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RESUMO 

 

A Metamorfose Cálcica da Polpa (MCP) é uma alteração da polpa dental em que, após um 

traumatismo, pode ocorrer a obliteração total ou parcial do canal radicular, causado pela deposição 

de tecido mineralizado nesta região. Nos exames radiográficos alguns canais apresentam-se com 

ausência da câmara pulpar, porém isto não confirma a ausência de tecido pulpar, sendo que este tipo 

de imagem algumas vezes é incapaz de mostrar quando o espaço radicular é mínimo. Logo, a 

utilização de microtomografias, tem sido cada vez mais utilizada para este diagnóstico, pois permite 

visualização tridimensional com melhor qualidade de imagem, permitindo a detecção de estruturas 

mínimas, que não podem ser percebidas em outros tipos de exames de imagem radiográfico. Assim, 

o objetivo do presente trabalho será avaliar se há a presença de luz de canal radicular em dentes com 

diagnóstico sugestivo de Metamorfose Cálcica da Polpa, por meio de imagens radiográficas, 

tomográficas e histológicas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Endodontia; Tomografia computadorizada; Patologia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Metamorfose Cálcica da Polpa é uma alteração da polpa dental em que, após um 

traumatismo, usualmente concussão ou subluxação, pode ocorrer a obliteração total ou 

parcial do canal radicular, devido à deposição de tecido mineralizado nesta região 

(SIDDIQUI, 2014), que acontece devido a diminuição do suprimento neurovascular da 

polpa (ZUOLO et al, 2010). Tal condição ocorre mais frequentemente em dentes 

anteriores de adultos jovens (MCCABE & DRUMMER, 2012) e em dentes imaturos no 

momento do trauma (ANDREASEN ET AL.1987). 

A literatura relata que esta alteração acontece em, aproximadamente, 4-24% dos casos 

de traumatismo em dentição permanente e que pode ser identificada até 3 meses após 

a lesão, embora possa não ser detectado até 1 ano. (SIDDIQUI, 2014; SIDDIQUI & 

MOHAMED, 2016) 
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(OGINNI, 2009). Assim, a características clínicas mais comumente encontradas são: 

respostas negativas aso testes de sensibilidade (HOLCOMB, 1967; ROBERTSON et 

al,1996; OGINNI  , 2009),  coloração amarelada ou acinzentada da coroa – devido à 

deposição de dentina - (CONSOLARO  & BERNARDINI, 2007; OGINNI & ADEKOYA-

SOFOWORA, 2007; SIDDIQUI, 2014) e dificuldade em localizar e acessar o canal 

radicular do dente acometido (SIDDIQUI & MOHAMED, 2016).  

Nos exames radiográficos alguns canais apresentam-se totalmente obliterados, com 

ausência da câmara pulpar, porém isto não confirma a ausência de tecido pulpar, pois 

este tipo de imagem algumas vezes é incapaz de mostrar quando ela o espaço radicular 

é mínimo (PATERSSON,1965, SCHINDLER , 1988, TORNECK, 1990; MCCABE & 

DRUMMER, 2012; SIDDIQUI & MOHAMED, 2016 ). Além disso, “A menos que haja 

evidência de comprometimento apical do osso, a lâmina dura estará intacta, sem 

ampliação do espaço do ligamento periodontal” (SIDDIQUI & MOHAMED, 2016). 

Sabe-se que abordagem em relação a Metamorfose cálcica envolve diretamente o 

endodontista (CONSOLARO & BERNARDINI, 2007), pois ele apresenta formação 

especializada, equipamento adequado e conhecimento detalhado da anatomia dentária 

(SIDDIQUI & MOHAMED, 2016), e que a decisão em relação ao tratamento endodôntico 

tem sido muito discutida. Alguns autores sugerem a abordagem logo após o diagnóstico, 

já outros defendem que o acompanhamento radiográfico é a melhor opção, realizando-

se a intervenção somente quando houver uma lesão apical. Independente do momento 

a ser tratado, o dente com Metamorfose Cálcica é um desafio na endodontia (SIDDIQUI 

& MOHAMED, 2016).  

O objetivo do presente trabalho será avaliar se há a presença de luz de canal radicular 

em dentes com imagens tomográficas sugestivas de Metamorfose Cálcica da Polpa. 

Diante a confirmação desta presença, será realizada a medida do diâmetro da luz de 

canal para análise de viabilidade de execução de tratamento endodôntico. 

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo laboratorial, observacional e descritivo, a ser realizado 

com dentes permanentes extraídos na Clínica Odontológica da UniCesumar, que 

apresentaram obliteração do canal pulpar e, assim, passíveis de serem 

diagnosticados com Metamorfose Cálcica da Polpa. 

O protocolo de pesquisa deverá ser aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

com Seres Humanos da UniCesumar, de acordo com a Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde/MS, de 10/11/1996.  

A amostra é composta por 30 dentes permanentes extraídos por indicação 

odontológica, os quais foram analisados primeiramente mediante imagem  

 

radiológica periapical para verificação de existência ou não de luz do canal 

radicular. Em um segundo momento, os dentes que se apresentaram obliterados – 

parcial ou completamente-, serão novamente avaliados por meio de imagem 

tomográfica, obtida através do uso de Micotomográfo computadorizado (modelo 
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de cada elemento com o objetivo de observar a presença de luz de canal, 

registrando-se a presença ou não da luz do canal e, na sequência, o diâmetro da 

mesma. E, por fim, será realizado o corte e a avaliação histológica destes dentes, 

para posterior confirmação do diagnóstico de Metamorfose cálcica da Polpa. 

Os dados colhidos durante a pesquisa serão examinados e transcritos para 

um banco de dados no Excel 2007 - Microsoft Corporation. Após, serão submetidos 

a uma análise descritiva e as variáveis serão expressas em percentual para, então, 

realização de análise bivariada testando-se possíveis associações entre as 

variáveis de estudo. Para isso, o teste T de Student será eleito, fixando-se o nível 

de significância em 5%. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com o desenvolvimento do projeto espera-se que seja identificada pequena 

luz de canal    nos dentes com obliteração pulpar devido à maior acurácia e precisão 

que o exame tomográfico apresenta. Dessa forma, o exame tomográfico será 

fundamental para o planejamento de casos com Metamorfose Cálcica de Polpa, 

aumentando a previsibilidade de sucesso dos tratamentos endodônticos a serem 

realizados. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A obliteração parcial ou total da cavidade pulpar por tecido mineralizado 

representa um grande desafio para o cirurgião-dentista, visto que a dificuldade na 
localização de canais interfere diretamente na realização do tratamento endodôntico, 
pois pode levar a possíveis complicações durante a realização do procedimento, como 
por exemplo, a perfuração radicular, a fratura de instrumentos e, também, a fratura 
radicular devido ao preparo excessivo para localização do canal (ZUOLO et al, 2010; 
MCCABE & DRUMMER, 2012).  

Visto a alta taxa de incidência desta condição, é necessário que o profissional utilize 
de exames complementares para conseguir diagnosticar a real necessidade de 
tratamento endodôntico em dentes que apresentem esta condição e identificar quando 
há a existência de luz do canal radicular, possibilitando a realização de uma intervenção 
segura. 
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