura, por Dezan Júnior e Garcia
(1998), os autores citaram algumas propriedades importantes das BMPs:
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a) induzem diferenciação de osteoblastos e condroblastos e formação de
tecido ósseo em tecido conjuntivo;
b) produzem proliferação e diferenciação

de células pulpares de

humanos;
c)

induzem a formação precoce de osteodentina e dentina tubular,
quando usadas como capeadoras pulpares.

No experimento de Rutherford et al.
GARCIA, 1998),

(1994 apud DEZAN JÚNIOR;

polpas de macacos foram capeadas com OP-1 associada

matriz de colágeno. Após 2 meses, a formação de focos de dentina tubular foi
evidente. Com o passar dos meses, a quantidade de dentina mineralizada
aumentou.
Ainda nesta mesma revisão os autores citaram experimento aonde foi
realizado capeamento pulpar em dentes de cães com BMP-2 e BMP-4 e
associadas a uma matriz de colágeno tipo I. Com 70 dias para ambas,
verificaram presença de dentina tubular e osteodentina, além de observar a
diferenciação de odontoblastos em polpas seccionadas.

Em uma revisão de literatura, Valois e Castro (2001) tiveram como
objetivo verificar algumas propriedades atribuidas ás proteínas morfogenéticas.
Segundo os experimentos revisados, existem indícios de que a BMP estimule o
processo de diferenciação e proliferação de células pulpares, através da
ativação de uma série de fatores que recapitulam a dentinogênese embrionária.

A indução da reparação tecidual foi a propriedade mais mencionada da BMP. A
neoformação dentinária ocorreria em estágios que levam aproximadamente 8
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semanas para se finalizarem. Esta nova dentina apresenta geralmente 2
aspectos distintos: regular, com células colunares, polarizadas e portadoras de
processos odontoblásticos no interior da matriz formada; e osteodentina, com
células ovóides e desprovidas de prolongamentos. 0 tempo necessário para a
BMP promover a formação de uma adequada ponte dentinária não está bem
determinado, bem como seu volume a ser aplicado.
Através de uma revisão bibliográfica Hass et al. (2001) fizeram
considerações sobre o uso de materiais protetores pulpares, dentre os quais as
proteínas osteogênicas. Mostraram trabalho feito com OP-1, a qual é uma
proteína responsável

pela indução de formação de dentina. Identificaram,

através da imunohistoquimica, a sua presença na papila dentária na fase de
campânula do germe dentário, em roedores, estando localizada mais
concentradamente nos odontoblastos com produção ativa de pré-dentina. Os
autores afirmaram que a OP-1 tem a função de produzir sinais moleculares nos
estágios iniciais da odontogênese que resultou na ativação dos odontoblastos e
deposição de dentina.

2.1.4 Sistemas adesivos

0 condicionamento ácido e a aplicação de um agente adesivo sobre a
dentina remanescente, e muitas vezes diretamente sobre o tecido pulpar, numa
tentativa de promover ou de não impedir o reparo tecidual, têm sido uma
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alternativa no rol de materiais e técnicas considerados na proteção do complexo
dentino-pulpar.
Através de uma revisão da literatura, Ferreira (1997) analisou a
biocompatibilidade dos sistemas adesivos

e elucidou os principais fatores

relacionados à irritação pulpar. Segundo ele, além dos fatores bacterianos

e

químicos, o próprio preparo cavitário e a contração de polimerização das resinas

compostas, permitem a formação de um espaço na interface restauração e
parede dentinária, propiciando a microinfiltração. 0 autor afirmou que a não
formação de dentina reparadora estaria mais relacionada ao trauma operatório e
microinfiltração do que ao material restaurador ou protetor utilizado. Além
disso, a utilização de sistemas adesivos como protetores do complexo dentinopulpar tem a vantagem de aumentar a área disponível para adesão, formar
barreira insolúvel e durável, selar os túbulos da invasão bacteriana e reduzir a
sensibilidade pós-operatória. Segundo o autor, aplicações de soluções ácidas,
sobre o complexo dentino-pulpar, não seriam as responsáveis por alterações
pulpares irreversíveis, mas sim, as falhas no selamento dos tecidos dentinários e
pulpares após o condicionamento.
Costa et al. (1993) através de uma avaliação histológica da capacidade
de reparo do tecido conjuntivo de rato após capeamento direto de suas polpas
expostas com sistema adesivo Scotchbond MP, chegaram a um resultado onde
a presença de necrose tecidual em graus variados, de leve a total, ocorreu em
todos os dentes estudados. Em nenhum destes espécimes foi constatada a
presença de ponte de dentina ou barreira calcificada. Tanto nos casos onde
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bactérias foram coradas no interior do tecido dentinário e pulpar, quanto nos
casos nos quais não havia contaminação, o processo de necrose ocorreu. A
infecção bacteriana acelerou o quadro necrótico. Estes achados permitiram
determinar que a degeneração e a posterior necrose do tecido pulpar ocorreu
principalmente à citotoxicidade dos materiais que compõem o sistema adesivo
Scotchbond MP.
A resposta pulpar frente a um tipo especifico de sistema adesivo, o Single
Bond, foi avaliado por Faraco e Holland (2000). Neste estudo, 15 dentes de
cães, após exposição pulpar

intencional, foram capeados com adesivo

SingleBond. Destes 15 dentes, 11 apresentaram infiltrado inflamatório,
geralmente tipo crônico, de intensidade e extensão variados. Os outros 4 dentes
exibiram necrose pulpar. Dentina reacional foi formada nas paredes próximas
exposição, e por vezes adentrando à área de perfuração. Bactérias foram
encontradas nos 4 casos de necrose e em 1 com polpa intensamente inflamada.
A presença de infiltrado inflamatório foi observada em todos os dentes, o que
sugeriu a ação irritante do sistema adesivo. Devido a estes resultados, os
autores não recomendaram a utilização deste material como capeador pulpar.
A proposta de Hafaz; Kopel; Cox (2000) foi investigar histologicamente a
resposta dentino-pulpar em dentes permanentes de macacos, num longo
período de avaliação, após pulpotomia e recobrinnento desta polpa amputada
com um sistema adesivo autocondicionante ( Clearfil Liner Bond li — Kuraray), e
compará-la aos resultados obtidos com materiais capeadores convencionais que
serviram como grupos controle. Foi observado que dentre 24 dentes capeados
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com sistema adesivo, 10 polpas apresentaram-se vitais, sem inflamação. Na
parte coronal de 12 polpas houve perda de odontoblastos logo abaixo da área
exposta. No entanto, nas partes mais profundas dessas mesmas polpas, havia
células odontoblásticas normais, sem alterações. Nem fibrose ou reabsorção foi
observada em nenhum dente. Uma polpa apresentou inflamação aguda
localizada, 6 polpas mostraram áreas com células da inflamação crônica, 2
polpas apresentaram severa inflamação, e 5 apresentaram zonas de necrose
localizadas. Dentre as 24 polpas do grupo de controle, 13 mostraram formação
de uma nova ponte de dentina diretamente adjacente à interface adesivo-polpa.
Bactérias foram encontradas em 8 espécimes deste grupo,

e 14 polpas

mostraram formação de uma nova dentina reparadora ao longo da polpa abaixo
da área de exposição. Nos grupos controle, onde os materiais utilizados foram
cimento de hidróxido de cálcio, formocresol e cimento de ionômero de vidro, os
resultados resumiram-se em reparo e formação de ponte de dentina em todos os
espécimes capeados com cimento de Ca(OH)2, e total insucesso do formocresol
e do ionômero de vidro na formação de barreira calcificada nos espécimes
capeados com estes fármacos. Os autores concluíram que o sistema adesivo
não causa irritação e tampouco interferiu no processo de cicatrização pulpar de
dentes de macacos, que pôde promover reorganização celular e a formação de
ponte de dentina quando este sistema foi aplicado conforme a indicação. E por
fim, que o sucesso desta técnica em longo prazo pode ser comprometido pela
infiltração bacteriana.
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Pereira; Segala; Costa (2000) avaliaram clinica e microscopicamente a
resposta da polpa dental humana quando capeada diretamente com sistema
adesivo. Para tal, foram utilizados pré-molares com indicação para extração por
razões ortodônticas. Após a exposição pulpar, a polpa foi capeada com sistema
adesivo e o dente restaurado com resina fotopolimerizável. Passados 9 â 12
dias desta intervenção, foram realizados anamnese e radiografias, sendo que
alguns destes dentes foram extraídos para avaliação. Com os demais dentes, as
extrações ocorreram de 53 a 204 dias após o capeamento com o sistema
adesivo. Radiografias e anamnese também foram realizadas neste grupo. No
grupo de avaliação a curto prazo ( de 9 a 12 dias), observaram no tecido pulpar
moderada concentração de células de inflamação crônica, permeadas com
células de inflamação aguda na área de exposição. A camada de odontoblastos
não existia nem havia sinais de diferenciação celular. Com relação a
microorganismos, apenas 1 espécime foi contaminado. Nenhum sintoma pulpar
ou periodontal foi verificado neste grupo. No grupo de longo período de
avaliação, uma persistente resposta inflamatória crônica foi uma característica
comum. Nenhuma evidência de ponte de dentina foi observada. Bactérias foram
detectadas em 3 espécimes que também apresentaram pulpite e micro
abscessos. Com relação a sintomatologia neste grupo, foram reportadas dores
espontâneas em 2 pacientes, sendo muito severa em 1 deles, e em 4 pacientes
um quadro de dor leve. Radiograficamente não foi observada nenhuma
alteração periapical em ambos os grupos. Em apenas um caso, onde ocorreu
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abscesso pulpar, foi percebido um espessamento do ligamento. Não ocorreu
formação de barreira de dentina, em nenhum dos grupos de avaliados.
Avaliando a biocompatibilidade de 2 adesivos dentinários como
capeadores pulpar e utilizando hidróxido de cálcio comparativamente, Demarco
et al. (2001) realizaram estudo em 20 dentes humanos higidos com indicação
para extração por motivos ortodõnticos. Os sistemas adesivos utlizados foram o
sistema convencional Scotch Bond MultiPurpose-Plus e o autocondicionante
ClearFil Liner Bond 2. As avaliações ocorreram num intervalo de 30 ou 90 dias
após o capeamento. Como resultado houve formação de ponte de dentina em
todos os dentes capeados com hidróxido de cálcio,

e ausência total de

inflamação. Moderada resposta inflamatória e formação de ponte de dentina em
50% dos casos, foi conseguido no grupo capeado com o Liner Bond 2 no
intervalo de tempo de 90 dias. 0 grupo capeado com ScotchBond apresentou de
moderada a severa resposta inflamatória sem qualquer formação de barreira
calcificada em ambos intervalos de avaliação. A citotoxicidade foi semelhante
entre os 2 sistemas adesivos, e ambos foram estatisticamente mais citotóxicos
quando comparados ao hidróxido de cálcio. Como conclusão, o hidróxido de
cálcio produziu reparo em todos os dentes e apresentou baixo efeito citotóxico
quando comparado ao dois sistemas adesivos, no entanto, reparo pulpar pode
ser visto também no grupo capeado com o Clearfil Liner Bond 2.
Murray et al.(2002) publicaram trabalho com o objetivo de analisar a
ponte de dentina secretada por células tipo odontoblastos de polpas capeadas
com diversos tipos de sistemas adesivos, e também investigar algumas variáveis
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do capeamento pulpar que poderiam levar ao esclarecimento de falhas na
formação da barreira dentinaria. Este trabalho foi realizado em 250 dentes de
macacos e estes subdivididos em 5 grupos: grupo I (controle), capeado com
hidróxido de cálcio; grupo II, capeado com All-Bom 2; grupo Ill, capeado com
Bond Well LC; grupo IV, capeado com Liner Bond II e grupo V, capeado com
Superbond C&B. As variáveis mais importantes analisadas foram: número de
células tipo odontoblastos; area de ponte de dentina; tempo decorrido a partir da
exposição; número de odontoblastos no lado oposto a exposição; materiais
capeadores. Os autores verificaram que o número de células tipo odontoblasto
foi correlacionado com as seguintes variáveis e nesta seqüência decrescente de
importância: area de ponte de dentina, tempo decorrido desde à exposição,
número de odontoblastos no lado oposto a exposição e materiais capeadores.
Sendo assim, a area de ponte de dentina formada mostrou ter relação direta
com o número de células tipo odontoblastos. 0 tempo decorrido da exposição
teve como variável mais importante o número de células junto a area de
exposição. Já o número de odontoblastos no lado oposto a exposição teve como
variável de maior correlação, o número de células tipo odontoblastos. Aos 60

dias decorridos da exposição a proporção entre estes dois tipos celulares foi de
1:0.66. E por último, a variável correspondente ao material capeador teve
relação direta com o número de células tipo odontoblastos, sendo de forma
decrescente a seguinte seqüência: hidróxido de cálcio, Liner Bond, Bond Well,
Super Bond e All Bond.
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3 DISCUSSÃO

3.1 Hidróxido de cálcio- Mecanismo de ação

Embora

o

mecanismo de ação do hidróxido de cálcio não seja

completamente compreendido, muitos dos autores aqui revisados, sugerem que
este mecanismo está provavelmente associado ao aumento do pH da área e a
presença de ions cálcio.
No trabalho de Gordon; Ranlay; Boyan (1985), ficou evidente que o
hidróxido de cálcio apresenta um ótimo desempenho em tecidos vivos em
virtude de sua solubilidade e concentração de ions hidroxilas serem limitadas.
Esta limitação, segundo estes autores, estaria determinada pela presença do
cálcio na solução. Soares et al. (1996) também afirmam que muito embora o
hidróxido de cálcio provoque, nos primeiros instantes, efeito necrosante no
tecido pulpar, com reação inflamatória discreta, ele acaba sendo bem tolerado
pelos tecidos. Isto ocorre devido á baixa solubilidade deste material nos liquidos
orgânicos, o que faz com que sua ação cáustica fique limitada a áreas mais
superficiais.
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Esta zona de necrose, resultado do contato direto entre o hidróxido de
cálcio e o tecido pulpar, juntamente com

o tecido vivo, promovem um

aglutinamento de sais de cálcio na área. Holland et al. (1979/1980) sugerem que
estas deposições de sais de cálcio em forma de calcitas, seriam o resultado de
uma reação entre os ions cálcio provenientes do hidróxido de cálcio e o gás
carbônico do tecido pulpar. Ainda neste trabalho, os autores creditam aos
depósitos minerais o estimulo ao tecido pulpar para que este deposite sais de
cálcio, agora oriundos do próprio tecido, logo abaixo da zona necrótica
estabelecida. Todo este processo, segundo estes autores, ocorre antes da
diferenciação celular odontoblástica para posterior formação de barreira
dentinbria.
O hidróxido de cálcio além de ter o potencial de induzir a formação de
tecido duro em polpa exposta e periodonto, pode também induzir calcificação
distrófica até em tecido que não é programado para mineralizar. Wakabayashi
et al. (1993) utilizando um dispositivo inserido em tecido conjuntivo na orelha de
coelho, pôde visualizar todos os eventos da calcificação distr6fica induzida pela
presença do hidróxido de cálcio. Segundo estes autores, no atual conceito de

calcificação, a substância base cálcio- proteína -polissacarideo do tecido, tem
uma grande afinidade com o componente cálcio da solução. Citaram trabalhos
(GORDON; RANLAY; BOYLAN, 1985) onde diferentes composições altamente
alcalinas como hidróxido de bário, falharam na indução do processo de
mineralização. Outros Seltzer et al. (1958 apud WAKABAYASHI et al. 1993), nos
quais apenas carbonato de cálcio e cloreto de cálcio foram utilizados para
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induzir a mineralização, também falharam, o que conclui-se que ambos, ion

cálcio e o ion hidroxila, são necessários para que ocorra o evento da
calcificação.
Mesmo sendo um material de comprovado sucesso, o hidróxido de cálcio
recebe criticas de alguns autores com relação a necrose inicial que ele provoca

quando colocado em intimo contato com o tecido pulpar e, também, com relação
às calcificações distr6ficas que podem ocorrer e que muitas vezes levam ao
fracasso o tratamento endodõntico conservador. Lopes; Estrela; Elias (2000)
utilizaram associações entre hidróxido de cálcio com soro, com propilenoglicol e
com glicina objetivando a análise da resposta tecidual da polpa frente a cada
uma destas associações. A qualidade da ponte de dentina formada foi o
elemento de estudo, pois segundo os autores, cada associação pode deixar
suas características morfológicas na barreira mineralizada e por conseguinte,
melhorar ou acentuar inadequados aspectos físico-químicos indesejáveis do
hidróxido de

cálcio.

Como resultado, as

associações não apresentaram

diferenças que justifiquem a defesa da utilização de uma em detrimento da
outra. Silva; Pugliesi; Araújo (1996) utilizando associações de hidróxido de cálcio
com soro e com água destilada, também com o objetivo de analisar a resposta

tecidual de cada uma delas, chegaram à conclusão de que ambas resultam num
mesmo tipo resposta.
0 efeito benéfico do hidróxido de cálcio depois de uma pulpotomia pode

ser o resultado da injúria química, que é limitada por uma firme zona de necrose
contra o tecido pulpar vivo e a tolerância deste tecido vivo junto aos ions cálcio.

Segundo Schr6der (1985), esta zona de necrose, proveniente do contato direto
entre o hidróxido de cálcio e o tecido pulpar, causa uma irritação e estimula a
polpa a se defender e a se reparar. A mineralização do colágeno começa com
uma calcificação distráfica tanto desta zona de necrose quanto das células
degeneradas no tecido adjacente. Esta zona, também denominada camada
granular de Von-Kossa positiva, exerce fator preponderante no processo de
reparo do tecido pulpar. Higashi e Okamoto (1996) comprovaram em estudo que
quando esta camada era irregular, não permitia um alinhamento correto e efetivo
das células diferenciadas que trabalhariam no processo de reparo do tecido, o
que resultava em um vedamento ineficaz desta barreira, com formação apenas
de uma estrutura tipo osteodentina, ou dentina imatura. Em contrapartida, os
espécimes cuja zona granular de Von-Kossa positiva foi uniforme, o processo de
reparo ocorreu de forma mais rápida, com diferenciação celular odontoblástica
bem definida e demarcada e formação direta de um tipo de dentina maturada, a
dentina tubular.
Portanto, a utilização do hidróxido de cálcio na proteção da polpa
exposta, além de ser recomendada por vários autores ( PERILLO et al., 1998;
LOPES; ESTRELA; ELIAS, 2000) pode ser considerada uma alternativa
confiável clinicamente, pela sua comprovação e eficácia no reparo dentinopulpar.

3.1.2 MTA — Mecanismo de ação
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No trabalho realizado por Soares (1996) o autor concluiu que existe

semelhança entre o processo formativo de barreira dentinária do hidróxido de
cálcio e do MTA, sendo que a qualidade da mesma também se assemelha,
sendo levemente superior no MTA.
Em experimento de Holland et al. (1999), também comparando MTA com

hidróxido de cálcio, os autores chegaram a conclusões semelhantes às
apresentadas por Soares (1996) no que tange a possibilidade do mecanismo de

ação de ambos os materiais em relação à formação de barreira dentinária ser
muito semelhante. Deduziram que uma das possibilidades para que isto tenha
ocorrido foi a presença de óxido de cálcio na formulação do MTA, e deste
interagir com a água presente nos líquidos tissulares, comportando-se então
como um cimento de hidróxido de cálcio.
Da mesma maneira como ocorre com o uso do hidróxido de cálcio,
Soares e Goldberg

(2001) descreveram o mecanismo do reparo

pulpar

produzido pelo MTA, como decorrente de sua ação cáustica sobre este tecido,
provocando uma desnaturação protéica. Forma-se então uma zona de necrose
de coagulação, que está presente entre o material e a barreira neoformada. ions

hidroxila, liberados pela dissociação iônica do fármaco, formados através desta
zona de necrose, proporcionam no tecido subjacente um pH adequado ao
reparo. ions cálcio, também originados desta dissociação, reagem com o gás

carbônico do tecido pulpar, formando grânulos grosseiros de carbonato de cálcio
sobre uma matriz orgânica, junto à área de necrose (zona granulosa superficial).
Abaixo dessas granulações, outras menores formam-se à partir de cálcio da
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própria polpa (zona granulosa profunda). A reunião destas granulações forma
uma camada cálcica que proporciona isolamento e proteção ao tecido pulpar
vivo, constituindo-se num substrato para deposição subsequente de dentina.
A barreira de dentina neoformada proporciona selamento biológico e
possui qualidade semelhante àquela formada pelo hidróxido de cálcio. Portanto,
o uso do MTA representa uma opção segura no recobrimento pulpar direto,
embora demande maior custo do que outros materias, como por exemplo, o
hidróxido de cálcio.

3.1.3 Fatores de crescimento — Mecanismo de ação

A possibilidade da utilização de um fator capaz de induzir a formação
óssea significa um grande avanço nos tratamentos cirúrgicos ortopédicos e
periodontais. Na odontologia, as aplicações para a terapia pulpar são enormes,

uma vez que as BMPs também podem induzir a formação de dentina. Com toda
certeza, o emprego destas proteínas daria origem a um agente capeador pulpar
verdadeiramente biológico. 0 mecanismo de diferenciação induzido pela BMP
ainda não foi totalmente detalhado. Parece que células

indiferenciadas e

imaturas têm a mesma quantidade de informação genética que células
diferenciadas e maduras. Apenas as

informações encontram-se latentes.

Quando ativadas por fatores indutores, como por exemplo a BMP, alguns genes
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são desbloqueados e as células tornam-se diferenciadas de acordo com a
indução recebida (SOVIERO: SOUZA; GAMA, 1998).

Procurando entender o processo de indução de formação de dentina,
Soviero; Souza; Gama (1998) citam pesquisa aonde foi utilizada a mesma

quantidade de BMP e de hidróxido de cálcio sobre polpas amputadas de cães.
Depois de 1 semana, todas as polpas capeadas com BMP apresentavam sinais
de inflamação, e diversos pedaços de BMP podiam ainda ser observados. Após
2 semanas, a BMP havia sido totalmente reabsorvida, o tecido pulpar estava

livre de inflamação e 2 tipos de dentina reparadora podiam ser observados:
osteodentina (com células ovóides) e dentina regular (com tibulos dentinários).

Os odontoblastos apresentavam-se dispostos ao redor da nova dentina e seus
prolongamentos se estendiam para seu interior. No inicio da terceira semana, a
ponte de dentina estava completa, iniciando a calcificação. Entretanto, no grupo
que recebeu hidróxido de cálcio houve formação de osteodentina, e, até o final
da quarta semana, a ponte de dentina não havia se formado.
Apesar de outros agentes capeadores, como o hidróxido de cálcio e o
MTA, terem sido usados em estudos clínicos e laboratoriais, poucos são tão

eficientes na indução da formação de uma ponte dentinária. A maioria deles
pode apresentar efeitos citotóxicos . Além disso, autores que avaliaram os
efeitos das BMPs sobre polpa exposta de dentes de animais observaram que a
formação de dentina ocorreu logo abaixo da área que recebeu o medicamento,
não tendo sido verificada indução de formação de dentina na polpa radicular .

Esta propriedade deve ser ressaltada, pois,

quando se tem a intenção de
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estimular formação dentinária, uma das preocupações existentes é a possível
mineralização da polpa radicular, com consequente obliteração dos condutos.
Este fato pode dificultar, ou até mesmo impossibilitar, um futuro tratamento
endod6ntico, caso venha a ser necessário. Mas, além desta, uma das maiores
vantagens que podem ser atribuídas ás BMPs é o fato da resposta celular ser
dose-dependente (SOVIERO; SOUZA; GAMA, 1998).No que se refere a
qualidade da ponte dentinária formada, tem sido relatado que o fato de o
material ser totalmente reabsorvido impede que haja falhas, como as que
ocorrem quando do emprego do hidróxido de cálcio como agente capeador
pulpar, originando uma superfície uniforme.
Nakashima (1990 apud SOVIERO; SOUZA; GAMA, 1998) observou a
permanência de inflamação pulpar no período de até 1 semana após o emprego
da BMP como agente capeador. Assim, apesar de ser considerada um agente
capeador biológico, a BMP parece induzir um trauma no tecido pulpar nos
estágios iniciais. Na ausência de infecção a polpa restabelece-se e fica em
condições apropriadas para iniciar o processo de reparo.
Quando componentes da matriz dentinária são aplicados sobre o tecido
pulpar, ocorre a estimulação da diferenciação celular e a síntese de matriz
extracelular por odontoblastos. Desta forma, a matriz dentinária deve funcionar
como um reservatório de moléculas bioativas, que podem influenciar

o

comportamento das células pulpares. A presença de tais moléculas bioativas
dentro da matriz dentinária pode contribuir para a manutenção do fenótipo
odontoblástico, na medida em que ela permanece em contato com a matriz. Esta
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necessidade do contato com a matriz dentinária pode ser suprida pela aplicação
direta de componentes isolados da matriz dentinária. 0 conjunto de moléculas
teciduais bioativas da matriz podem ser liberadas durante a injúria cariosa da
dentina, modulando o comportamento dos odontoblastos e células pulpares

segundo Sloan e Smith (apud TORRES et al., 2000).
Valois e Castro (2001), tentando entender o mecanismo que atua na
indução da formação de dentina pelas BMPs, descreveram uma série de

eventos celulares que ocorrem quando do emprego desta proteína diretamente
sobre o tecido pulpar de animais. Num primeiro estágio, a BMP evoca uma leve
resposta de células mediadoras. No segundo estágio, que ocorre entre a
primeira e a segunda semana, a BMP apresenta-se quase que totalmente
reabsorvida, e as células mesenquimais migram para a região exposta e

proliferam. Células endoteliais também podem ser encontradas nesta fase,
indicando sinais de neovascularização. 0 terceiro estágio, que ocorre no período
entre a segunda e a quarta semana, é caracterizado pela formação de
osteodentina em algumas partes da cavidade, principalmente na parede
dentinária adjacente e abaixo da superfície preenchida com BMP. Além disso,

nesta fase, também pode ser observada a diferenciação de osteodentinoblastos,
osteodentin6citos, ou ambos, em osteodentina. No quarto estágio, que ocorre

entre a quarta e a oitava semana, odontoblastos se diferenciam em dentina
tubular e depois em osteodentina.
Valois e Castro (2001) relataram que a quantidade, em espessura, de
dentina formada variou de acordo com a quantidade de medicamento utilizado.

Ou seja: a espessura da barreira poderá variar de acordo com o volume do
medicamento utilizado, fato não observado no uso de qualquer outro agente
capeador. Além disso, a reabsorção da BMP determina, como já citado, a
formação da barreira logo abaixo da área recoberta e não há a formação de
dentina reacional nas paredes do canal .
Segundo Hass et al. (2001) uma certa inflamação pulpar é necessária,
visto que em experimentos utilizando substâncias inertes, nos grupos controle,
não ocorreu processo de reparo tecidual.
0 mecanismo de reparo em exposições pulpares, induzido pelos fatores
de crescimento, como, por exemplo, as proteínas osteogânicas, mostrou-se
vantajoso em relação àquele apresentado pelo hidróxido de cálcio e MTA.
padrão e a quantidade da dentina reparadora formada à partir da proteína
osteogênica é claramente diferente da típica ponte de dentina formada com
hidróxido de cálcio. A quantidade de dentina reparadora formada na presença de
OP-1

é

proporcional ao volume do material utilizado, sem invadir em

profundidade a câmara pulpar. Outro aspecto relevante é a presença de uma
camada de necrose pulpar subjacente ao hidróxido de cálcio

e MTA,

diferentemente do tecido em contato com a OP-1, que se mantém vital. Além
disso, toda a proteína é substituida pelo tecido formado, não permanecendo
resíduos de material como ocorre com o hidróxido de cálcio e o MTA (VALOIS;
CASTRO, 2001).
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3.4 Sistemas Adesivos — Mecanismo de ação

A sugestão do uso de sistemas adesivos na proteção direta da polpa,
baseia-se no fato de que a biocompatibilidade de muitos materiais restauradores
pode estar primeiramente relacionada com a capacidade de selar
hermeticamente a interface dente/restauração, o que evita a infiltração e
infecção bacteriana diminuindo a irritação pulpar. Porém, outro fator que deve

ser analisado, seria a toxicidade química desses materiais. No trabalho de Costa
et al. (1993), foi possível determinar, através de colorações, que mesmo nos
casos onde não houve contaminação, o processo de necrose ocorreu. Quando
houve infecção bacteriana, a evolução do quadro necrótico foi mais rápido,
existindo ainda desenvolvimento de

lesões periapicais.

Estes achados

permitiram aos autores determinar que a degeneração e posterior necrose do
tecido pulpar ocorreu principalmente devido á citotoxicidade dos materiais que
compunham o sistema adesivo utilizado no experimento (Scotchbond MP),
sendo a presença de bactérias apenas uma coadjuvante que acelerou

o

processo, acelerando o processo de alteração tecidual.
Já em uma revisão de literatura sobre biocompatibilidade dos sistemas

adesivos, Ferreira (1997) salientou que os principais fatores relacionados
irritação pulpar foram os bacterianos, os químicos, o preparo cavitário e as
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microinfiltrações e não o material restaurador propriamente dito. Citou afirmativa
de que os adesivos atuais podem ser usados como protetores pulpares,
substituindo materiais à base de hidróxido de cálcio, pois estes sistemas teriam
a vantagem de aumentar a área disponível para adesão, seriam capazes de
formar barreira insolúvel e durável, selariam os túbulos da invasão bacteriana e
reduziriam a sensibilidade pós-operatória. Segundo a revisão realizada por este
autor, as injúrias à polpa, após capeamento direto, foram provocadas pelas
falhas no selamento dos tecidos dentinários, e não pelo condicionamento ácido
realizado previamente à aplicação do sistema adesivo.
Seguindo o mesmo raciocínio, Hafez; Kopel; Cox; (2000) defendem a
capacidade inerente de reparo da polpa dental na ausência de infecção
bacteriana e ausência de microinfiltração. Salientaram que a polpa é capaz de
se reparar e formar ponte de dentina independente do tipo de material aplicado
sobre ela, desde que a hemorragia seja controlada, os coágulos sejam evitados
e o selamento da cavidade seja obtido. Para os autores, alcançar um selamento
durável em um tratamento com sistema adesivo, exige habilidade em controlar
a hemorragia e uso de primers hidrofilicos sobre uma dentina limpa. Em
cavidades sem exposição pulpar, onde fluido pulpar e contaminação por fluido
gengival são minimos, é facilmente possível a obtenção de uma camada híbrida.
No entanto, em exposições pulpares, onde o controle da hemorragia é difícil, a
utilização correta de primers hidrofilicos sobre uma dentina limpa seguido de
aplicação de sistemas hidrofóloicos, requer muito mais experiência

e

sensiblidade tátil. Quando um completo selamento híbrido é conseguido, o

l
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sistema adesivo parece prevenir infiltração bacteriana. Isto implica que o sistema
adesivo contribui para um selamento hermético da cavidade, podendo promover

o reparo e conseqüente formação de ponte de dentina.
Em discordância ao trabalho anterior, Pereira; Segala; Costa (2000),
verificaram que após aplicação de agentes ácidos, a polpa sofre exsudação e
que esta compete com o sistema adesivo dentro da cavidade antes da
polimerização. Isto, segundo os autores, causa a formação de espaços entre a
cavidade e o material capeador. Células pulpares podem posteriormente migrar
para estes espaços, criando um ambiente susceptível à contaminação e
deficiente reparo. Estas situações estão além do controle dos clínicos e podem,
em silêncio, progredir ao fracasso.
Da mesma maneira, muitos estudos não verificaram a formação de
pontes de dentina em polpas recobertas com sistemas adesivos. (COSTA et al.
1997; FARACO; HOLLAND, 2000)
Porém, Demarco et al. (2001) verificaram a atuação dos sistemas
adesivos Clearfil Liner Bond 2 e Scothbond Multi-Purpose Plus como agentes
capeadores, comparando-os ao hidróxido de cálcio (controle). Sugeriram
mecanismos de reparo pulpar frente aos sistemas adesivos. Um deles seria a
liberação de substâncias que poderiam ser a causa da baixa estimulação pulpar,
sendo esta estimulação essencial para o processo de mineralização; outro
mecanismo seria a formação de uma camada híbrida de adesivo no interior do
tecido pulpar ou a presença de fatores de crescimento liberados após a
desmineralização feita pelos agentes condicionantes. Segundo os autores, o
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hidróxido de cálcio pode solubilizar fatores de crescimento da dentina, e isto
pode ser o mecanismo por trás do sucesso deste far-mac°. A desmineralização
da dentina por agentes condicionantes poderia também liberar fatores de
crescimento, atuando de forma semelhante ao hidróxido de cálcio.
Já com relação à citotoxicidade dos sistemas adesivos, Demarco et al.
(2001) comprovaram que os sistemas adesivos são materiais mais citotóxicos
que

o hidróxido de cálcio. Porém, em seus achados, a citotoxicidade

demonstrada não interferiu na capacidade de renovação celular. Indo mais além,
afirmaram que se o grau de toxicidade não ultrapassa o potencial de reparo, o
efeito tóxico da substancia pode ser aceito.
Os estudos revisados mostraram que enquanto alguns autores
(FERREIRA, 1997; HAFEZ; KOPEL; COX, 2000; DEMARCO et al., 2001)
acreditam na utilização dos sistemas adesivos como capeadores diretos, outros
(COSTA et al., 1997; PEREIRA; SEGALA; COSTA, 2000; FARACO; HOLLAND,
2000) criticam e desaconselham seu uso, pois verificaram níveis de reparo muito
inferiores aos obtidos por outros materiais já consagrados na literatura, tais
como o hidróxido de cálcio e o MTA.
No entanto, devido a rápida evolução dos sistemas adesivos, outras
pesquisas fazem-se necessárias para verificar o comportamento de novos
materiais frente a polpa exposta. Os sistemas autocondicionantes, por exemplo,
que não utilizam condicionamento acido prévio, apresentaram resultados
superiores aos sistemas adesivos convencionais, embora tenham sido inferiores
ao indice de reparo obtido pelo hidróxido de cálcio (DEMARCO et al., 2001). ik
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partir desta constatação, pode surgir o ponto de partida para o aprimoramento
deste grupo de material como agentes capeadores da polpa exposta.
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4 CONCLUSÕES

Diante dos conhecimentos adquiridos através desta revisão de literatura é
licito afirmarmos que:

a) a utilização do hidróxido de cálcio na proteção da polpa exposta promove a
formação de barreira dentinaria, desde que a polpa tenha condições
favoráveis de reparo;
b) o mecanismo de ação do MTA é semelhante ao observado com o hidróxido
de cálcio, sendo capaz de estimular formação de ponte de tecido duro
durante o processo de cicatrização pulpar;
c) os sistemas adesivos como capeadores pulpares ainda necessitam de
maiores comprovações de sua capacidade estimuladora ao reparo sobre a
polpa dental exposta. Sua utilização com tal objetivo ainda não compila
suficientes dados para comprovarem sua eficácia na formação de ponte de
dentina;
d)

os fatores de crescimento apresentam algumas vantagens sobre os demais
materiais revisados: rapidez na formação de barreira de tecido duro;
ausência de camada de necrose; uniformidade do reparo e contato com o
tecido pulpar;

e) novos estudos devem ser realizados para fornecer subsídios mais
consistentes a utilização dos fatores de crescimento em seres humanos.
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