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resumo
Introdução: A técnica de pulpotomia envolve a amputação da porção coronária da polpa dentária infectada, 
preservando-se a vitalidade e função do remanescente pulpar radicular. Quando corretamente indicada, 
mantém o dente decíduo até a sua época natural de esfoliação, preservando suas funções. Métodos: Este 
estudo avalia através de observações clínicas e radiográficas, a resposta pulpar de dentes decíduos humanos 
submetidos à pulpotomia, utilizando-se 3 materiais capeadores: 1-Formocresol diluído a 1/5; 2-Hidróxido 
de cálcio P.A. e 3-Agregado Trióxido Mineral (MTA). A amostra consistiu de 45 molares decíduos infe-
riores, em crianças com idade entre 5 e 9 anos, que apresentavam lesão cariosa próxima à polpa, porém 
assintomáticos. Os critérios de exclusão foram: mobilidade, sensibilidade à percussão, presença de fístula, 
reabsorção interna e comprometimento de furca e impossibilidade restauradora. As pulpotomias foram 
realizadas e os dentes restaurados com cimento de ionômero de vidro modificado por resina (Vitremer®). 
As avaliações pós-operatórias ocorreram nos períodos de 3, 6 e 12 meses. Resultados: Pela análise estatística 
(teste Qui-Quadrado e Teste de comparação em 3 proporções, p <0,05), observou-se que a formação de 
barreira dentinária ocorreu nos grupos MTA e Hidróxido de cálcio. Entretanto, um maior índice de reab-
sorção interna foi verificado no grupo Hidróxido de cálcio. Aos 6 meses, 2 dentes do grupo Hidróxido de 
cálcio necessitaram de exodontia e aos 12 meses, mais 4 dentes também foram extraídos nesse grupo, por 
apresentarem mobilidade e fístula. Conclusão: O MTA obteve um resultado satisfatório, demonstrando ser 
uma opção, dentre os materiais biológicos, no tratamento pulpar de dentes decíduos. 
descritores: Hidróxido de cálcio – Pulpotomia – Dentes deciduos.

AbstrAct
Introduction: Pulpotomy technique consists of the amputation of the coronal portion of infected dental 
pulp, preserving the vitality and function of the remaining radicular pulp. When correctly indicated, it 
keeps the primary tooth until its regular period of esfoliation, maintaining its functions. Methods: Throu-
gh clinical and radiographic observations, this study evaluated pulp response of human primary teeth 
subjected to pulpotomy, using 3 capping materials: 1- 1/5 dilution of Formocresol; 2- Calcium Hydroxide 
P.A. and 3- Mineral Trioxide Aggregate (MTA). The samples comprised 45 lower primary teeth of chil-
dren between 5 and 9 years of age, presenting asymptomatic carious lesion close to the pulp. Exclusion 
criteria were: mobility, sensibility to percussion, presence of fistula, internal resorption and furcal bone 
destruction, and impossibility of proper restoration of the tooth. The pulpotomies were performed and 
the teeth restored with resin modified glass ionomer cement (Vitremer®). Postoperative evaluation were 
performed after 3, 6 and 12 months. Results: Through statistical analysis (Chi-square and comparison of 
three proportions tests, p <0.05), the formation of dentin barrier was observed in the MTA and Calcium 
Hydroxide groups. However, a greater rate of internal resorption was verified in the Calcium Hydroxide 
group. At 6-month follow-up, 2 teeth from Calcium Hydroxide group had to be extracted and at 12-month 
follow-up, 4 more teeth were also extracted in this group due to mobility and fistula. Conclusion: MTA had 
a satisfactory result and demonstrated to be an option, among the biological materials, for pulp therapy of 
primary teeth. 
descriptors: Calcium hidroxide – Pulpotomy – Tooth, decidouos.
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introdução
Apesar de ser uma técnica realizada há mais de um 

século, a pulpotomia de dentes decíduos continua cau-
sando muitas controvérsias e discussões, principalmente 
em termos da biocompatibilidade dos medicamentos 
empregados. A utilização do formocresol (FC), nessa 
modalidade terapêutica, foi preconizada por Buckley 
em 1904 e desde então tem sido amplamente estuda-
da e considerado, por muitos anos, o medicamento de 
escolha para a realização de pulpotomias em dentes de-
cíduos. Entretanto, questionamentos relacionados à ab-
sorção sistêmica e mais atualmente à citotoxicidade e ao 
potencial carcinogênico e mutagênico do formocresol 
(Zarzar34, 2003; Casas et al.5, 2005; Srinivasan, Patchett 
e Waterhouse28, 2006) têm resultado em vários trabalhos 
que investigam medicamentos alternativos para o trata-
mento pulpar de dentes decíduos (Waterhouse, Nunn e 
Whitworth32, 2000; Eidelman, Holan e Fuks10, 2001; 
Agamy et al.2, 2004; Holan, Eidelman e Fuks14, 2005; 
Maroto et al.20, 2005; Aeinehchi, et al.3, 2007).

O Hidróxido de Cálcio (HC) tem sido muito usado 
em Odontologia, principalmente em dentes permanen-
tes, devido às suas propriedades antibacterianas e biocom-
patibilidade. Apesar disso, não é considerado o material 
capeador preferido em pulpotomias de dentes decíduos, 
devido a sua limitada taxa de sucesso. Pesquisas têm evi-
denciado que o uso do HC em dentes decíduos pode re-
sultar no desenvolvimento de inflamação pulpar crônica 
e reabsorção interna (Law19, 1956; Foreman e Barnes12, 
1990; Waterhouse, Nunn e Whitworth32, 2000).

Estudos em animais (Holland et al.15, 2001; Menezes 
et al.21, 2004) e em humanos (Eidelman, Holan e Fuks10, 
2001; Agamy et al.2, 2004; Farsi et al.11, 2005; Maroto 
et al.20, 2005, Caicedo et al.4, 2006; Aeinehchi et al.3, 
2007) têm demonstrado que o Agregado Trióxido Mine-
ral (MTA) previne a microinfiltração, é biocompatível e 
promove regeneração tecidual quando em contato com a 
polpa dentária ou tecidos periradiculares (Torabinejad29, 
1999; Eidelman, Holan e Fuks10, 2001; Percinoto et 
al.24, 2006). Além disso, sua capacidade em estimular a 
liberação de citocinas de células ósseas tem sido demons-
trada, indicando que essa atividade promove a formação 
de tecido mineralizado (Koh et al.17, 1995; Eidelman, 
Holan e Fuks10, 2001).

A proposta deste estudo é avaliar, clínica e radiogra-
ficamente, os efeitos do FC, HC e MTA como agente 
capeador em pulpotomias de dentes decíduos humanos.

métodos
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Bauru – Uni-
versidade de São Paulo (Protocolo 134/2004). Durante 
o período de pré-seleção da amostra, os responsáveis le-
gais pelas crianças foram esclarecidos sobre os detalhes 
da pesquisa e assinaram um termo de consentimento 
livre esclarecido. 

A seleção dos dentes seguiu os seguintes critérios: 1. 
primeiros ou segundos molares decíduos inferiores sem 
sintomatologia dolorosa, com cárie profunda e exposi-
ção pulpar; 2. ausência de fístula ou abscesso; 3. ausência 
radiográfica de reabsorção interna e externa de mais de 
2/3 da raiz; 4. ausência de lesão na região de furca e no 
periápice; 5. possibilidade restauradora. Os critérios de 
exclusão para os dentes foram: 1. presença de patologias 
sistêmicas; 2. história de reação alérgica ao látex do isola-
mento absoluto; 3. história de reação alérgica ao anesté-
sico local ou aos materiais usados na pulpotomia.

Os procedimentos clínicos e radiográficos foram rea-
lizados por 3 cirurgiões-dentistas que já se encontravam 
familiarizados com a técnica, visto que participaram de 
pesquisas padronizadas relacionadas ao tema. Inicial-
mente, os pacientes se submeteram ao exame clínico e 
radiográfico (radiografia periapical), sendo em seguida 
divididos aleatoriamente em 3 grupos: GI- pulpotomia 
com FC diluído a 1/5; GII- pulpotomia com HC e 
GIII- pulpotomia com MTA. Fizeram parte da amostra 
45 dentes decíduos de crianças com idade entre 5 e 9 
anos, de ambos os sexos.

Os passos da técnica clínica incluíram: - anestesia tó-
pica, anestesia do nervo alveolar inferior com anestésico 
local Mepivacaína a 3%. Após realização do isolamen-
to absoluto, a lesão cariosa foi removida com auxílio de 
curetas de dentina. A abertura coronária, bem como a 
remoção do teto da câmara pulpar, foi realizada com 
ponta diamantada esférica (1014 - 1015) em alta rotação 
sob irrigação, sendo que a remoção da polpa coronária 
foi feita manualmente com curetas de dentina estéreis 
adequadas para a pulpotomia. Após a remoção do teto 
da câmara pulpar e exame clínico direto, o tecido pulpar 
foi considerado macroscopicamente vital quando apre-
sentava resistência ao corte, coloração vermelho-vivo e 
hemorragia suave que cessava entre 2 e 5 minutos. Em 
seguida, foram realizadas irrigações constantes com soro 
fisiológico, secagem com bolinhas de algodão estéril e 
hemostasia. 
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Para o Grupo I, uma bolinha de algodão estéril em-
bebida com FC de Buckley (Biodinâmica Química e 
Farmacêutica Ltda., Ibiporã, PR, Brasil) diluído a 1/5 
(tomando-se o cuidado da remoção do excesso do ma-
terial com uma gaze) foi depositada na câmara pulpar e 
mantida por 5 minutos. Decorrido o tempo determina-
do, a bolinha de algodão foi removida para a observação 
da fixação do remanescente pulpar. Na ausência de sinal 
de sangramento, uma base de óxido de zinco e eugenol 
de presa lenta, com aproximadamente 1 milímetro de 
espessura, foi colocada na câmara pulpar. 

No Grupo II, com auxílio de um porta-amálgama 
estéril, o pó de hidróxido de cálcio PA (Biodinâmica 
Química e Farmacêutica Ltda., Ibiporã, PR, Brasil) foi 
depositado sobre o remanescente pulpar, numa espessura 
de aproximadamente 1mm., de modo que cobrisse toda 
a embocadura da polpa radicular, porém sem excesso de 
material.

No Grupo III, foi preparado o MTA Cinza (Ângelus®-
Londrina, PR, Brasil) em placa de vidro estéril, dispen-
sando-se 1 porção do pó + 1 gota de água destilada. A 
mistura foi espatulada durante 30 segundos, inserida so-
bre a polpa com auxílio de uma espátula para cimento 
estéril e adaptada com uma bolinha de algodão umede-
cida em água destilada. 

Para todos os grupos, uma base de óxido de zinco e 
eugenol de presa rápida - (IRM®, Dentsply, Petrópolis, 
RJ, Brasil), com aproximadamente 2mm de espessura foi 
adaptada na câmara coronária, e realizada a restauração 
definitiva com cimento de ionômero de vidro modifi-
cado por resina (Vitremer® 3M ESPE, São Paulo, SP, 
Brasil). Após o término do tratamento uma radiografia 
periapical foi executada. Os dentes foram, então, reava-
liados clínica e radiograficamente após 3, 6 e 12 meses de 
forma cega, por 2 investigadores previamente calibrados 
(Kappa 0,83 e 0,96 para reprodutibilidade inter e intra-
examinadores respectivamente). Quando havia discor-

dância, uma abordagem consensual era adotada. Duran-
te o período de acompanhamento, as restaurações dos 
dentes pulpotomizados também foram avaliadas. Dentes 
com perda de restauração que pudessem alterar os re-
sultados da pesquisa seriam automaticamente excluídos 
da amostra. Foram consideradas sucesso clínico dentes 
com ausência de dor, abscesso, fístula e mobilidade. O 
sucesso radiográfico foi considerado quando da ausência 
de reabsorção radicular interna, radiolucidez na área de 
furca e destruição do osso inter-radicular. Formação de 
barreira dentinária foi considerada sucesso e calcificação 
intracanal não foi considerada falha. Os dados foram 
submetidos à análise estatística usando-se o Teste Qui-
Quadrado, seguido pelo teste de comparação em 3 pro-
porções, com p<0,05.

Resultados
Um total de 45 molares decíduos em 23 crianças (9 

do gênero feminino e 14 do gênero masculino), com 
idade entre 5 e 9 anos - média de 6 anos e 5 meses, fo-
ram divididos entre 3 grupos de tratamento (15 dentes 
por grupo). Desses, 43 dentes foram avaliados clínica e 
radiograficamente após 3, 6 e 12 meses. Duas crianças 
com um dente cada, dos grupos HC e MTA, abandona-
ram o estudo porque mudaram de cidade.

Nos grupos FC e MTA, 100% dos dentes pulpotomi-
zados foram considerados como sucesso clínico e radio-
gráfico em todas as avaliações. Nenhum dente mostrou 
sinais de fracasso como reabsorção interna, mobilidade, 
fístula e lesão na área inter-radicular. No Grupo HC, 
foi detectado fracasso radiográfico representado por re-
absorção interna em 35,7% da amostra (5 dentes) aos 3 
meses após a realização das pulpotomias. Aos 6 meses, 
mais 1 dente apresentou reabsorção interna totalizando 
42,9% (6 casos) de casos no Grupo HC. Destes 6 casos, 
2 dentes apresentaram também sinais clínicos de fracasso 
do tratamento, tais como: lesão na área inter-radicular, 

Grupos
3 meses 6 meses 12 meses

Sucesso Fracasso Sucesso Fracasso Sucesso Fracasso

FC 15 (100%) 0 15 (100%) 0 15 (100%) 0

HC 9 (64,3%) 5 (35,7%) 8 (57,1%) 6 (42,9%) 6 (42,9%) 8 (57,1%)

MTA 14 (100%) 0 14 (100%) 0 14 (100%) 0

Tabela 1 –  Valores absolutos e relativos de sucesso clínico e radiográfico observados nos grupos FC, HC e MTA aos 3, 6 e 12 meses de 
acompanhamento.
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mobilidade, fístula e/ou abscesso e foram extraídos (Ta-
bela 1). Aos 12 meses, mais 4 dentes necessitaram de 
exodontia.  Dois dentes com reabsorção interna, porém 
sem sinais de fracasso clínico, continuaram a ser obser-
vados.

Com relação à reabsorção interna, uma diferença es-
tatisticamente significativa foi observada, comparando-
se o grupo HC com os outros 2 grupos (FC e MTA) em 
todas as avaliações (Tabela 2 p < 0.05). As tabelas 3, 4 e 5 
mostram as falhas com relação à lesão na região de furca, 
mobilidade e fístula/abscesso, respectivamente, detecta-
das clínica e radiograficamente para os dentes tratados 
com FC, CH e MTA. 

Nenhuma barreira dentinária foi observada no grupo 
FC nas avaliações, porém foram observadas em 3 den-
tes do Grupo HC aos 3 meses, enquanto que nenhuma 
barreira pôde ser observada no Grupo MTA no mesmo 
período. Aos 6 meses, 5 novos casos de barreira puderam 
ser observados no Grupo HC, porém nenhuma nova 
barreira foi observada após esse período. A formação de 
barreira no Grupo MTA pôde ser observada radiografi-
camente a partir das avaliações de 6 e 12 meses. Na ava-
liação de 12 meses, não houve diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos HC e MTA (Tabela 6, p < 
0.05).

discussão
Quando a cárie está muito próxima ou em contato 

com a polpa, frequentemente esta se encontra inflama-
da. Essa inflamação pode ser reversível e estar restrita à 
câmara pulpar, sendo, nesse caso, indicada a pulpotomia 
do dente. Este estudo avaliou, por meio de observações 
clínicas e radiográficas, a resposta do complexo dentino-
pulpar de dentes decíduos humanos que se submeteram 
à pulpotomia, utilizando-se FC diluído a 1/5, HC e 
MTA. 

O FC foi selecionado para o grupo-controle por ser 
considerado um agente terapêutico padrão (Gold Stan-
dard) em estudos com pulpotomias de dentes decíduos 
(Waterhouse31, 1995; Eidelman, Holan e Fuks10, 2001; 
Agamy et al.2, 2004; Naik e Hedge22, 2005; Holan, Ei-
delman e Fuks14, 2005; Neamatollahi e Tajik23, 2006; 
Kaaren, Packham e Lowman16, 2006; Percinoto et al.24, 
2006). Apesar da controvérsia sobre sua utilização, no 
Brasil 63% das instituições de ensino de Odontologia 
indicam a utilização do formocresol em dentes decídu-
os, havendo uma preferência pela fórmula diluída a 1/5 
(Kramer, Faraco Júnior e Feldens18, 2000). Embora a 

Grupos 3 meses 6 meses 12 meses
FC 0 0 0
CH 5† 6† 6†

MTA 0 0 0

Tabela 2 -  Reabsorção interna observada radiograficamente 
para pulpotomias com FC, HC e MTA aos 3, 6 e 12 
meses de acompanhamento.

†Diferença estatisticamente significativa (p < 0,05).

†Diferença estatisticamente significativa (p < 0,05).

†Diferença estatisticamente significativa (p < 0,05).

†Diferença estatisticamente significativa (p < 0,05).

Grupos com letras diferentes nas colunas possuem diferença estatisticamente 
significante entre si (p < 0,05).

Grupos 3 meses 6 meses 12 meses
FC 0 0 0
CH 0 3 4†

MTA 0 0 0

Tabela 3 -  Lesão na região de furca observada radiograficamen-
te para pulpotomias com FC, HC e MTA aos 3, 6 e 
12 meses de acompanhamento.

Grupos 3 meses 6 meses 12 meses
FC 0 0 0
CH 0 2 4†

MTA 0 0 0

Tabela 4 -  Mobilidade observada clinicamente para pulpoto-
mias com FC, HC e MTA aos 3, 6 e 12 meses de 
acompanhamento.

Grupos 3 meses 6 meses 12 meses
FC 0 0 0
CH 0 2 4†

MTA 0 0 0

Tabela 5 -  Fístula/abscesso observados clinicamente para pulpo-
tomias com FC, HC e MTA aos 3, 6 e 12 meses de 
acompanhamento.

Tabela 6 -  Barreira dentinária observada radiograficamente 
para pulpotomias com FC, HC e MTA aos 3, 6 e 12 
meses de acompanhamento.

Grupos 3 meses 6 meses 12 meses
FC 0a 0a 0a
CH 3a 7b 7b

MTA 0a 1a 4b
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literatura apresente resultados clínicos satisfatórios em 
pulpotomias de dentes decíduos com FC, ainda existe 
um dilema entre odontopediatras no mundo inteiro: 
usar ou não o FC em pulpotomias de dentes decíduos 
(Holan, Eidelman e Fuks14, 2005). 

O FC ainda é considerado, por alguns autores, bom 
para pulpotomia de dentes decíduos porque apresenta 
capacidade de fixar, desvitalizar e aliviar a dor mesmo 
em polpa inflamada, porém, a qualidade desse tecido 
não é a mais aceitável (Abdo et al.1, 1979; Waterhouse, 
Nunn, Whitworth32, 2000). Farsi et al.11 (2005) verifica-
ram 100% de sucesso clínico e radiográfico em pulpo-
tomias com formocresol no período de avaliação de 6 e 
12 meses; no entanto, esse índice diminuiu para 89,5% 
e 86,8% nos controles realizados aos 18 e 24 meses, res-
pectivamente. Os autores relatam que esse fato pode ser 
explicado pela natureza irritante, tanto do FC como da 
base de óxido de zinco e eugenol colocada sobre o rema-
nescente pulpar. Nesse estudo, verificou-se que todos os 
dentes tratados com formocresol apresentaram 100% de 
sucesso clínico ao final de 12 meses. Apesar de nossos 
resultados com o uso do FC terem demonstrado alta taxa 
de sucesso clínico e radiográfico, várias pesquisas têm re-
latado falhas histológicas, com a presença de processo 
inflamatório crônico (Waterhouse et al.33, 2000; Salako 
et al.25, 2003; Cengiz et al.6, 2005; Percinoto et al.24, 
2006).

O MTA e o HC foram selecionados para os grupos 
experimentais por serem materiais considerados bioló-
gicos, ou seja, têm o potencial de manter a vitalidade 
do remanescente pulpar radicular com formação de bar-
reira de tecido mineralizado na região onde a polpa foi 
amputada. Pesquisas (Eidelman, Holan e Fuks10, 2001; 
Agamy et al.2, 2004; Farsi et al.11, 2005; Maroto et al.20, 
2005) apontam altas taxas de sucesso para os dentes 
pulpotomizados com o MTA devido às propriedades de 
biocompatibilidade, regeneração do tecido pulpar e ca-
pacidade de vedamento marginal. Neste estudo, ao lon-
go das avaliações pós-operatórias, resultados favoráveis 
ao MTA puderam ser verificados, e não foi observado 
nenhum caso de insucesso clínico e radiográfico. Nesse 
estudo, o MTA apresentou resultados similares ao FC e 
ambos apresentaram melhores resultados que o HC. 

O uso do HC em dentes decíduos pode resultar no 
desenvolvimento de inflamação pulpar crônica e reab-
sorção interna (Law19, 1956; Foreman e Barnes12, 1990; 
Waterhouse, Nunn, Whitworth32, 2000). Tem sido rela-
tado que essas reabsorções não ocorrem pelo HC, mas 

sim por uma inflamação pulpar pré-existente ao trata-
mento (Schröder26, 1973; Waterhouse, Nunn, Whi-
tworth32, 2000; Chibinski e Czlusniak8, 2003). Uma 
vez que tanto o MTA quanto o HC são considerados 
materiais regeneradores do tecido pulpar e apresentam 
características em comum, poder-se-ia levantar a hipó-
tese de que reabsorção interna também ocorresse após 
pulpotomias com MTA. Porém, neste estudo, nenhum 
caso de reabsorção interna foi observado no grupo MTA. 
Considerando que todos os dentes dos 3 grupos recebe-
ram diagnóstico de condição pulpar de maneira igual, os 
dentes que apresentaram reabsorção interna não podem 
ser atribuídos a uma possível inflamação existente e não 
avaliada. 

O controle da hemorragia após amputação da pol-
pa coronária é considerado uma variável importante nas 
pulpotomias com HC (Heilig et al.13, 1984; Schröder26 
1973; Tunç et al.30, 2006). Defensores do uso do HC su-
gerem que a reabsorção interna pode ser prevenida com 
o contato direto do HC com o tecido pulpar (Schröder26 
1973). Entretanto, isso pode ser tecnicamente difícil de 
ser alcançado, já que uma incisão em tecido vital pro-
duz hemorragia e exsudação (Waterhouse et al.33 2000). 
Considerando esse fator, todo cuidado foi tomado em 
relação ao controle da hemorragia e também para que 
não ficasse coágulo sanguíneo entre o remanescente pul-
par e o material capeador em todos os grupos. Porém, o 
fato do MTA endurecer na presença de umidade é uma 
vantagem, pois, nesse ambiente sofre ligeira expansão 
promovendo bom selamento com as paredes cavitárias 
(Torabinejad e Chivian29, 1999; Chibinski e Czlusniak8, 
2003) Além disso, pode ser usado em áreas difíceis de se 
conseguir um ambiente totalmente seco, como é o caso 
da câmara pulpar no momento da pulpotomia.

Atualmente, o conceito de barreira dentinária é um 
assunto controverso, já que a presença de barreira pode 
ser vista como resposta de reparação ou como reação da 
polpa a uma irritação (Chacko e Kurikose7 2006; Do-
minguez et al.9 2003). Além disso, a formação de bar-
reira não indica que a polpa esteja totalmente selada do 
ambiente bucal (Chacko e Kurikose7 2006; Schuurs, 
Gruythuysen e Wesselink27 2000). Nesse estudo obser-
vou-se que no Grupo HC os dentes que apresentaram 
barreira obtiveram sucesso, porém, dentes que não for-
maram barreira apresentaram reabsorção interna. Entre-
tanto, todos os dentes do Grupo MTA, independente da 
presença ou ausência de barreira, apresentaram sucesso 
clínico e radiográfico até o final do estudo.
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ConClusões
O MTA apresentou resultados satisfatórios, demons-

trando ser uma opção, dentre os materiais biológicos, 
para pulpotomia de dentes decíduos;

 O HC mostrou resultados controversos, oscilando 
entre resultados positivos e negativos, reafirmando os re-

latos da literatura sobre a importância de um diagnóstico 
criterioso, já que se trata de uma técnica muito sensível;

 Estudos a longo prazo são necessários para confirmar 
a utilização do MTA como material capeador, em subs-
tituição ao FC diluído a 1/5 em pulpotomias de dentes 
decíduos.
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