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RESUMO 

 
Fierro, MDCM. Resposta pulpar e periapical de dentes de cães após 
pulpotomia e utilização de Derivado da Matriz do Esmalte. Estudo 
microscópico e radiográfico. [dissertação]. Ribeirão Preto (SP): Faculdade 
de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP) – Universidade de São Paulo; 
2011. 
 
O objetivo do presente estudo foi avaliar histopatologicamente, a resposta dos tecidos 
pulpar e periapical de dentes de cães, após pulpotomia e proteção do remanescente pulpar 
com o Derivado da Matriz do esmalte (Emdogain®). Foram utilizados 40 dentes (80 raízes), 
de 4 cães, distribuídos em 6 grupos, nos períodos experimentais de 7 dias (Grupos I, II e 
II) e 70 dias (Grupos IV, V e VI). Após a remoção da polpa coronária, o remanescente 
pulpar foi recoberto com os seguintes materiais: Grupo I e IV - Derivado da Matriz do 
Esmalte (Emdogain®); Grupos II e V (Controle negativo) – pasta de Hidróxido de Cálcio 
p.a. e soro fisiológico e Grupos III e VI (Controle positivo) – Óxido de Zinco e Eugenol. 
Decorridos os períodos experimentais, os animais foram submetidos à eutanásia, as peças 
removidas e submetidas ao processamento histológico. A avaliação microscópica foi 
realizada em microscópio óptico com relação à presença ou não da barreira dentinária, 
severidade da inflamação, presença ou ausência de hemorragia, presença ou ausência de 
osteogênese focal, presença ou ausência de necrose pulpar, presença de reabsorção 
radicular externa e espessura do ligamento periodontal. A avaliação radiográfica foi 
realizada considerando-se a integridade da lâmina dura, presença de áreas de rarefação 
óssea periapical, de reabsorção radicular (interna e externa) e de ponte de dentina. Os 
resultados obtidos foram submetidos à análise estatística utilizando-se o teste exato de 
Fisher (α= 0,05). Nos espécimes que apresentavam lesões periapicais, as medidas 
radiográficas das áreas de rarefação óssea periapical foram comparadas entre grupos por 
meio do teste de Kruskal-Wallis seguido pelo pós teste de Dunn (α= 0,05). Os achados 
histopatológicos evidenciaram que no período de 7 dias, no Grupo I havia um infiltrado 
inflamatório leve a moderado e intensa proliferação vascular no tecido pulpar, no Grupo II 
um infiltrado inflamatório leve, estando o tecido pulpar íntegro enquanto no Grupo III foi 
observado um infiltrado inflamatório moderado a severo. Em todos os grupos não havia 
formação de ponte de dentina e a região periapical apresentava aspectos de normalidade. 
No período de 70 dias, nos Grupos IV e VI não houve formação de ponte de dentina, o 
tecido pulpar apresentava áreas de necrose com presença de células inflamatórias na 
região periapical e reabsorção cementária e óssea. Por outro lado, no Grupo V, foi 
observada a presença de ponte de dentina, ausência de processo inflamatório e ausência 
de reabsorção dos tecidos mineralizados. Com relação aos achados radiográficos, no 
período de 7 dias, todos os Grupos (I, II e III) apresentaram integridade da lâmina dura, 
ausência de rarefação óssea periapical, ausência de reabsorção interna e externa e 
ausência de formação de ponte dentinária. No período experimental de 70 dias, o Grupo IV 
apresentou descontinuidade de lâmina dura com presença de rarefação óssea periapical 
em 100% dos casos. Ainda, reabsorção radicular interna e formação de ponte dentinária 
não foram observadas, com reabsorção radicular externa presente em 75% dos casos. Nos 
Grupos V e VI, a ausência de integridade da lâmina dura e presença de rarefação periapical 
foram observadas em 25% e 50% dos casos, respectivamente, e reabsorção radicular 
externa em 25% dos casos. Reabsorção radicular interna e formação de ponte dentinária 
não foram observadas em nenhum dos grupos. Os resultados microscópicos e radiográficos 
permitiram concluir que o Derivado da Matriz do Esmalte (Emdogain®) não apresentou 
resultados satisfatórios quando aplicado sobre o tecido pulpar exposto na técnica da 
pulpotomia. 
 
Palavras-chave: Pulpotomia, Derivado da Matriz do Esmalte, Emdogain®, Hidróxido de 
Cálcio, Óxido de Zinco e Eugenol. 



ABSTRACT 

 

Fierro, MDCM. Pulpal and periapical response of dogs’ teeth after pulpotomy 
and use of Enamel Matrix Derivative. Histopatologic and radiographic study. 
[dissertation]. Ribeirão Preto (SP): Faculdade de Odontologia de Ribeirão 
Preto (FORP) – Universidade de São Paulo; 2011. 
 

The purpose of this study was to evaluate, both histopatologically and radiographically, the 
pulpal and periapical response of dogs´ teeth after pulpotomy and use of Enamel Matrix 
Derivative (Emdogain®). For such purpose, 40 teeth (80 roots), obtained from 4 dogs, 
were assigned to 6 groups and evaluated in two experimental periods: 7 days (Groups I, II, 
and III) and 70 days (Groups IV, V and, VI). After pulpotomy, pulp remnant was covered 
with the following materials: Groups I and IV – Enamel Matrix Derivative (Emdogain®); 
Groups II and V (negative control) – Calcium hydroxide p.a.; and Groups III and VI 
(positive control) – Zinc oxide and eugenol. At the established experimental periods, the 
animals were euthanized and the anatomic pieces were obtained and histologically 
processed. The microscopic evaluation was performed in a light microscope regarding the 
presence or absence of induced dentin barrier, severity of inflammation, presence or 
absence of bleeding, presence or absence of focal osteogenesis, presence or absence of 
pulp necrosis, presence of external root resorption and periodontal ligament thickness. 
Radiographic evaluation was performed considering the integrity of the lamina dura, 
presence of areas of periapical bone rarefaction, root resorption (internal and external) and 
dentin bridge formation. The results were analyzed statistically using Fisher´s exact test 
(α= 0.05). In the specimens presenting apical periodontitis, the areas of the lesions were 
determined and the groups were compared using the Kruskal-Wallis test followed by Dunn 
test (α= 0.05). The histopathologic findings in the 7-day period revealed that Group I 
presented a mild to moderated inflammatory infiltrate and intense vascular proliferation in 
the pulp tissue; Group II presented a mild inflammatory and an intact pulp tissue, while 
Group III presented a moderate to severe inflammatory infiltrate. In all groups, there was 
no dentin bridge formation and the periapical region had normal appearance. In the 70-day 
period, Groups IV and VI showed no dentin bridge formation and pulp tissue presented 
necrotic areas with inflammatory cells in the periapical region as well as bone and cemental 
resorption. On the other hand, in Group V, there was dentin bridge formation, absence of 
inflammatory process and absence of resorption of mineralized tissues. Regarding the 
radiographic findings, in the 7-day period, all specimens in Groups I, II e II present intact 
lamina dura, absence of periapical bone rarefaction, absence of root resorption (internal 
and external) and absence of dentin bridge formation. In the experimental 70-day period, 
Group IV showed discontinuity of the lamina dura and presence of periapical bone 
rarefaction in 100% of cases. Internal root resorption and dentin bridge formation were not 

observed, with external root resorption in 75% of cases. In Groups V and VI, absence of 
hard layer and presence of periapical bone rarefaction were observed in 25% and 50% of 
cases, respectively and external root resorption in 25% of cases. Presences of internal root 
resorption and dentin bridge formation were not observed in any group. Based on these 
results, it may be concluded that Enamel Matrix Derivative (Emdogain®) did not present 
satisfactory results when applied on the pulp tissue following pulpotomy. 

 
Key words: Pulpotomy, Enamel Matrix Derivative, Emdogain®, Calcium Hydroxide, Zinc 
Oxide and Eugenol. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Derivado da Matriz do Esmalte (EMD) é composto por um grupo de proteínas, 

principalmente amelogeninas, originárias da bainha epitelial de Hertwig de suínos, 

empregado com sucesso no auxílio de processos de regeneração periodontal 

(Hammarström et al., 1997; Sculean et al., 2001; Venezia et al., 2004; Rodrigues et 

al., 2007; Lossdöfer et al., 2007; Sculean et al., 2007). Essas proteínas são conhecidas 

por desempenharem um importante papel na cementogênese e no desenvolvimento da 

inserção periodontal (Ten Cate, 1996; Hammarström, 1997), estando a amelogenina e 

a enamelina envolvidas no estágio final de diferenciação de odontoblastos, com 

subsequente deposição de dentina durante a dentinogênese (Inai et al., 1991; Spahr 

et al., 2002; Papagerakis et al., 2003). 

 Em nível celular, o EMD estimula a proliferação de fibroblastos, aumenta a 

síntese de proteínas e de colágeno, promove a formação de nódulos mineralizados por 

células do ligamento periodontal (Gestrelius et al., 1997; Palioto et al., 2004; 

Rodrigues et al., 2007) e aumenta as taxas de expressão de fatores de crescimento 

(TGF-α, TGF-β e IL-6, entre outros) e o metabolismo dos fibroblastos do ligamento 

periodontal (Lyngstadaas et al., 2001), sem estimular células epiteliais (Hoang et al., 

2000; Cattaneo et al., 2003). 

 O EMD estimula também a angiogênese, possivelmente atuando nas células 

endoteliais e elevando a produção de fatores angiogênicos (VEGF) por células do 

ligamento periodontal. Assim, o EMD aumenta a comunicação bidirecional entre as 

células endoteliais microvasculares humanas e as células do ligamento periodontal, 

durante a angiogênese associada ao reparo (Schlueter et al., 2007). Além disso, o EMD 

promove diferenciação das células do ligamento periodontal e produção de 

osteoprotegerina, resultando também em um microambiente favorável à ocorrência do 

processo de reparo (Lossdöfer et al., 2007). 

 Dentre os efeitos do EMD pode-se destacar, também, o estímulo à proliferação 

de osteoblastos e à diferenciação em células ósseas maduras (Schwartz et al. 2000; 

Jiang et al., 2001; He et al., 2004), inibição da apoptose de osteoblastos, aumento da 

capacidade osteogênica das células da medula óssea (Keila et al., 2004; He et al., 

2005), inibição da expressão dos genes envolvidos nas fases inflamatórias precoces e 

estímulo à expressão dos genes envolvidos no crescimento e no reparo (Parkar e 
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Tonetti, 2004). Têm-se observado que o EMD induz a diferenciação de células 

derivadas da medula óssea em cementoblastos (Song et al., 2007). 

 Em 2007, Narani et al. salientaram que o EMD se adere às proteínas da matriz 

extracelular de feridas e regula suas propriedades adesivas. Essas interações podem 

favorecer a adesão de fibroblastos sobre as células epiteliais, potencializando a 

regeneração do tecido conjuntivo. 

 O Emdogain® (Biora AB, Malmö, Suécia) é um gel que consiste de um derivado 

da matriz do esmalte (EMD) em um veículo de alginato de propilenoglicol (PGA), 

aplicado na área da Periodontia para obter a regeneração biológica da perda de 

inserção dental por promover a migração, a proliferação e a diferenciação de 

fibroblastos do ligamento periodontal, cobrindo a superfície radicular exposta (Heijl et 

al., 1997; Rasperini et al., 1999). Essa formulação contém um extrato de proteínas da 

matriz do esmalte de baixo peso molecular, com predominância da amelogenina, onde 

o EMD é tratado por meio do calor o que, juntamente com o PGA, reduz os riscos de 

contaminação microbiana (Bratthall et al., 2001; Nagano et al., 2004). 

 Avaliações clínicas têm evidenciado que o uso do EMD (Emdogain®), durante o 

tratamento periodontal, resulta na regeneração do cemento, recuperação significante 

de inserção e reparação óssea (Hammarström, 1997; Heijl et al., 1997; Mellonig, 1999; 

Aimetti et al., 2007; Sculean et al., 2007; Saito et al., 2010). Recentemente, o 

Emdogain® foi avaliado em 8 trabalhos publicados na área da Endodontia, com relação 

à capacidade de formação de dentina de reparação, após proteção pulpar direta em 

dentes de porcos-miniatura (Nakamura et al., 2001), dentes de cães (Ishizaki et al., 

2003), molares de ratos (Igarashi et al., 2003), dentes de humanos (Olsson et al., 

2005; Kiatwateeratana et al., 2009; Fransson et al., 2010), e após pulpotomia em 

dentes de porcos-miniatura (Nakamura et al., 2002; Nakamura et al., 2004).  

 Os resultados com relação à capacidade do Derivado da Matriz do Esmalte 

induzir a deposição de dentina de reparação são divergentes. Alguns autores 

observaram que o EMD induziu a deposição de um tecido neoformado semelhante à 

dentina (“dentin-like” ) (Nakamura et al., 2001; Nakamura et al., 2002; Ishizaki et al., 

2003; Olsson et al., 2005), possivelmente por mimetizar os mediadores biológicos que 

estão normalmente ativos durante os estágios precoces da dentinogênese, com 

diferenciação de odontoblastos (Nakamura et al., 2001). O Emdogain® estimula a 

proliferação de odontoblastos e de osteoblastos in vitro, sem a necessidade de contato 

direto com o material (Jiang et al., 2006). Por outro lado, outros autores 
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demonstraram que a capacidade de formar uma barreira estrutural para proteção da 

polpa é improvável, uma vez que o EMD é capaz apenas de induzir a formação de 

ilhotas de tecido mineralizado desorganizado (Kiatwateeratana et al., 2009; Fransson 

et al., 2010). O Emdogain® é um material de consistência gelatinosa e sua 

solubilização leva à proliferação do tecido pulpar em direção coronária, no sentido de 

ocupar o espaço deste material (Olsson et al., 2005).   

 Pelo exposto verifica-se que, embora o Derivado da Matriz do Esmalte 

(Emdogain®) venha sendo amplamente estudado na área da Periodontia, poucos 

estudos têm sido direcionados à avaliação do uso desse material nas terapias 

conservadoras do tecido pulpar. 
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2. PROPOSIÇÃO 

  

 Em função da escassez de estudos enfocando a reação do tecido pulpar frente 

ao emprego do Derivado da Matriz do Esmalte (EMD), o objetivo do presente estudo 

foi avaliar microscopica e radiograficamente, a resposta dos tecidos pulpar e periapical 

de dentes de cães, após pulpotomia e proteção do remanescente pulpar com 

Emdogain®. 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

 

 O presente estudo foi realizado de acordo com as normas da International 

Organization for Standardization (ISO) no 7405:2008. Após aprovação do projeto de 

Pesquisa pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade de São Paulo - 

Campus de Ribeirão Preto, processo número 2008.1.87.53.9, foram selecionados os 2os 

e 3os pré-molares superiores e os 2os, 3os e 4os pré-molares inferiores de 4 cães, 

provenientes de uma mesma ninhada, sem raça definida, de ambos os gêneros, com 

12 meses de idade e pesando, em média, 15 quilos. Deste modo, foram utilizados 40 

dentes (80 raízes), distribuídos em 6 grupos, conforme descrito na Tabela 1. 

 

Tabela 1 –  Material utilizado no presente estudo, distribuição do número de dentes para cada 

grupo e períodos experimentais 

Grupo Material Número de dentes 
Período 

Experimental 

I Emdogain® 12 dentes (24 raízes) 7 dias 

II Hidróxido de Cálcio (Controle Negativo) 4 dentes ( 8 raízes) 7 dias 

III Óxido de Zinco e Eugenol (Controle Positivo) 4 dentes (8 raízes) 7 dias 

IV Emdogain® 12 dentes (24 raízes) 70 dias 

V Hidróxido de Cálcio (Controle Negativo) 4 dentes (8 raízes) 70 dias 

VI Óxido de Zinco e Eugenol (Controle Positivo) 4 dentes (8 raízes) 70 dias 

  

 Os animais receberam vermífugos (Drontal  Puppy – Bayer – São Paulo – 

Brasil) (1 comprimido a cada 10 kg de peso do animal) e vitaminas (Glicopan  Pet - 

Vetnil Indústria e Comércio de Produtos Veterinários Ltda – Louveira – Brasil) e foram 

aplicadas vacinas anti-rábica (Rai-Vac I  – Fort Dodge – Campinas – Brasil) e 

Duramune (Fort Dodge – Campinas – Brasil), em 3 doses, com 3 semanas de intervalo 

entre cada aplicação. Os cães foram mantidos no Biotério da Faculdade de Odontologia 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com livre acesso à água e dieta 

padrão da Unidade durante todo o período de experimentação. 

 

Anestesia inalatória 

 Inicialmente os animais foram pré-anestesiados, por meio de injeção por via 

endovenosa de 1 mg/kg de peso de Neozine (Aventis Pharma Ltda, Souzano, SP - 

Brasil), 15 minutos antes do ato operatório. Em seguida, foi aplicado Zoletil®50 (Virbac 

do Brasil, São Paulo, SP - Brasil), na dosagem de 0,1ml/kg de peso, por via 
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endovenosa, para facilitar a passagem da sonda endotraqueal, necessária para a 

realização da anestesia inalatória. 

 Após a intubação com sonda endotraqueal, a manutenção da anestesia foi 

realizada com Isoflurano (Abbott Laborat. Do Brasil Ltda. – Rio de Janeiro – Brasil), 

utilizando o aparelho para anestesia inalatória Takaoka KT-20 (São Paulo – Brasil). 

Durante todo ato operatório, os animais foram mantidos com solução isotônica de 

cloreto de sódio a 0,9% (Glicolabor Indústria Farmacêutica Ltda. – Ribeirão Preto – 

Brasil). 

 

3.1 Procedimentos operatórios 

 A seguir, foi efetuado o exame radiográfico periapical dos dentes utilizados no 

estudo, utilizando um dispositivo para padronização de tomadas radiográficas em cães 

(Cordeiro et al., 1995). Foram utilizados filmes periapicais Ultraspeed  – tamanho 2 

(Eastman Kodak Company – Rochester – EUA), aparelho de raios-X odontológico 

Heliodent  (Siemens – New York – EUA), com 60 kVp e 10 mA e tempo de exposição 

de 1 segundo. As radiografias foram reveladas pelo método tempo / temperatura e 

arquivadas em cartelas plásticas. 

 Todo o instrumental utilizado nos procedimentos operatórios foi esterilizado em 

autoclave a 121ºC, por 20 minutos (Souza-Gugelmin et al., 2005). A profilaxia dental 

foi realizada com o objetivo de remover cálculo e biofilme, seguida pela anestesia 

infiltrativa complementar com Mepivacaína a 2% com Noradrenalina 1:100.000 

(Scandicaine  – Septodont Distribuidora DFL Indústria e Comércio Ltda – Rio de 

Janeiro – Brasil).  

 A seguir, foi realizado o isolamento do campo operatório com dique de 

borracha, e anti-sepsia com peróxido de hidrogênio a 3%, seguida pela aplicação de 

digluconato de clorexidina a 2,0%. A abertura coronária foi realizada utilizando pontas 

esféricas diamantadas número 1015 (K.G. Sorensen – São Paulo – Brasil) montadas 

em caneta de alta rotação, refrigeradas a ar e água, determinando uma cavidade 

classe l, na qual foi removida a ponte de esmalte, de maneira a unir a embocadura dos 

canais radiculares mesial e distal (Silva, 2006). A cada 4 preparos cavitários uma nova 

ponta diamantada foi utilizada para assegurar a eficiência de corte e evitar o 

aquecimento excessivo. 

 A câmara pulpar foi então irrigada com solução de soro fisiológico esterilizado 

(Glicolabor Indústria Farmacêutica Ltda. – Ribeirão Preto – Brasil) e realizada a 
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amputação da polpa coronária, com curetas endodônticas afiadas, até o nível da 

entrada dos canais radiculares. A hemostasia foi obtida por meio de irrigação da 

câmara pulpar com solução de soro fisiológico. 

 Para que todas as variáveis fossem testadas em um mesmo animal, e em 

diferentes quadrantes, cada hemi-arco recebeu, em sistema de rodízio distribuído ao 

acaso, os diferentes produtos avaliados, sendo seguidas as instruções dos fabricantes. 

 - Grupos I (7 dias) e IV (70 dias): nesses grupos foi avaliado o Derivado da 

Matriz do Esmalte (Emdogain® – Biora  AB – Malmö – Suécia), disponível sob a forma 

de gel, contendo 30 mg/ml de EMD em alginato de propilenoglicol (PGA). O gel foi 

colocado com seringa sobre o tecido pulpar. Em seguida, o material foi recoberto com 

um disco de guta-percha e as margens foram vedadas com cera. 

 - Grupos II (7 dias) e V (70 dias): nesses grupos foi avaliada a pasta de 

hidróxido de cálcio p.a. (Calcium Hidroxide zur Analyse – Merck – Darmstadt – 

Alemanha). O pó de hidróxido de cálcio (0,5 g) foi manipulado com soro fisiológico (0,5 

mL) em uma placa de vidro esterilizada até a obtenção de uma pasta espessa, a qual 

foi colocada sobre todo o tecido pulpar com o auxílio de uma cureta e acomodada com 

mechas de algodão esterilizadas, sem pressão excessiva. 

 - Grupos III (7 dias) e  VI (70 dias): nesses grupos foi avaliado o óxido de 

zinco e eugenol (IRM  – Dentsply Indústria e Comércio Ltda. – Petrópolis – Brasil). O 

pó de óxido de zinco (1g) foi manipulado com eugenol (1 gota) em uma placa de vidro 

esterilizada, a qual foi colocada sobre o tecido pulpar com o auxílio de uma cureta e 

acomodada com mechas de algodão esterilizadas, sem pressão excessiva. 

  

 Em todos os grupos o material protetor foi recoberto com cimento de hidróxido 

de cálcio (Dycal - Dentsply Indústria e Comércio Ltda. – Petrópolis – Brasil) e a 

cavidade restaurada com amálgama de prata (Velvalloy – S.S. White Artigos Dentários 

Ltda. – Rio de Janeiro – RJ), manipulado de acordo com as instruções do fabricante. 

Após o término dos procedimentos operatórios foi efetuado o exame radiográfico e a 

aplicação de analgésico (Cloridrato de Tramadol, Medley S/A – Campinas – Brasil), na 

dosagem de 3 mg/kg de peso, por via endovenosa, a cada 12 horas, durante 2 dias.  

 Os animais foram acompanhados durante todo o período experimental para 

observação de mudanças de hábitos alimentares, desenvolvimento de processos 

inflamatórios ou supuração dos tecidos, dentre outras anormalidades. 

 Decorridos os períodos experimentais de 7 (Grupos I, II e III) e 70 dias (Grupos 
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IV, V e VI), as hemi-arcadas foram radiografadas, da mesma maneira descrita 

anteriormente, e os animais foram submetidos à eutanásia. Inicialmente os animais 

foram submetidos a tranquilização com Neozine (Aventis) injetável, na dosagem de 1 

mg /kg de peso. Após 15 minutos, foi efetuada a anestesia com Thiopental 

(Thionembutal – Abbot Laboratórios do Brasil, Ltda. – Rio de Janeiro - RJ) endovenoso, 

na dosagem de 25 mg /kg de peso, injetado lentamente. Em seguida, foi efetuada a 

eutanásia com cloreto de potássio a 20%, endovenoso, na dosagem de 100 mg/kg de 

peso, injetado lentamente. 

 As maxilas e mandíbulas foram dissecadas, com auxílio de um bisturi, reduzidas 

em seu volume e as peças lavadas em água corrente. Para facilitar o processamento 

histológico, as peças foram seccionadas utilizando discos diamantados, sob constante 

refrigeração com água, sendo obtidos blocos das peças anatômicas contendo os 

dentes individualmente.  

 

3.2 Processamento histológico 

 As peças foram submetidas à fixação em solução de formol tamponado a 10%, 

por 72 horas, à temperatura ambiente. Posteriormente, as peças foram imersas em um 

recipiente de vidro contendo uma solução à base de ácido etilenodiaminotetracético 

(EDTA Disodium Salt Dihydrate – Merck –– Darmstadt Alemanha) a 10% e submetidas 

à desmineralização, acelerada pelo forno microondas (Sharp Carousel  – São Paulo – 

Brasil). Para a realização deste procedimento, o recipiente contendo as peças foi 

parcialmente imerso em outro recipiente de vidro contendo água e gelo, com o 

objetivo de retardar o aumento da temperatura e, consequentemente, incrementar o 

tempo de ação das microondas. O forno de microondas operou na frequência de 

trabalho de 2450MHz, correspondendo a uma frequência de onda no vácuo de 12,2cm, 

potência máxima nominal de 700W, regulado em potência média / máxima à 

temperatura de 30oC para evitar alterações teciduais. As peças foram irradiadas por 10 

minutos, com intervalos de 5 minutos entre as irradiações, por um período de 4 horas / 

dia. No intervalo entre os dias, o material permaneceu na solução desmineralizadora 

sem agitação, à temperatura ambiente. 

 A completa desmineralização das amostras, avaliada por meio da penetração de 

uma agulha nos tecidos para verificação da sua consistência e por meio de exame 

radiográfico das peças, foi obtida em aproximadamente 30 dias. Concluída a 

desmineralização, as peças foram neutralizadas em solução de sulfato de sódio a 5% 

(Sulfato de Sódio Anhido – J.T.Baker – Xalostoc – México) por 24 horas, lavadas em 

água corrente por 24 horas, desidratadas em concentrações crescentes de álcool 

(Álcohol Etílico Absoluto Anhidro® - J.T. Baker), diafanizadas em xilol (Xylol® - Merck) e 

incluídas em parafina (Histosec® Pastillen – Merck), de acordo com a rotina 
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histotécnica. Os blocos contendo os dentes individualizados foram reduzidos pela 

microtomia a cortes seriados longitudinais com 5,0 m de espessura. Para avaliação 

microscópica, as lâminas foram coradas pela Hematoxilina e Eosina (HE), Tricrômico de 

Mallory e pelo método de Brown & Brenn e observadas em microscópio óptico. 

 

3.3 Análise microscópica 

 A análise microscópica foi realizada por microscopia óptica, sem conhecimento 

prévio do espécime. Os parâmetros histomorfológicos empregados no presente estudo 

(Tabela 2) foram baseados em critérios descritos previamente (Holland et al., 2005; 

Albuquerque et al., 2006; Leonardo et al., 2007). Durante a análise das lâminas foram 

atribuídos escores a cada parâmetro. Os resultados obtidos foram submetidos à análise 

estatística por meio dos testes de Kruskal-Wallis seguido pelo pós-teste de Dunn ou 

pelo teste de Mann-Whitney, com nível de significância de 5% utilizando o Software 

Graph Pad Prism 5.0 (San Diego – EUA). 

 

Tabela 2 –  Parâmetros e escores empregados para avaliação microscópica no tecido pulpar, 

no local da exposição e nos tecidos apicais e periapicais.  

Parâmetros Escores 

Espessura da barreira dentinária  Escore 0: ausente 

Escore 1: fina 

Escore 2: média 

Escore 3: muito espessa 

Severidade da reação inflamatória  Escore 0: ausente 

Escore 1: leve 

Escore 2: moderada 

Escore 3: severa 

Hemorragia Escore 0: ausente  

Escore 1: presente 

Osteogênese focal 

 

Escore 0: ausente 

Escore 1: presente  

Necrose pulpar Escore 0: ausente 

Escore 1: presente 

Reabsorção radicular externa Escore 0: ausente 

Escore 1: presente 

Espessura do ligamento periodontal Escore 0: normal 

Escore 1: suavemente aumentado 

Escore 2: moderadamente aumentado 

Escore 3: severamente aumentado 
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3.4 Avaliação radiográfica 

 A avaliação radiográfica foi realizada utilizando as radiografias periapicais 

obtidas previamente à execução dos atos operatórios e após 7 dias e 70 dias da 

intervenção. As radiografias foram avaliadas com relação à presença ou ausência da 

lâmina dura, de áreas de rarefação óssea periapical, de reabsorções radiculares 

(interna e externa) e de ponte de dentina. A concordância entre os examinadores foi 

determinada pelo teste kappa. Os resultados obtidos foram submetidos à análise 

estatística por meio do teste Exato de Fisher, com nível de significância de 5%. 

 Os grupos I, II e III foram comparados entre si no período de 7 dias e os 

grupos IV, V e VI foram comparados entre si no período de 70 dias. Com o objetivo de 

avaliar se havia diferença nos resultados radiográficos entre os dois períodos 

experimentais, os grupos I, II e III no período de 7 dias foram comparados 

respectivamente com os grupos IV, V e VI no período de 70 dias.  

 Para mensuração das lesões periapicais, quando presentes, as radiografias das 

hemi-arcadas, obtidas previamente à morte dos animais, foram digitalizadas com 

auxílio de scanner óptico (Hewlett-Packard – Scanjet 7450 c series – programa versão 

3.0.2 – San Diego – EUA) e transferidas para o programa Image J 1.37u (National 

Institutes of Health – Betheseda – EUA), como descrito previamente (Silva et al., 

2008). Com o objetivo de calibrar o programa foi realizada a medida da distância da 

face mesial à face distal de cada dente, com compasso de ponta seca, sendo esta 

medida transferida para o programa. A delimitação e a medida da área radiolúcida 

sugestiva de lesão periapical, presente em cada raiz, foi determinada em mm2. Para a 

realização da análise estatística com relação às medidas das áreas de rarefação óssea 

periapical sugestivas de lesão periapical foi utilizado o teste não-paramétrico de 

Kruskal-Wallis seguido pelo pós-teste de Dunn, com nível de significância de 5%. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Resultados microscópicos 

  Os resultados da análise microscópica foram descritos com respeito à espessura 

da barreira dentinária, severidade da inflamação, presença ou ausência de hemorragia, 

presença ou ausência de osteogênese focal, presença ou ausência de necrose pulpar 

(Quadro 1), presença ou ausência de reabsorção radicular externa e espessura do 

ligamento periodontal (Quadro 2). Durante o processamento histológico foram 

perdidos 1 espécime do Grupo V e 1 espécime do Grupo VI.  

 

Emdogain® 

7 dias (Grupo I) 

 Na interface do material, o tecido pulpar apresentava-se infiltrado ora por 

leucócitos polimorfonucleares tipo neutrófilos ora por mononucleados. O tecido pulpar 

nesta interface estava organizado e células começam se organizar em paliçada 

justapostas a um material escuro e granular, simulando a organização de nova camada 

odontoblástica. Algumas células apresentam grânulos do material granular escuro no 

seu interior, indicando que macrófagos migraram para o tecido pulpar e fagocitaram o 

material. Não foi evidenciado qualquer sinal de dentinogênese ou de barreira 

dentinária, mesmo nas paredes laterais, no terço médio da polpa radicular, distante da 

superfície de corte. Em poucos espécimes notaram-se focos de dentino-osteogênese 

caracterizados por matriz óssea permeada por células semelhantes a osteoblastos, 

irregularmente distribuídas, gerando uma área semelhante a osso primário também 

conhecido como osso imaturo ou osso embrionário. Não foram observados sinais de 

dentina reacional nas paredes laterais. 

 Neste grupo experimental, em todos os espécimes observados, nos planos mais 

profundos da polpa, destaca-se o acúmulo de células mononucleadas em focos 

concentrados semelhante a macrófagos vacuolados. No terço médio da polpa radicular, 

na maioria dos espécimes, notou-se uma hemorragia exuberante com eritrócitos 

dispostos irregularmente e difusamente pelos espaços extracelulares do conjunto. O 

ligamento periodontal estava íntegro. O osso alveolar não apresentava áreas de 

reabsorção, havendo elevada presença de osteoblastos em sua superfície.  (Figura 1). 
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Figura 1 - Grupo I - Derivado da Matriz do Esmalte (Emdogain®) 

(7 dias) 

 

A e B - Terço cervical e médio do canal radicular evidenciando tecido pulpar (P) 

alterado com áreas hemorrágicas. HE ZEISS 20×. 

 

C e D – Detalhe das figuras A e B, evidenciando as áreas de hemorragia. HE ZEISS 40 

e 60×. 

 

E – Terço apical mostrando tecido pulpar normal e camada odontoblástica normal. HE 

ZEISS 20×. 

 

F e G – Ligamento periodontal (L) normal. Ausência de células inflamatórias e presença 

intensa de fibras colágenas (seta) HE ZEISS 20 e 40×. 

 

H – Radiografia periapical evidenciando integridade da lâmina dura e ausência de 

alterações no tecido ósseo.  
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70 dias (Grupo IV) 

 Neste período experimental, todos seus espécimes apresentaram necrose do 

tecido pulpar e lesão periapical. Não foi observada ponte de dentina em nenhum 

espécime deste grupo, estando a camada odontoblástica ausente ao longo das paredes 

dentinárias. A superfície do cemento era irregular devido às áreas de reabsorção, as 

quais formavam lacunas cementárias, algumas com presença de células clásticas. No 

ligamento periodontal, células inflamatórias do tipo mononucleares e 

polimorfonucleares se encontravam mais concentradas junto ao ápice, formando um 

ou mais focos. Havia edema generalizado e escassa presença de células. O osso 

alveolar mostrava áreas de reabsorção não reparadas determinando um aumento 

acentuado da região periapical (Figura 2).   
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Figura 2 -Grupo IV - Derivado da Matriz do Esmalte (Emdogain®) 

(70 dias) 

 

 A e B – Tecido pulpar necrosado e ausência de ponte de dentina. HE ZEISS 20 e 40×. 

 

C – Terço médio do canal radicular evidenciando tecido pulpar necrosado. HE ZEISS 

20×. 

 

D – Região apical e periapical evidenciando ligamento periodontal com presença de 

células inflamatórias, edema generalizado (e) e dissociação fibrilar. Nos tecidos 

mineralizados, cemento e osso, presença de áreas de reabsorção e de osteoclasto 

(círculo) na superfície óssea. HE ZEISS 60×. 

 

E – Radiografia periapical evidenciando perda da integridade da lâmina dura e 

presença de áreas radiolúcidas sugestivas de reação periapical crônica (seta).  





R e s u l t a d o s  | 39 

 

 

Hidróxido de Cálcio 

7 dias (Grupo II) 

 Na interface do material com o tecido pulpar observou-se uma faixa de necrose 

por coagulação, caracterizada por uma faixa eosinofílica desorganizada. Nesta 

interface, no tecido pulpar, havia infiltração de neutrófilos e leucócitos mononucleados 

em alguns espécimes. Em outros, o tecido pulpar apresentava uma camada 

odontoblástica nova, com disposição em paliçada destas células. Nas paredes laterais 

havia uma fina e organizada barreira de dentina. Os vasos subjacentes encontravam-se 

congestos. Em algumas áreas foi observada uma avançada organização da nova 

camada de odontoblastos. As regiões apical e periapical também eram íntegras. No 

ligamento periodontal não haviam células inflamatórias, sendo observada intensa 

presença de células e fibras que partiam do cemento e se inseriam no osso alveolar, 

em meio a um tecido conjuntivo denso e vascularizado (Figura 3).   

 

70 dias (Grupo V) 

 A polpa, na interface com o material, apresentou características de 

normalidade, apresentando estruturas normais, com camada odontoblástica madura e 

organizada e produção de dentina terciária bem organizada especialmente em suas 

camadas mais profundas. Nas camadas mais superficiais da barreira dentinária espessa 

(Escore 3), observou-se algumas inclusões celulares e invaginação de tecido pulpar. 

Nas regiões apical e periapical o cemento era regular, o ligamento periodontal 

apresentava tecido conjuntivo denso, ausência de células inflamatórias e intensa 

presença de fibras colágenas e o osso alveolar apresentava elevada presença de 

osteoblastos alinhados em sua superfície (Figura 3).   
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Figura 3 - Grupo II - Hidróxido de Cálcio 

 (7 dias) 

 

A – Tecido pulpar (P) e camada odontoblástica (seta) normais. HE ZEISS 20×. 

 

B – Região apical e periapical. Ligamento periodontal normal com presença de fibras 

de Sharpey (seta); cemento (C) e osso alveolar (O) normais. HE ZEISS 20×. 

 

 

 

 

 

Grupo V - Hidróxido de Cálcio 

 (70 dias) 

 

 C – Ponte de dentina (D) em contato direto com o material capeador. Tecido pulpar 

(P) normal. HE ZEISS 20×. 

 

 D – Terço médio do canal radicular evidenciando tecido pulpar íntegro (P) e camada 

odontoblástica normal. HE ZEISS 20×. 

 

E – Detalhe da figura B evidenciando em maior aumento a camada odontoblástica 

normal (seta). HE ZEISS 40×. 

 

F – Região apical e periapical normais. Ligamento periodontal normal (L) e intensa 

presença de fibras de Sharpey (seta). HE ZEISS 20×. 
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Óxido de Zinco e Eugenol 

7 dias (Grupo III) 

 Na interface do material com a polpa dentária observou-se um infiltrado 

inflamatório predominantemente mononuclear, com eventuais polimorfonucleares de 

tipo neutrófilos. No tecido pulpar subjacente os vasos sanguíneos estavam congestos. 

Em alguns espécimes notou-se fragmentos de dentina (esquirulas). Em alguns cortes 

notou-se uma quantidade maior de neutrófilos com focos de liquefação (abscedeção). 

Em um dos espécimes, a inflamação intensa se estendia mais profundamente na polpa 

radicular. No ápice radicular, os canais do delta se encontravam aumentados e 

preenchidos por tecido conjuntivo íntegro. Não havia áreas de reabsorção na superfície 

do cemento. O ligamento periodontal mostrava intensa quantidade de fibras colágenas 

(Figura 4).   

 

70 dias (Grupo VI) 

Neste grupo, não ocorreu a formação de ponte de tecido mineralizado em 

nenhum espécime. O tecido pulpar encontrava-se inflamado com moderada 

quantidade de células inflamatórias mononucleares em todas as raízes, entre as quais 

era observada discreta presença de polimorfonucleares. Áreas de dissociação fibrilar 

eram frequentes em todo o tecido pulpar, acompanhadas de edema e pontos de 

necrose. A superfície do cemento apical apresentava áreas de reabsorção não 

reparadas. Na região do ápice radicular, as foraminas encontravam-se ampliadas e 

com restos teciduais inflamados em seu interior. O ligamento periodontal estava 

ampliado com presença de infiltrado inflamatório de grau predominantemente 

moderado e edema generalizado. O tecido ósseo alveolar apresentava-se reabsorvido e 

não reparado (Figura 4).   
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Figura 4 - Grupo III - Óxido de Zinco e Eugenol 

(7 dias) 

 

A – Tecido pulpar (P) e camada odontoblástica (seta) normais no terço médio do canal 

radicular. HE ZEISS 20×. 

 

B – Região apical e periapical. Ligamento periodontal (L) normal com intensa presença 

de fibras de Sharpey (seta); cemento, (C) e osso (O) normais. HE ZEISS 20×. 

 

 

 

 

Grupo VI - Óxido de Zinco e Eugenol 

(70 dias) 

 

C – Ausência de ponte de dentina. Tecido pulpar inflamado (P) com moderada 

quantidade de células inflamatórias, predominantemente mononucleadas. HE ZEISS 

20×. 

 

D – Terço médio do canal radicular evidenciando tecido pulpar com nítida alteração 

tecidual, fibrose e áreas de necrose. HE ZEISS 20×. 

 

E – Tecido pulpar alterado evidenciando intensa fibrose. Tricrômico de Mallory. ZEISS 

20×. 

 

F – Ligamento periodontal evidenciando infiltrado inflamatório severo próximo ao ápice 

radicular, presença de edema e dissociação fibrilar. HE ZEISS 20×. 

 

G – A radiografia periapical mostra a perda de integridade da lâmina dura e a presença 

de área radiolúcida sugestiva de reação periapical crônica (seta). 

 





 

Quadro 1 - Resultados da análise microscópica do tecido pulpar, 7 e 70 dias após a realização da pulpotomia, com relação à espessura da 

barreira dentinária, severidade da inflamação, presença ou ausência de hemorragia, presença ou ausência de osteogênese focal e 

presença ou ausência de necrose pulpar. Valores expressos em número de dentes. 

 

Parâmetro Escore 
7 dias 70 dias 

Comparação entre 
períodos 

Emdogain® 
(n=12) 

Hidróxido de Cálcio 
(n=4) 

Óxido de Zinco e 
Eugenol (n=4) 

Emdogain® 
(n=12) 

Hidróxido de Cálcio 
(n=3) 

Óxido de Zinco e 
Eugenol (n=3) 

Espessura da barreira 0 8 4 4 -# 0 2 EMD -# 

1 2 0 0 -# 1 1 HC p = 0.0357* 

2 0 0 0 -# 1 0 ZOE p = 0.0384* 

3 0 0 0 -# 1 0   

Não observável 2 0 0 0 0 0   

Comparação entre grupos p = 0,063 p = 0,0975   

Severidade da inflamação 0 2 3 0 -# 1 0 EMD -# 

 1 6 1 1 -# 2 3 HC p = 0,1535 
 2 4 0 1 -# 0 0 ZOE p = 0,0111* 

 3 0 0 2 -# 0 0   

 Não observável 0 0 0 0 0 0   

Comparação entre grupos p = 0,0002* 
EMD × HC = p < 0,05*; EMD × ZOE = p > 0,05; HC × ZOE = p < 0,05* 

p = 0,1740   

Hemorragia 0 0 4 4 -# 3 3 EMD -# 
 1 12 0 0 -# 0 0 HC p > 0,05 

Comparação entre grupos  p < 0,0001* 

EMD × HC = p < 0,05*; EMD × ZOE = p < 0,05*; HC × ZOE = p > 0,05 

p > 0,05 ZOE p > 0,05 

Osteodentinogênese focal 0 4 4 4 -# 3 3 EMD -# 
 1 6 0 0 -# 0 0 HC p > 0,05 
 Não observável 2 0 0 0 0 0 ZOE p > 0,05 

Comparação entre grupos  p < 0,0001* 
EMD × HC = p < 0,05*; EMD × ZOE = p < 0,05*; HC × ZOE = p > 0,05 

p > 0,05   

Necrose 0 12 4 4 0 3 3 EMD p < 0,001* 

 1 0 0 0 12 0 0 HC p > 0,05 

Comparação entre grupos  p > 0,05 p < 0,0001* 
EMD × HC = p < 0,05*; EMD × ZOE = p < 0,05*; HC × ZOE = p > 0,05 

ZOE p > 0,05 

-
# necrose pulpar, não foi possível avaliar; * estatisticamente significante. 



 

 

 

 

 

Quadro 2 - Resultados da análise microscópica da região periapical, 7 e 70 dias após a realização da pulpotomia, com relação presença ou 

ausência de reabsorção radicular externa e espessura do ligamento periodontal. Valores expressos em número de dentes. 

 

Parâmetro Escore 
7 dias 70 dias 

Comparação entre períodos Emdogain® 
(n=12) 

Hidróxido de Cálcio 
(n=4) 

Óxido de Zinco e 
Eugenol (n=4) 

Emdogain® 
(n=12) 

Hidróxido de Cálcio 
(n=3) 

Óxido de Zinco e 
Eugenol (n=3) 

Reabsorção radicular 
externa 

0 12 4 4 1 3 1 EMD p < 0,0001* 

1 0 0 0 11 0 2 HC p > 0,05 

Comparação entre grupos p > 0,05  p = 0,0004 

EMD × HC = p < 0,05*; EMD × ZOE = p > 0,05; HC × ZOE = p < 0,05*  

ZOE p < 0,0025* 

Espessura do 

ligamento periodontal 

0 12 4 4 0 2 0 EMD p < 0,001* 

1 0 0 0 2 1 1 HC p > 0,3123 
 2 0 0 0 7 0 2 ZOE p < 0,006* 

 3 0 0 0 3 0 0   
 Não observável 0 0 0 0 0 0   

Comparação entre grupos p > 0,05 p = 0,0007 
EMD × HC = p < 0,05*; EMD × ZOE = p > 0,05; HC × ZOE = p < 0,05* 

  

* estatisticamente significante. 
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4.2 Resultados radiográficos 

 As radiografias foram avaliadas por 3 examinadores calibrados (κ= 0,928), com 

relação à presença ou ausência da lâmina dura, de áreas de rarefação óssea periapical, 

de reabsorções radiculares (interna e externa) e de ponte de dentina.  

 No período experimental de 7 dias, os grupos I (Emdogain®), II (Hidróxido de 

cálcio) e III (Oxido de zinco e eugenol) apresentaram integridade da lâmina dura, 

ausência de rarefação óssea periapical, ausência de reabsorção interna e externa 

detectáveis radiograficamente e ausência de formação de ponte dentinária em contato 

com o material protetor (Tabela 3).   

 No período experimental de 70 dias, o Grupo IV (Emdogain®) apresentou 

descontinuidade de lâmina dura com presença de rarefação óssea periapical em 100% 

dos casos. Ainda, reabsorção radicular interna e formação de ponte dentinária não 

foram observadas, com reabsorção radicular externa presente em 75% dos casos. Nos 

grupos V (Hidróxido de cálcio) e VI (Óxido de zinco e eugenol), a descontinuidade da 

lâmina dura e presença de rarefação periapical foi observada em 25% e 50% dos 

casos, respectivamente, e reabsorção radicular externa em 25% dos casos. A presença 

de reabsorção radicular interna e formação de ponte dentinária não foi observada em 

nenhum dos grupos (Tabela 3). 

No período de 70 dias foram observadas áreas de rarefação óssea periapical 

sugestivas de lesão periapical nos espécimes dos Grupos IV, V e VI. A quantificação da 

extensão dessas lesões foi obtida por meio da mensuração das áreas radiolúcidas para 

cada raiz, utilizando o programa Image J 1.37u, sendo os valores expressos em mm2.  

Para realização da análise estatística, as medidas das áreas de rarefação óssea 

periapical sugestivas de lesão periapical foram inseridas em um teste preliminar para 

verificar a normalidade da distribuição amostral. Como os valores apresentavam 

distribuição não-normal, foi utilizado o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, ao 

nível de significância de 5%, para comparação das medidas das áreas radiolúcidas na 

região periapical entre os 3 grupos estudados. 

As lesões periapicais apresentavam maior extensão nos espécimes do Grupo IV 

(Emdogain®; p < 0,05), seguido pelas lesões do Grupo VI (Óxido de zinco e eugenol; p 

< 0,05) e Grupo V 5 (Hidróxido de cálcio; p < 0,05) (Tabela 4). 
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Tabela 3 - Resultados da avaliação radiográfica 7 e 70 dias após a realização da pulpotomia 

com relação à integridade da lâmina dura, presença de áreas de rarefação óssea, 

de reabsorção radicular externa e de formação de ponte dentinária. Valores 

expressos em número de dentes e porcentagem. 

 

 Integridade da 

lâmina dura 

Rarefação óssea 

Periapical 

Reabsorção 

interna 

Reabsorção 

externa 
Ponte dentinária 

 Ausente 
n (%) 

Presente 
n (%) 

Ausente 
n (%) 

Presente 
n (%) 

Ausente 
n (%) 

Presente 
n (%) 

Ausente 
n (%) 

Presente 
n (%) 

Ausente 
n (%) 

Presente 
n (%) 

Emdogain® 
(7 dias) 

0 
12 

(100%) 
12 

(100%) 
0 

12 
(100%) 

0 
12 

(100%) 
0 

12 
(100%) 

0 

Hidróxido 

de Cálcio 
(7 dias) 

0 
4 

(100%) 
4 

(100%) 
0 

4 
(100%) 

0 
4 

(100%) 
0 

4 
(100%) 

0 

Óxido de 

Zinco e 

Eugenol 
(7 dias) 

0 
4 

(100%) 
4 

(100%) 
0 

4 
(100%) 

0 
4 

(100%) 
0 

0 
(100%) 

0 

Emdogain® 
(70 dias) 

12 
(100%) 

0 0 
12 

(100%) 
12 

(100%) 
0 

3 
(25%) 

9 
(75%) 

12 
(100%) 

0 

Hidróxido 

de Cálcio 
(70 dias) 

1 
(25%) 

3 
(75%) 

3 
(75%) 

1 
(25%) 

4 
(100%) 

0 
3 

(75%) 
1 

(25%) 
4 

(100%) 
0 

Óxido de 

Zinco e 

Eugenol 
(70 dias) 

2 
(50%) 

2 
(50%) 

2 
(50%) 

2 
(50%) 

4 
(100%) 

0 
3 

(75%) 
1 

(25%) 
4 

(100%) 
0 

 

Tabela 4 - Medidas das áreas radiolúcidas sugestivas de lesão periapical, 70 dias após a 

realização da pulpotomia, nos grupos IV, V e VI. Valores expressos em mm2. 

 

 Emdogain® 

(n = 24 raízes) 

Hidróxido de Cálcio 

(n = 8 raízes) 

Óxido de Zinco e 

Eugenol 

(n = 8 raízes) 

Mediana 

(Q1-Q3) 

9,71 

(7,22-13,04) 

0 

(0-0,89) 

2,2 

(0-5,39) 
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5. DISCUSSÃO  

 

Emdogain® 

O objetivo da pulpotomia é que após o procedimento operatório, o material 

protetor aplicado sobre a exposição pulpar possa induzir uma resposta reparativa 

dentinogênica levando à formação de ponte de dentina. Até o momento o hidróxido de 

cálcio ainda é o material de escolha para este capeamento. No entanto, diversos 

agentes bioativos têm sido desenvolvidos para o capeamento pulpar, incluindo o 

derivado da matriz do esmalte. O derivado da matriz do esmalte é aplicado na área da 

Periodontia para obter a regeneração biológica da perda de inserção dental por 

promover a proliferação, a migração e a diferenciação de fibroblastos do ligamento 

periodontal, cobrindo a superfície radicular exposta (Heijl et al., 1997; Rasperini et al., 

1999). Embora este material venha sendo amplamente estudado na área da 

Periodontia, poucos estudos têm sido direcionados à avaliação do uso desse material 

nas terapias conservadoras do tecido pulpar.   

Alguns estudos tem hipoteticamente sugerido a participação do derivado da 

matriz do esmalte na regeneração e estimulação de mineralização no tecido conjuntivo 

pela “provável” indução da diferenciação de odontoblastos e subseqüente formação de 

dentina reparadora (Nakamura et al., 2001; Nakamura et al., 2002), assim como pela 

estimulação de células da polpa dental produzirem matriz colagênica para 

mineralização (Ishizaki et al., 2003; Nakamura et al., 2004). Em estudos prévios 

realizados em porcos-miniatura (Nakamura et al., 2002) foi observado o selamento da 

exposição pulpar em sua totalidade em resposta ao uso de derivado da matriz do 

esmalte. Segundo estes autores, seus resultados suportaram a hipótese de que certas 

proteínas da matriz do esmalte, como amelogeninas, participam na diferenciação e 

maturação de células odontoblásticas e que estas moléculas desempenham um papel 

importante durante a formação de dentina. 

Nossos resultados, comparando os efeitos do derivado da matriz do esmalte e 

do hidróxido de cálcio sobre o tecido pulpar, em pulpotomias, são semelhantes aos 

encontrados por Olsson et al. (2005) e divergentes dos resultados encontrados por 

Nakamura et al. (2002). Sendo o Emdogain® um material de consistência gelatinosa, 

haveria uma tendência de proliferação do tecido pulpar em direção coronária, no 

sentido de ocupar o espaço deste material. Este fato, poderia justificar, do ponto de 

vista físico-mecânico a capacidade deste material de formar ilhotas de material 
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mineralizado no tecido pulpar exposto, abaixo da exposição, e ao mesmo tempo sua 

incapacidade de formar ponte dentinária no local da exposição pulpar. Desta forma, 

talvez a utilização de um material semi-sólido como veículo da matriz derivada do 

esmalte, possa ser mais aplicável para a formação de ponte dentinária em exposições 

pulpares, conforme sugerido por Olsson et al. (2005).  

 No grupo do Emdogain® aos 7 dias, apesar do tecido estar organizado e as 

células começarem a se organizar em paliçada simulando uma organização de nova 

camada odontoblástica, não houve qualquer sinal de dentinogênese ou de barreira 

dentinária, tanto nas paredes laterais, como no terço médio da polpa radicular ou 

distante da superfície de corte. Notaram-se focos de dentino-osteogênese 

caracterizados por matriz óssea permeada por células semelhantes a osteoblastos, 

irregularmente distribuídas, gerando uma área semelhante a osso primário também 

conhecido como osso imaturo ou osso embrionário. Da mesma forma, no estudo 

realizado por Fransson et al. (2010), em todos os dentes tratados com o derivado da 

matriz do esmalte, o tecido mineralizado formou-se como massas isoladas, assim 

como, ao longo das superfícies de dentina primária exposta, embora a quantidade total 

de tecido duro variasse consideravelmente entre os diferentes dentes. O tecido 

mineralizado formado ao longo das superfícies de dentina expostas não apareceu 

aderido às paredes da dentina, no espaço inicialmente ocupado pelo gel, mas as áreas 

correspondentes à pré-dentina. Após 12 semanas, a estrutura parecida à ponte de 

tecido duro formada nos dentes tratados com hidróxido de cálcio, poderia ser capaz de 

providenciar uma barreira estrutural para proteção da polpa, enquanto que, isso seria 

improvável para as ilhas de tecido duro que se formaram em resposta ao derivado da 

matriz do esmalte (Kiatwateeratana et al., 2009; Fransson et al., 2010). 

Entretanto foi observada intensa hemorragia no tecido pulpar em contato com 

o Emdogain®, no período de 7 dias. Acredita-se que isto tenha sido causado pela 

consistência de gel do derivado da matriz do esmalte, que facilita sua difusão na matriz 

extracelular, causando a hemorragia por diapedese no tecido pulpar. Este fenômeno 

foi também observado Olsson et al. (2005) que sugeriu que a formulação do derivado 

da matriz do esmalte em alginato de propilenoglicol como veículo pode não ser 

apropriada ao momento de realizar o procedimento do capeamento pulpar. Segundo 

estes autores o uso de um material semi-sólido como um veículo, seria talvez mais 

apropriado para a formação de uma barreira de tecido mineralizado. A ausência de 

reparo foi evidenciada no período de 70 dias, quando foi observada a necrose do 
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tecido pulpar e lesão periapical em todos os espécimes.  

Do mesmo modo, Fransson et al. (2010) relataram que apesar de o hidróxido 

de cálcio e o derivado da matriz do esmalte terem estimulado a deposição de tecido 

mineralizado, a morfologia do tecido diferiu consideravelmente. Nos dentes tratados 

com hidróxido de cálcio, o tecido mineralizado foi formado como continuação da ponte 

dentinária cobrindo a polpa exposta, enquanto nos dentes recobertos com o derivado 

da matriz do esmalte a formação de tecido mineralizado foi inicialmente ocupada pelo 

material. Estes autores acreditam que essa diferença pode, em parte, ser devido ao 

veículo de alginato de propilenoglicol utilizado, uma vez que este material é gelatinoso 

e não deixa um recobrimento de base sólida na polpa amputada como seria feito por 

hidróxido de cálcio ou pelo agregado de trióxido mineral (MTA). 

 

Hidróxido de Cálcio 

Embora a primeira tentativa de capeamento pulpar tenha sido efetuada por 

Philip Pfaff em 1756, quando colocou uma pequena lâmina de ouro, cuidadosamente 

adaptada sobre a exposição pulpar, foi com a introdução por Hermann em 1920, de 

uma formulação contendo hidróxido de cálcio chamada Calxyl, que o sucesso dos 

capeamentos pulpares tornou-se realidade. Desde então, este tem sido o material mais 

aceito para esta finalidade (Glass e Zander, 1949; Andreasen e Andreasen, 2001; 

Hörsted-Bindslev et al., 2003; Accorinte et al., 2005; Assed et al., 2005; Farhad e 

Mohammadi, 2005; Queiroz et al., 2005; Silva et al., 2006; Silva et al., 2009). 

Em função de suas propriedade biológicas satisfatórias, o hidróxido de cálcio 

tem sido utilizado em diversos procedimentos clínicos, incluindo proteções pulpares 

(Aeinehchi et al., 2003; Mestrener et al., 2003; Accorinte et al., 2005; Queiroz et al., 

2005; Silva et al., 2009), pulpotomias de dentes permanentes (Assed et al., 1997; 

Nosrat e Nosrat, 1998) ou decíduos (Rangel et al., 1998; Ranly e Garcia-Godoy, 2000; 

Carrote, 2005), tratamento endodôntico de dentes permanentes com rizogênese 

incompleta (Leonardo et al., 1993; Silva et al., 2005), como cimento obturador de 

canais radiculares (Leonardo et al., 1997; Silva et al., 1997), em casos de reabsorções 

dentárias (Andreasen e Andreasen, 2001; Consolaro, 2005) e como curativo de demora 

entre sessões (Leonardo, 2005). 

No presente estudo foi utilizada uma pasta de hidróxido de cálcio p.a. em soro 

fisiológico sobre o remanescente pulpar, após a realização da pulpotomia. Optamos por 

utilizar o hidróxido de cálcio p.a. em solução aquosa, pois, de acordo com a literatura, 
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pastas à base de hidróxido de cálcio solúveis em água promovem maior índice de 

formação de barreira de tecido mineralizado (Holland et al., 1980; Holland et al., 

1981). O hidróxido de cálcio foi utilizado como controle negativo, conforme 

recomendação da ISO 7405:2008 que considera o potencial de formação de tecido 

duro, na forma de ponte dentinária, quando do contato deste material com o tecido 

conjuntivo pulpar, após exposição induzida. A avaliação radiográfica, metodologia por 

nós empregada para mensurar a capacidade de formação de ponte dentinária deste 

material, como controle, em modelo animal, apesar de não observar a presença de 

ponte dentinária em nenhum caso, torna-se de extrema relevância, pois o exame 

radiográfico é um dos principais parâmetros para o estabelecimento de sucesso a 

médio e longo prazo na clínica odontológica. 

 No período de 7 dias, o tecido pulpar adjacente ao material apresentava 

infiltração de neutrófilos e leucócitos mononucleados em alguns focos e o tecido pulpar 

em algumas áreas já começava a formar uma camada odontoblástica nova com 

disposição em paliçada destas células. Nas paredes laterais foi evidenciada uma fina e 

organizada barreira de dentina e, em algumas áreas, foi observada uma organização 

avançada da nova camada de odontoblastos formada. Estes resultados também foram 

obtidos por Six et al. (2002) que observaram infiltrado inflamatório suave a moderado 

em contato com o material e a presença de células polarizadas, dispostas em paliçada, 

envolvidas na deposição de matriz e formação de uma ponte de dentina fina no estágio 

inicial. 

 No período de 70 dias, a polpa na interface com o material voltou a ter 

características organizadas e estruturas de normalidade com camada odontoblástica 

madura e organizada e produção de dentina terciária bem organizada especialmente 

em suas camadas mais profundas. Nas camadas mais superficiais da barreira 

dentinária espessa (Escore 3) observou-se algumas inclusões celulares e invaginação 

de tecido pulpar. Nas regiões apical e periapical o cemento era regular, o ligamento 

periodontal apresentava tecido conjuntivo denso, ausência de células inflamatórias e 

intensa presença de fibras colágenas e o osso alveolar apresentava elevada presença 

de osteoblastos em sua superfície.  

 Esses resultados estão de acordo com vários trabalhos descritos na literatura 

que utilizaram o hidróxido de cálcio como material de escolha para proteção pulpar e 

pulpotomia, e observaram padrão de normalidade após o procedimento (Holland et al., 

1979; Holland et al., 1980; Holland et al., 1981; Sübay et al., 1993; Norsat e Norsat, 



D i s c u s s ã o  | 53 

 

1998; Accorinte et al., 2005; Queiroz et al., 2005; Silva et al., 2006; Silva et al., 2008). 

Os resultados favoráveis obtidos com a aplicação do hidróxido de cálcio sobre o tecido 

pulpar se devem às inúmeras propriedades satisfatórias desse material, amplamente 

descritas na literatura, dentre elas a biocompatibilidade (Queiroz et al., 2005), 

atividade antibacteriana (Foreman e Barnes, 1990; Leonardo et al., 1999; Assed et al., 

2005) e propriedade higroscópica (Leonardo, 2005). 

 A formação de ponte de dentina é considerada um dos principais indicadores de 

sucesso após pulpotomia e o mecanismo pelo qual esta se forma tem sido motivo de 

pesquisa por vários anos (Glass e Zander, 1949; Schröder e Granath, 1971; Schröder, 

1985; Oguntebi et al., 1993; Andreasen e Andreasen, 2001). Schröder e Granath, em 

1971, demonstraram que após a aplicação do hidróxido de cálcio sobre o tecido pulpar 

exposto, ocorre formação de uma área definida de necrose superficial, auto-limitante, 

considerada benéfica por causar uma leve irritação, a qual estimula a polpa à defesa e 

reparo. Além disso, essa zona de necrose separa o material do remanescente pulpar 

vital, evitando a extensão da lesão tecidual. Assim, a camada de necrose funciona 

como uma superfície na qual células pulpares se aderem e, subsequentemente, 

polarizam-se. Essas células sofrem diferenciação passando a expressar marcadores 

intracelulares próprios da diferenciação odontoblástica (Seux et al., 1991). 

Os resultados por nós obtidos, do ponto de vista microscópico e radiográfico, 

confirmaram as excelentes propriedades biológicas do hidróxido de cálcio, quando 

utilizado após pulpotomia. 

 

Óxido de Zinco e Eugenol 

Embora o eugenol venha sendo amplamente utilizado na Odontologia, 

incorporado a diversos materiais, essa substância pode ocasionar danos aos tecidos em 

função de sua citoxicidade, a qual desencadeia a degeneração do tecido mucoso e 

morte de fibroblastos, além de dermatite de contato e reação alérgica (Barkin et al., 

1984; Sarrami et al., 2002). O eugenol, na dependência da concentração empregada, é 

capaz de inibir a respiração, divisão celular e até causar a morte das células (Hume, 

1986; Markowitz et al., 1992). 

Utilizamos o óxido de zinco e eugenol como controle positivo neste estudo, uma 

vez que de acordo com a literatura consultada e as recomendações da ISO 7405:2008, 

este material em contato com o tecido pulpar ocasiona histologicamente reação 

inflamatória variando de crônica a pulpite supurativa aguda, com presença de linfócitos 
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e polimorfonucleares (Watts e Paterson, 1987; Holland et al., 1981; Fadavi e Anderson, 

1996; Silva et al., 2006). 

De forma global, os resultados insatisfatórios obtidos com o óxido de zinco e 

eugenol no período de 70 dias, em nosso trabalho, estão de acordo com a literatura 

(Holland et al., 1981; Watts e Paterson, 1987; Fadavi e Anderson, 1996; Silva et al., 

2006; Silva et al., 2007; Silva et al., 2008), uma vez que foi evidenciada ausência de 

formação de ponte de dentina na maior parte dos espécimes, infiltrado inflamatório 

moderado no tecido pulpar, espessura do ligamento periodontal moderadamente 

ampliada e reabsorção do cemento e tecido ósseo. 

Fadavi e Anderson (1996) observaram, 6 semanas após pulpotomia e utilização 

do óxido de zinco e eugenol, a presença de necrose total do tecido pulpar em quase 

todos os espécimes. Nos dentes com necrose parcial, havia a presença de um infiltrado 

inflamatório severo, interrupção da camada odontoblástica e ausência de formação de 

ponte de dentina. Radiograficamente os autores observaram áreas radiolúcidas 

sugestivas de lesão periapical crônica em 66,6% dos casos, resultando semelhante ao 

obtido no presente estudo, uma vez que encontramos áreas de rarefação óssea 

periapical em 50% dos casos. 

Assim, de acordo com os resultados obtido no presente estudo, o Óxido de 

Zinco e Eugenol não se mostrou um material satisfatório para ser empregado sobre o 

tecido pulpar exposto. 
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6. CONCLUSÃO  

 

De acordo com a metodologia empregada e considerando os resultados obtidos 

pela análise histopatológica e radiográfica, pôde-se concluir que, para capeamento 

pulpar após pulpotomia, o Derivado da Matriz do Esmalte (Emdogain®) não mostrou 

resposta tecidual satisfatória e capacidade de induzir a deposição de tecido 

mineralizado. 
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