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RESUMO
Introdução: O presente trabalho apresenta um caso clínico de perfuração radicular no qual se utilizou do 
Agregado de Trióxido Mineral (MTA), sabendo-se de suas propriedades biológicas apreciáveis. Método: 
Após revisar a literatura acerca do MTA, indicou-se seu uso no selamento de uma perfuração radicular 
após a realização de tratamento endodôntico convencional. Resultados: Os dados clínicos e radiográfi-
cos apresentaram-se satisfatórios, ocorrendo reparação da perfuração sem presença de sinais e sintomas 
relatados pelo paciente. Conclusão: Após a revisão da literatura e aplicação clínica do material no caso 
apresentado, foi possível concluir que o MTA apresenta características apreciáveis, por ser um material 
biocompatível, proporcionar selamento ideal das perfurações, prevenir infiltrações, efeito antimicrobiano 
e possuir um bom tempo de trabalho e manuseio. 
DESCRITORES: Materiais restauradores do canal radicular – Materiais dentários

ABSTRACT
Introduction: The present work presents a clinical case of perforation  radicular in which was used of the 
Aggregate of Trióxido Mineral (MTA), knowing itself of its appreciable biological properties. Method: 
After to revise literature concerning the MTA indicated its use in the seal of a perforation radicular after 
the accomplishment of the conventional endodontic treatment. Results: the clinical and radiographic data 
had been presented satisfactory, occurring repairing of the perforation without presence of signals and 
symptoms told by patient. Conclusion: After the revision of the literature and clinical application of the 
material in the presented case, was possible to conclude that the MTA presents appreciable characteristics, 
for be a biocompatible material, provides to air-tight seal of the perforations preventing infiltrations, effect 
antimicrobials and possess a good time of work and manuscript.
DESCRIPTORS: Root canal filling materials – Dental materials
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INTRODUÇÃO
Com os recursos de que a Odontologia moderna 

dispõe, o tratamento endodôntico apresenta índice de 
sucesso próximo a 95%, afirma Grossman5 (1983); In-
gle9 (1961). Porém, a possibilidade de insucesso existe 
quando não se tem um conhecimento correto da ana-
tomia dental e suas variações, das técnicas operatórias, 
instrumentos e materiais utilizados, e não se realiza um 
diagnóstico correto, ocasionando erros e acidentes du-
rante sua realização.

A instalação de comunicações da cavidade pulpar 
com os tecidos periodontais decorre de processos pato-
lógicos como lesões cariosas de grande extensão ou por 
mecanismos iatrogênicos durante as manobras da terapia 
endodôntica (incorreta direção de trepanação, desgaste 
dentinário excessivo, uso inadvertido de instrumentos 
rotatórios) ou também nos procedimentos restauradores 
pós-endodontia (confecção de retentores intra-radicu-
lar). (Páttaro et al.15 2004)

Quanto a esses, o profissional consegue minimizá-los 
utilizando técnicas acuradas, instrumentos mais seguros 
e de fácil manuseio, conhecimento adquirido por meio 
de leitura, pesquisa e prática clínica.

Podemos minimizar as conseqüências desses erros e 
acidentes com o uso de materiais retroobturadores que 
sejam reparador, selador, inerte, biocompatível, radiopa-
co, e tenham boa aderência à dentina.

Esses materiais podem ser amálgama, hidróxido de 
cálcio, ionômero de vidro, resina composta e o MTA 
(Agregado de Trióxido Mineral), entre outros. Por ser 
um material relativamente novo no mercado, o MTA 
tem sido alvo de grande número de pesquisas a respeito 
de suas características, seu comportamento e indicações, 
inclusive comparando-o aos materiais comumente utili-
zados atualmente. (Ruiz et al.17 2003).             

O MTA foi desenvolvido por Mahmoud Torabine-
jad, professor e pesquisador da Universidade de Loma 
Linda, Califórnia (EUA), tendo como suas indicações 
clínicas o capeamento pulpar, pulpotomia (em dentes 
com ápice radiculares não formados), polpas necrosadas 
(na forma de “plug” apical), reparação de perfurações 
radiculares, reabsorção interna, intracanal ou por meio 
de intervenção cirúrgica, como material retro-obturador, 
além de estimular a deposição de cemento radicular (To-
rabinejad e Chivian19,1999; Ruiz et al.17 2003). Este vem 
sendo estudado quanto ao seu potencial de selamento 
entre o sistema radicular e a superfície externa do dente. 

Realizando estudo em cães, Ford et al.4 (1995) obser-

varam a utilização do MTA, comparado-o ao amálgama, 
no tratamento de perfurações de furca. Os pesquisadores 
efetuaram perfurações do assoalho das cavidades pulpa-
res dos dentes, onde metade dos mesmos foram restau-
radas imediatamente com amálgama e MTA, e a outra 
metade foi tratada, após uma exposição ao meio bucal 
de seis semanas. Os resultados foram colhidos após qua-
tro meses, mostrando que houve formação de cemento 
sobre o MTA em 83,33%, sem presença bacteriana, au-
sência de proliferação epitelial, e inflamação moderada 
em 16,66% dos casos, quando do tratamento imediato. 
No grupo onde as perfurações ficaram expostas ao meio 
bucal, obteve-se formação de cemento sobre o MTA em 
28,57%, sem presença bacteriana, proliferação epitelial 
em 42,85% e graus de inflamação moderada em 28,57% 
e severa em 28,57% dos casos. O MTA mostrou-se supe-
rior ao amálgama em todos os quesitos descritos. 

Nakata et al.13 (1998) tiveram também como resul-
tados, em seus estudos, a ausência de penetração bac-
teriana (Fusobacterium nucleatum) em todos os dentes 
nos quais a perfuração foi selada com o MTA. O mesmo 
ocorreu no estudo in vitro realizado por Torabinejad et 
al.20,21 (1995) quanto ao poder de penetração bacteriana 
do Staphylococcus epidermidis, no qual os resultados mos-
traram que o MTA não permitiu proliferação bacteriana, 
durante o período do experimento (noventa dias).

Estrela et al.2 (2000) investigaram a ação antimi-
crobiana do MTA, cimento tipo Portland, da pasta de 
hidróxido de cálcio, Sealapex® e Dycal®. As amostras de 
materiais foram expostas a meios de cultura contendo 
Staphlococcus aureus, Enterococcus faecalis, Pseudomonas 
aeruginosa, Bacillus sbtilis e Candida albicans. Os resul-
tados mostraram que o hidróxido de cálcio foi superior 
na inibição bacteriana, em relação aos outros materiais 
testados. Os autores mostraram ainda que o MTA e o ci-
mento tipo Portland apresentaram os mesmos elementos 
químicos, com exceção do bismuto, presente somente 
no MTA. 

Além disso, Torabinejad et al.20,21 (1995) suportam 
que o MTA é capaz de ativar os cementoblastos a produ-
zirem matriz para formação de cemento, quando utiliza-
do como material de obturações retrógradas.

Torabinejad et al.22 (1998) examinaram a reação 
tecidual, pela implantação de MTA, amálgama, IRM 
e Super-EBA em tíbias e mandíbulas de vinte cobaias 
(porcos-da-índia). Após oitenta dias os animais foram 
sacrificados e os cortes histológicos foram obtidos. Os 
resultados mostraram ausência de inflamação quanto 
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aos implantes de MTA, em ambas as áreas, formação de 
tecido duro adjacente em 5 de 11 casos na tíbia e 1 de 
10 casos na mandíbula das cobaias, sendo superiores aos 
materiais comparados no estudo. Os autores acreditam 
na biocompatibilidade do material.

Em comparação com o Hidróxido de cálcio, Holland 
et al.7,8 (1999) realizaram um estudo sobre a reação do 
tecido conjuntivo de ratos perante implantação de tú-
bulos dentinários preenchidos de MTA e túbulos preen-
chidos com hidróxido de cálcio. Os autores observaram 
a deposição de cristais e de um tecido calcificado seme-
lhantes a uma barreira, na abertura dos canais e sugerem 
que o MTA, assim como o hidróxido de cálcio em seus 
resultados, age sobre a dentina da mesma forma que age 
sobre a polpa depositando cristais.

Em relação ao potencial mutagênico do MTA, em 
comparação ao IRM e ao cimento Super-EBA, Kettering 
e Torabinejad11 (1995) conseguiram como resultados em 
seus estudos que nenhum dos três materiais demonstrou 
ser mutagênico, direta ou indiretamente. 

Keiser et al.10 (2000) utilizando-se de fibroblastos 
provenientes do ligamento periodontal humano, obtidos 
de raízes de terceiros molares impactados extraídos, in-
vestigaram a citotoxidade do MTA, quando comparado 
ao Super-EBA e ao amálgama. Os autores observaram 
que o MTA possui menor citotoxidade em relação aos 
outros dois materiais em questão, dando base ao seu uso 
em casos de envolvimento periapical.

Aqrabawi et al.1 (2000) comparou a efetividade do 
MTA no selamento apical do canal radicular, quando 
comparado ao amálgama e ao Super-EBA em 79 den-
tes extraídos. O autor concluiu que o MTA permite um 
melhor selamento, quando comparado aos outros dois 
materiais. Zhu et al.23 (2000) observaram a adesão de os-
teoblastos humanos sobre o IRM, MTA, resina e amál-
gama, quando de sua utilização em obturações retrógra-
das do canal radicular. Os resultados indicaram que os 
osteoblastos mostraram melhor adaptação sobre a super-
fície do MTA e da resina composta, quando comparada 
aos outros dois materiais.

O MTA é o material de melhor resposta tecidual uti-
lizado no selamento, e nas obturações retrógradas dos 
canais radiculares, sendo este material considerado não 
citotóxico. Osório et al.14 (1998).

Os resultados de Sluyk et al.18 (1998) mostram que 
a umidade presente nos tecidos periodontais pode pro-
ver o meio necessário para que aconteça a adaptação do 

MTA sobre as paredes da perfuração.
Magini et al.12 (1999) em um caso clínico de reim-

plante intencional dentário e para tratamento de perfu-
ração radicular, com a utilização do MTA, analisaram os 
parâmetros clínicos de profundidade de sondagem, nível 
de inserção, mobilidade, teste de percussão e exames ra-
diográficos durante dois anos, observando o sucesso do 
procedimento, ausência de sintomatologia clínica, nor-
malidade apical e periodontal, na área de perfuração.

Holland et al.6 (2001) analisaram o comportamento 
da polpa dentária de dentes de cão após a pulpotomia e 
proteção direta com MTA e cimento tipo Portland, dada 
sua semelhança na composição química. Os resultados 
entre os dois materiais foram semelhantes, sendo que 
ambos apresentam a formação de ponte de dentina.

O objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão 
da literatura sobre o MTA, abordando suas proprieda-
des físicas, químicas e biológicas, além de apresentar 
um caso clínico demonstrando uma de suas indicações, 
selamento de perfuração radicular, no intuito de infor-
mar aos cirurgiões-dentistas a aplicabilidade clínica desse 
material.

CASO CLÍNICO
Paciente M.A., do sexo feminino, leucoderma, 60 

anos, procurou a Disciplina de Endodontia da Univer-
sidade Cidade de São Paulo (UNICID) com queixa de 
“dor de dente e presença de uma bolinha na gengiva” 
na região do dente 22. No exame clínico, observou-se a 
presença de um provisório de acrílico, a paciente relatou 
que este permanece desde a realização do tratamento há 
7 anos, quando procurou um profissional devido à que-
da do provisório e para confecção de uma prótese parcial 
fixa há 10 meses. No exame físico intrabucal verificou-se 
a presença de uma fístula (Figura 1) e no exame radiográ-
fico observou-se a presença de uma perfuração radicular 
lateral na mesial do elemento (Figura 2). Indicou-se o 
retratamento endodôntico e posteriormente o selamento 
da perfuração cirurgicamente com o MTA. 

Assim, depois de refeito o tratamento endodôntico, 
procedeu-se preparo do campo operatório e anestesia da 
região, realizou-se a incisão sulcular mantendo as papilas 
relativamente completas e duas relaxantes, deslocamento 
do retalho para exposição cirúrgica da perfuração radi-
cular do dente 22 (Figura 3). Realizou-se a osteoplastia, 
preparo e limpeza da loja cirúrgica previamente à inser-
ção do MTA (Figura 4), inserido com um porta MTA e 
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Fig. 1 -  Aspecto clínico inicial, dente 22 com grande destruição coroná-
ria, presença de fístula e sintomatologia.

Fig. 2 -  
Rx inicial, imagem 

radiográfica 
sugestiva de 
perfuração.

Fig. 3 -  Exposição cirúrgica da perfuração radicular do dente 22

Fig. 4 - inserção do MTA

Fig. 5 - Figura VI = sutura ponto a ponto

Fig. 6 - 
Rx após uma semana
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mero de vidro, o MTA mostrou um melhor selamento 
(Torabinejad et al.20,211995; Kettering e Torabinejad11, 
1995; Aqrabawi1, 2000), sendo essa condição acentua-
da em meio onde o pH é baixo (Roy et al.16 2001). Es-
sas mesmas características de selamento também foram 
observadas em tratamentos de perfurações de furca em 
comparação a outros materiais (Nakata et al.13 1998). O 
MTA só não foi superior quando comparado ao cimento 
de hidróxido de cálcio na inibição bacteriana (Estrela et 
al.2 2000).

Analisando suas propriedades físicas e químicas e 
comparando-as com as de outros materiais retroobtu-
radores, Torabinejad et al.20,21 (1995) observaram que 
o MTA é composto basicamente por silicato tricálcico, 
silicato dicálcico, aluminato tricálcico, alumínio ferrítico 
tetracálcico, sulfato de cálcio diidratado e óxido de bis-
muto (radiopacificador), além de pequenas quantidades 
de outros óxidos e íons minerais. O seu pH inicial é de 
10.2, aumentando para 12.5, 3 horas após a manipula-
ção. 

Outro fato observado é a boa aceitação do material 
pelos tecidos periodontais, ou seja, apresenta biocompa-
tibilidade (Ford et al.4 1995; Torabinejad et al.22 1998; 
Torabinejad e Chivian19, 1999), dado este confirmado 
em estudos que avaliaram a sua citotoxidade (Kettering 
e Torabinejad,11 1995; Osório et al.14 1998; Keiser et 
al.10 2000) e a resposta inflamatória tecidual (Ford et al.4 
1995; Holland et al.7,8 1999).

O MTA ao contrário de outros materiais restaura-
dores necessita de umidade para uma melhor adaptação 
sobre as superfícies a serem tratadas, deste modo, não 
sofrendo desse modo, alterações físico-químicas em sua 
estrutura as quais poderiam provocar falha no tratamen-
to (Sluyk et al.18 1998). Por ser um material hidrofílico, 
a umidade freqüentemente presente nas manobras cirúr-
gicas não afeta suas propriedades, além disso, a ligeira ex-
pansão na presença de umidade apresenta grande vanta-
gem sobre os demais materiais (Amálgama, Super-EBA 
e IRM), comumente utilizados como retroobturadores 
(Torabinejad et al.20,21 1995; Fisher et al.3 1998; Tora-
binejad e Chivian19, 1999; Ruiz et al.17 2003; Páttaro et 
al.15 2004). Suas aplicações também têm sido evidencia-
das por meio de achados histológicos nos quais a depo-
sição de cemento radicular e baixa proliferação epitelial 
foram verificadas em áreas que não estavam em contato 
direto com a cavidade oral (Ford et al.4 1995). Formação 
de periósteo, osso e deposição de cemento, provocando 

compactado com um calcador de amálgama. Utilizou-se 
um brunidor de amálgama para melhorar o selamento 
externo.

A sutura foi realizada ponto a ponto (Figura 5) e a 
proservação foi acompanhada clinica e radiograficamen-
te após uma semana (Figura 6), quando observou o de-
saparecimento da fístula (Figura 7)

DISCUSSÃO
O sucesso de procedimentos não cirúrgicos está di-

retamente relacionado com a severidade do dano inicial 
causado no tecido periodontal, do tamanho e localização 
da perfuração, da capacidade de selamento e da biocom-
patibilidade do material de preenchimento, bem como 
da presença ou não de contaminação bacteriana (Páttaro 
et al.15 2004).

A ocorrência de perfurações e suas repercussões tanto 
nas estruturas dentárias como nas estruturas de supor-
te têm demonstrado grande preocupação por parte dos 
pesquisadores, pois representam uma das principais cau-
sas de fracassos endodônticos (Páttaro et al.15 2004).

Dentro dos diversos estudos realizados tanto in vivo 
quanto in vitro são nítidas as vantagens apresentadas 
pelo MTA quando comparado a outros materiais.  Em 
relação ao selamento apical em casos de obturações re-
trógradas do canal radicular quando comparadas a ma-
teriais restauradores como o amálgama, cimentos à base 
de óxido de zinco e eugenol e cimentos à base de ionô-

Fig. 7 -  Aspecto final do dente 22 após uma semana sem presença de 
fistula e sintomatologia



352

Fukunaga D, Barberini AF, Shimabuko DM, Morilhas C, Belardinelli B, Akabane CE.  Utilização do agregado de trióxido mineral (MtA) 
no tratamento das perfurações radiculares: relato caso clínico. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 2007 set-dez; 
19(3):347-53

um estímulo regenerador nas regiões periapicais foram 
observadas (Torabinejad et al.20,21 1995), provavelmente 
devido à boa adaptação de osteoblastos sobre o MTA 
(Zhu et al.23 2000) e pela deposição de cristais nas áreas 
em contato com o tecido conjuntivo (Holland et al.7,8 

1999).
Diante do aspecto clínico e radiográfico, e do curto 

prazo, satisfatório do caso clínico apresentado, fica evi-
dente que o expressivo avanço científico e o advento de 
novas técnicas e materiais têm provocado uma verdadeira 
revolução dentro da Odontologia, contribuindo e obje-
tivando o restabelecimento e a manutenção do elemento 

dentário em casos de perfurações radiculares.

CONCLUSÃO
Após a revisão da literatura e aplicação clínica do 

material no caso apresentado, foi possível concluir que 
o MTA apresenta características apreciáveis, por ser um 
material biocompatível, proporcionar selamento “her-
mético” das perfurações, prevenir infiltrações, ter efeito 
antimicrobiano e possuir um bom tempo de trabalho e 
manuseio. O MTA demonstrou ser eficiente no trata-
mento das perfurações radiculares, por promover a rege-
neração dos tecidos originais endo-periodontais.
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