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RESUMO 
 
O preenchimento da retrocavidade com material obturador é uma das chaves do            
sucesso da cirurgia endodôntica. O objetivo deste estudo é abordar o uso de             
cimentos biocerâmicos no tratamento endodôntico, as suas propriedades biológicas         
e físico-químicas e suas indicações. Este trabalho, constitui-se em uma pesquisa           
bibliográfica qualitativa, de caráter descritivo com uma busca na literatura em 3            
bases de dados: Google Acadêmico, PubMed e SciELO, utilizando como recorte           
temporal 2005 a 2020. Foram selecionados 44 artigos. Verificou-se que os cimentos            
endodônticos atuam como coadjuvantes na impermeabilização do sistema de canais          
radiculares; e são utilizados em contato íntimo com tecidos biológicos como polpa,            
dentina, tecido periodontal e osso alveolar. Esses materiais são biocompatíveis,          
possuem boa estabilidade dimensional e selamento marginal, insolubilidade frente         
aos fluidos tissulares, têm fácil manipulação e inserção, boa radiopacidade e tempo            
de presa curto. Além disso, são antimicrobianos e possuem capacidade de estimular            
o reparo na região. Portanto, diante da ampla disponibilização dos cimentos           
biocerâmicos endodônticos no mercado, cabe ao cirurgião-dentista a escolha deste          
com base no conhecimento de suas propriedades biológicas e físico-químicas e de            
acordo com o procedimento a ser realizado.  
 
Palavras-chave: Endodontia. Materiais Biocompatíveis. Obturação do Canal       
Radicular. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
THE USE OF BIOCERAMICS IN ENDODONTIC TREATMENT: A REVIEW STUDY 

 
 

 
 
ABSTRACT 
 
The filling the retrocavity with filling material is one of the keys to the success of                
endodontic surgery. The aim of this study is to address the use of bioceramic              
cements in endodontic treatment, their biological and physical-chemical properties         
and their indications. This work constitutes a qualitative bibliographic search, of a            
descriptive nature with a search in the literature in 3 databases: Google Scholar,             
PubMed and SciELO, using the time frame from 2005 to 2020. 44 articles were              
selected. It was found that endodontic cements act as adjuvants in waterproofing the             
root canal system; and are used in close contact with biological tissues such as pulp,               
dentin, periodontal tissue and alveolar bone. These materials are biocompatible,          
have good dimensional stability and marginal sealing, insolubility against tissue          
fluids, have easy handling and insertion, good radiopacity and short setting time. In             
addition, they are antimicrobial and have the ability to stimulate repair in the region.              
Therefore, given the wide availability of endodontic bioceramic cements on the           
market, it is up to the dental surgeon to choose this based on knowledge of its                
biological and physical-chemical properties and according to the procedure to be           
performed. 
 

 
Keywords: Endodontics. Biocompatible Materials. Root Canal Obturation.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
A biocompatibilidade é a capacidade de um material ser usado para uma            

aplicação específica sem efeitos tóxicos ou danosos à função biológica (RIBEIRO et            
al., 2005; PORTER et al., 2010). Em virtude disso, os biomateriais podem ser             

definidos como substâncias ou dispositivos de origem natural ou ainda sintética, bem            

como de materiais naturais quimicamente modificados; e que são tolerados tanto de            
forma transitória quanto permanente pelos diferentes sistemas biológicos (incluindo         

fluidos biológicos) que constituem os seres vivos, com objetivo de manter ou            
melhorar a qualidade de vida do paciente (SIMÕES et al., 2010; SINHORETI, VITTI;             

SOBRINHO, 2013; PIRES, BIERHALZ; MORAES, 2015).  

Historicamente, os primeiros registros do uso de um material empregado          
como Biomaterial datam de 1000 anos A.C., quando as grandes civilizações da            

Antiguidade, como os egípcios, gregos, romanos, maias e astecas demonstraram          
grande interesse na reconstituição estética e funcional de partes do corpo perdidas            

ou mutiladas (PIRES; BIERHALZ; MORAES, 2015). Há cerca de 600 anos A.C., foi             

encontrado no Antigo Egito, na cidade de Tebas, o artefato histórico da prótese mais              
primitiva conhecida no mundo: um dedo sintético, projetado em linho tratado e            

prensado. O artefato é caracterizado por uma coloração semelhante à pele humana            
e textura de couro, e um vidro formatado na extremidade, análogo ao que seria uma               

unha, os furos em sua borda sugerem que foi ligado ao órgão mutilado com tiras em                

fita (PINTO et al., 2011; GOMES, 2019). 
Portanto, o uso de biomateriais não é recente, e sua aplicação na correção de              

diversos tipos de problemas relacionados à saúde humana remonta à antiguidade.           
Inicialmente, e até o século retrasado, a abordagem adotada no desenvolvimento e            

aplicação dos biomateriais baseava-se em tentativa e erro, porém, enfoques          

sistemáticos têm sido predominantes em estudos nesta área. O uso de Biomateriais            
de modo sistematizado, deu-se início na década de 1950, e buscavam-se os            

materiais bioinertes. Com decorrer do tempo, a meta passou a ser a sua             
bioatividade, e mais recentemente, o objetivo tem sido a regeneração de um tecido             

funcional de fato, com foco, então, no aspecto biológico (MIRANDA, DANTAS;           

MATTAR, 2017; PIRES; BIERHALZ; MORAES, 2015). 
Os biomateriais são classificados em duas categorias dadas, conforme sua          

origem, portanto, são categorizados como: biológicos quando autógenos-paciente;        
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alógenos-doador; ou xenógenos-animal; ou ainda sintéticos/aloplásticos no caso de         

metais, cerâmicos e polímeros (ORSO; SANT’ANA FILHO, 2006; PINTO et al., 2011;            
GOMES, 2019).  

Do ponto de vista químico, os materiais cerâmicos, são compostos          
inorgânicos, geralmente formados de elementos metálicos e não-metálicos, cujos         

seus átomos estão unidos por ligações covalentes ou iônicas. Nestas ligações, os            

elétrons não estão livres como ocorre nos metais, mas localizados entre os            
íons/átomos. E justamente em razão disso, tendem a comportar-se como materiais           

de baixa condutividade elétrica e térmica; e se destacam dos biomateriais metálicos            
e poliméricos por apresentarem maior estabilidade química superficial (SINHORETI;         

VITTI; SOBRINHO, 2013; PIRES; BIERHALZ; MORAES, 2015). 

Consistem em vidros de silicato, porcelanas, cerâmicas vítreas ou sólidas          
altamente cristalinas; com propriedades químicas, mecânicas, físicas e térmicas que          

as distinguem de materiais como metais, resinas acrílicas e compósitos à base de             
resina (ORSO; SANT’ANA FILHO, 2006; BARROS, 2012; HAYES et al, 2016).           

Assim, as cerâmicas odontológicas são estruturas inorgânicas, constituídas        

primariamente por oxigênio (O) associado a um ou mais elementos metálicos ou            
semi metálicos como: alumínio (Al), boro (B), cálcio (Ca), cério (Ce), lítio (Li),             

magnésio (Mg), fósforo (P), potássio (K), silício (Si), sódio (Na), titânio (Ti) e zircônio              
(Zr) (SINHORETI; VITTI; SOBRINHO, 2013; AMOROSO-SILVA et al. 2014).  

Designa-se como Biocerâmicas a classe das cerâmicas empregadas no         

reparo e na reconstrução de partes doentes ou danificadas de sistemas biológicos            
(CAMILLERI et al., 2005; PIRES; BIERHALZ; MORAES, 2015); são biomateriais          

sólidos inorgânicos e inertes constituídos por uma ou mais fases cristalinas ou            
amorfas (CINTRA et al., 2017). Neste contexto, as cerâmicas compostas de alumina,            

zircônia, leucita, entre outras, são exemplos de biocerâmicas utilizadas na confecção           

de coroas unitárias, próteses fixas, inlays, onlays e facetas estéticas (SINHORETI;           
VITTI; SOBRINHO, 2013). 

É importante enfatizar que o amplo aproveitamento, bem como a aplicação            
das Biocerâmicas, no campo da Biomedicina, teve início de maneira empírica no            

século XX (MIRANDA, DANTAS; MATTAR, 2017), contudo, nas últimas quatro          

décadas é que se intensificaram diversas pesquisas sistemáticas, tanto na área           
industrial quanto universitária, e alavancaram o desenvolvimento de novos materiais          

que buscam, da melhor maneira possível, as propriedades dos materiais cerâmicos           
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como Biomateriais (BALDI, 2009; PINTO et al., 2011; AMOROSO-SILVA et al.           

2014). 
De maneira análoga aos Biomateriais, as Biocerâmicas podem ser         

classificadas de acordo com as respostas interfaciais provocadas pelas interações          
biológicas entre o implante e o tecido receptor (GOMES, 2019). São materiais            

estáveis a altas temperaturas e que possuem resistência à corrosão e fraturas, baixo             

coeficiente de fricção, grande resistência ao desgaste e dureza (SINHORETI; VITTI;           
SOBRINHO, 2013). As Biocerâmicas aplicadas à Odontologia podem ser         

classificadas em três categorias: inertes, biodegradáveis e bioativas (BALDI, 2009;          
HAYES et al, 2016), conforme exibido na Tabela 2. 

 
Tabela 1. Classificação das Biocerâmicas de acordo com sua resposta interfacial           
entre implante e tecido receptor. 

Fonte: BALDI, 2009; SINHORETI; VITTI; SOBRINHO, 2013; HAYES et al, 2016 (Adaptado). 

 

Os Biocerâmicos inertes quando inseridos em meios biológicos exibem um          

movimento relativo e um desenvolvimento progressivo de uma camada de tecido           
fibroso não-aderente na interface tecido-implante, de modo que o crescimento de um            

novo tecido ósseo ocorra nas irregularidades da superfície com ação morfológica           
(RIBEIRO et al., 2005; GOMES, 2019). Sua susceptibilidade é condicionada a um            

bom contato mecânico, ou seja, bom ajuste no sítio hospedeiro; logo, é parâmetro             

de sucesso clínico. Todavia, se ocorre um movimento relativo acentuado na           
interface tecido-implante, a cápsula fibrosa pode vir a atingir centenas de           

micrômeros de espessura e diminuir o contato mecânico, afrouxando o implante, o            
que resulta no insucesso clínico do mesmo (ORSO; SANT’ANA FILHO, 2006). 

Em contrapartida, os Biocerâmicos reabsorvíveis, os quais são também         

denominados de biodegradáveis apresentam uma degradação progressiva com o         
tempo e são substituídos por um novo tecido, remetendo ao conceito de            

Biocerâmica Tipo da Adesão Exemplos 

Inertes 
Formação de uma camada fibrosa em volta 
do implante. A interação ocorre por fixação 

morfológica. 

Óxidos de Al e Zr, 
Materiais a base de 

carbono 

Reabsorvívei
s 

As cerâmicas são degradadas e 
substituídas pelos tecidos. A interação 
ocorre por fixação biológica específica. 

Fosfato tricálcico, Vidros 
bioativos 

Bioativas 
Ocorre uma forte ligação na interface 
osso-implante. A interação ocorre por 

fixação bioativa. 

Vidros bioativos, 
Vitrocerâmicas bioativas, 

hidroxiapatita 
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regeneração tecidual. Porém, tal abordagem tem um uso limitado a duas vertentes:            

a) sustentação da resistência e estabilidade da interface à medida que o implante é              
degradado e um novo tecido se forma e b) conciliação da taxa de degradação com a                

taxa de reparação dos tecidos (BALDI, 2009; MINOTTI, 2011). 
O conceito de cerâmica bioativa sugerido originalmente, aconteceu em 1971,          

por Hench e colaboradores, indicando que um material que tem a capacidade de             

provocar uma resposta biológica específica em sua interface, a qual resulta na            
formação do osso entre o tecido e o material, pode ser entendido como um material               

de natureza bioativa (CAMILLERI et al., 2005; BALDI, 2009; BARROS, 2012). Frente            
a isso, as cerâmicas bioativas apresentam uma interação tecido-implante de fixação           

bioativa, ou seja, o mecanismo de formação da ligação envolve inúmeras ligações            

químicas sequenciais entre a superfície do implante e tecido (CORREIA, 2010;           
MIRANDA, DANTAS; MATTAR, 2017).  

O tempo de formação da camada interfacial de ligação tecido-implante, o           
mecanismo de ligação de formação, a resistência e espessura da camada são            

fatores variantes para os diferentes tipos de cerâmicas bioativas (SILVEIRA et al.;            

2010; GOMES, 2019). As Biocerâmicas ativas exibem uma característica comum          
entre todos os materiais destinados como implantes: a formação de uma camada de             

hidroxiapatita carbonatada na superfície do implante, equivalente em composição e          
estrutura à fase mineral do osso, assim como, responsável pela ligação interfacial            

tecido-implante (LINHARES, 2012; HAYES et al, 2016). 

A fronteira entre os materiais bioativos e bioabsorvíveis é tênue, visto que            
alguns materiais, como por exemplo, os fosfatos de cálcio, podem se comportar            

tanto como cerâmica de superfície ativa, como serem totalmente reabsorvidos. Ao           
mesmo tempo, os fosfatos de cálcio exibem boa biocompatibilidade e se ligam            

diretamente ao osso, sem interposição de qualquer outro tecido, em razão destes            

materiais serem compostos pelos mesmos íons que formam a fase mineralizada do            
osso natural, logo, são capazes de participar do equilíbrio cálcio/fósforo no           

organismo, estimular o crescimento ósseo e a integração do material implantado           
com o tecido hospedeiro (AMOROSO-SILVA et al. 2014; GOMES, 2019). 

Os materiais classificados como Biocerâmicas incluem a alumina, a zircônia,          

vidro bioativo, cerâmica de vidro, materiais compósitos, hidroxiapatita de cálcio, e           
fosfatos reabsorvíveis (ORSO; SANT’ANA FILHO, 2006). A sílica (SiO2), pode ser o            

principal composto das biocerâmicas odontológicas (FRANÇA et al., 2019), usada          
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como base de formação, em particular combinada com óxido de alumínio, capaz de             

formar os vidros de alumino-silicato, como o usado nos cimentos de ionômero de             
vidro. Os vidros de feldspato são usados em restaurações cerâmicas e contêm            

óxidos de alumínio e silício em combinação com potássio, sódio ou cálcio (PINTO et              
al., 2011; MARTINS, 2012; GOMES, 2019). 

As biocerâmicas podem ser produzidas em uma variedade de formas e de            

fases conforme a finalidade necessária para reparação do corpo. Em algumas           
aplicações são empregadas na forma de materiais densos apresentando um formato           

específico, e em outras ainda, demandam de processamento visando alterações          
para a sua forma porosa (AMOROSO-SILVA et al. 2014; PIRES; BIERHALZ;           

MORAES, 2015). Vale destacar que, algumas situações específicas requerem que a           

sua utilização seja como um recobrimento de substratos, ou até mesmo, como            
segunda fase em um determinado compósito (SANTOS, 2012; MAMEDE NETO et           

al., 2012; FRANÇA et al., 2019). 
Os cimentos biocerâmicos expõem várias características em comum, e         

especificidades que podem afetar suas propriedades mecânicas, como o tempo de           

endurecimento do material e a capacidade de resistência à compressão. Tais           
cimentos têm em comum sua biocompatibilidade com o tecido periapical e podem            

ser utilizados em obturações retrógradas nas cirurgias paraendodônticas,        
obturações dos canais radiculares, capeamento pulpar, reparo e perfurações         

radiculares, tratamento de dentes com rizogênese incompleta e material de reparo           

em reabsorções radiculares (BARROS, 2012; FRANÇA et al., 2019). O Biocerâmico           
com maior evidência nas pesquisas científicas e uso em casos clínicos           

odontológicos é o Agregado de trióxido mineral, o MTA (SINHORETI; VITTI;           
SOBRINHO, 2013). 

O MTA foi o primeiro Biocerâmico usado na Endodontia, trata-se de um            

biomaterial idealizado e desenvolvido em meados dos anos 90, na Universidade de            
Loma Linda na Califórnia (TORABINEJAD; PARIROKH; DUMMER, 2018), visando         

selar as comunicações entre o sistema tridimensional de canais radiculares e a            
superfície externa do dente, ele foi descrito pela primeira vez em 1993 e             

posteriormente, aprovado pela Food and Drug Administration para utilização em          

1998 (CAMILLERI, 2010; PARIROKH; TORABINEJAD; DUMMER, 2018). Na        
realidade, o MTA é uma alteração do cimento Portland (CP), em proporção de 80%              
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deste componente, purificado e adição de óxido de bismuto em sua fórmula (SILVA,             

2014).  
Porém, apenas em 1999 é que este cimento foi devidamente patenteado, e a             

sua fórmula inicial para comercialização foi lançada no mercado odontológico sob o            
nome de ProRoot MTA (GONÇALVES et al. 2010; TORABINEJAD; PARIROKH;          

DUMMER, 2018). 

O MTA é uma mistura de silicato de tricálcio hidrofílico, óxido de tricálcio e              
aluminado de tricálcio com outros óxidos, sendo um dos Biomateriais mais usados e             

testados; e ainda o mais estudado em razão de sua boa atividade antimicrobiana,             
baixa toxicidade e capacidade de deposição de tecidos mineralizados, e por           

promover bom selamento marginal; é, considerado um material próximo do ideal no            

quesito biocompatibilidade (DUARTE et al, 2005; OLIVEIRA; LEMOS, 2009;         
MARINS et al., 2017; PARIROKH; TORABINEJAD; DUMMER, 2018).  

Embora o MTA apresente boas propriedades físico-químicas e biológicas, que          
obviamente é importantíssimo, o material apresenta certas desvantagens, como:         

custo relativamente elevado (FRANÇA et al., 2019), curto tempo de trabalho           

(aproximadamente 4 minutos), longo tempo de presa que pode favorecer a           
solubilidade e/ou desintegração ou ainda seu deslocamento da cavidade retrógrada          

(LODI et al., 2008; SILVEIRA et al., 2010); e sua consistência arenosa após a              
manipulação assim dificultando sua inserção no retropreparo e em perfurações          

(BORTOLUZZI, 2007; COSTA et al., 2014). Mesmo assim, o MTA ainda é o material              

obturador de maior destaque na odontologia (POMPEU et al., 2013).  
Ao longo do tempo, foram desenvolvidas não apenas novas técnicas, mas           

também associações entre produtos as quais favoreceram o surgimento de novos           
materiais retrobturadores (PILOWNIC, 2017; POMPEU et al. 2013), com melhores          

indicações clínicas principalmente de caráter endodôntico, como melhor qualidade         

do selamento radicular (BALDI, 2009); e a cada dia novos materiais são introduzidos             
ao mercado (OLIVEIRA; PANDOLFELLI, 2011; LINHARES, 2012). 

Um cimento endodôntico ideal deve exibir, além da biocompatibilidade,         
qualidades antissépticas permanentes, atóxico e não carcinogênico, bom        

escoamento adequado e baixa viscosidade preenchendo irregularidades e espaços         

entre os cones de guta-percha e as paredes dentinárias, ser insolúvel ao meio oral e               
aos fluidos teciduais, pH alcalino, estabilidade dimensional, tempo de trabalho          

adequado, radiopacidade, possuir atividade bactericida e bacteriostática, fácil        
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manipulação e inserção, adaptação e adesividade às paredes do canal radicular,           

além de não alterar ou manchar as estruturas dentárias e que tenha ainda a              
capacidade de estimular ou permitir a deposição de tecido de reparação (BALDI,            

2009; D'ANTONIO, 2013; FARAONI et al. 2013, VALENTIM et al., 2016; PILOWNIC,            
2017). 

Um dos desafios é desenvolver um produto com perfeita biocompatibilidade,          

com propriedades capazes de tratar com eficiência o órgão pulpar, trazendo menos            
danos tecidulares; e, sobretudo de longa duração, além de possuir um custo            

acessível (D'ANTONIO, 2013; MACHADO, 2014). Deve-se considerar que, o         
material, uma vez colocado na cavidade, ficará em definitivo em contato com os             

tecidos da região apical.  

Na Odontologia, ao longo dos anos, foram desenvolvidas não apenas novas           
técnicas de obturação, mas também vários cimentos, haja vista que além das            

indicações clínicas de caráter endodôntico, como melhor qualidade do selamento          
radicular, um dos desafios a serem ultrapassados era desenvolver um produto com            

perfeita biocompatibilidade, e propriedades capazes de tratar com eficiência o órgão           

pulpar, trazendo menos danos tecidulares, de longa duração, assim como um           
material de custo acessível (ORSO; SANT’ANA FILHO, 2006; BARROS, 2012;          

D'ANTONIO, 2013; MACHADO, 2014). Nesse sentido, deve-se sempre considerar         
que este material uma vez colocado na cavidade ficará em definitivo em contato com              

os tecidos da região apical. 

Com base nisso, e na busca de um material retrobturador ideal, associações            
entre produtos têm favorecido o surgimento de novos materiais (PILOWNIC, 2017;           

POMPEU et al. 2013). A cada dia novos materiais a base de silicato de cálcio são                
introduzidos ao mercado (OLIVEIRA; PANDOLFELLI, 2011). A terapia endodôntica         

tem atingido altos índices de sucesso graças ao avanço técnico-científico,          

propiciando boas soluções para grande parte dos casos (CARVALHO et al., 2005;            
SILVEIRA et al., 2010); justificando a importância de estudos na busca da            

biocompatibilidade ideal, que contemplem a avaliação clínica, radiográfica e         
histológica da aplicação de biomateriais nestas situações (DUARTE et al., 2005;           

PINTO et al., 2011; CINTRA et al., 2017).  

No entanto, a busca por um cimento endodôntico que reúna as propriedades            
desejáveis é intensa e difícil, pois alguns possuem ótimas propriedades físicas e            

químicas, porém sua compatibilidade biológica é insatisfatória (VALERA et al., 2000;           
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VALENTIM et al. 2016). Há, portanto, uma necessidade de se equilibrar todas estas             

propriedades para o emprego do material na terapêutica endodôntica. A busca para            
a obtenção de um material dentário ideal, como os cimentos endodônticos tem sido             

constante; e frequentemente vários estudos são realizados e buscam desenvolver          
biomateriais sintéticos a serem empregados na cavidade bucal.  

Diversos tipos de cimentos, hoje em dia, são empregados nas clínicas           

odontológicas; dos quais podem ser citados principalmente os cimentos à base de            
óxido de zinco e eugenol, resina epóxica, hidróxido de cálcio, ionômero de vidro e de               

silicone; e o conhecido agregado trióxido mineral - MTA (BUSTAMANTE; REITZ,           
2008; CHEMIM et al. 2013; BORTOLUZZI, 2007; CORREIA, 2010). Ainda é possível            

enumerar outros materiais, que em associação ou após alterações, vêm permitindo           

um uso odontológico relativamente satisfatório como: as resinas compostas         
modificadas, Diaket®, Biodentine®, Ceramicrete®, BioAggregate®, EndoSequence®, e       

entre outros (PRIYANKA, 2013). 
Assim, este estudo tem como objetivo geral discorrer acerca do uso de            

cimentos biocerâmicos no tratamento endodôntico. Para tanto, os objetivos         

específicos visam descrever as propriedades físico-químicas e biológicas,        
indicações e formas de uso desses materiais. 

 
 

2 MATERIAL E MÉTODOS  
 

O presente estudo, constitui-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter          

descritivo, tendo como fonte de produção de dados a pesquisa bibliográfica, que de             
acordo com Köche (2013, p. 122) “se desenvolve tentando explicar um problema            

utilizando o conhecimento disponível a partir das teorias publicadas [...]”, e esta é a              

alternativa que melhor permitiu “a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais             
ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente” (p. 30), antecipando a            

proposta de aprofundar, com novos estudos, esta temática pela relevância e           
atualidade das discussões; amparada em referências teóricas publicadas, por meio          

de livros e periódicos científicos. 

Para a realização deste estudo houve uma busca na literatura em 3 bases de              
dados: Google Acadêmico, PubMed e SciELO, utilizando como recorte temporal          

2005 a 2020. As palavras-chaves utilizadas foram “cimentos biocerâmicos”,         
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“endodontia”, “perfuração radicular”, “tampão apical”, “rizogênese incompleta” e        

“propriedades físicas, químicas e biológicas”. Os critérios de inclusão foram artigos,           
monografias e relatos de casos que abordassem a temática. No total foram            

selecionados 44 artigos.  
 

 

3 CIMENTOS BIOCERÂMICOS REPARADORES E OBTURADORES 
 

Os cimentos biocerâmicos reparadores são utilizados para selamento apical         
de dentes submetidos a cirurgia paraendodôntica, procedimento que tem como          

objetivo resolver problemas que não foram solucionados pelo tratamento         

endodôntico convencional, ou quando este não é possível (FRANÇA et al., 2019). 
Já os cimentos biocerâmicos obturadores são utilizados para prevenir a          

infiltração de microrganismos e seus produtos para dentro dos tecidos periapicais e            
possibilitar um ambiente favorável para a regeneração tecidual (FRANÇA et          

al.,2019).  
  

3.1. Cimentos biocerâmicos no tratamento das perfurações radiculares  
 

A Endodontia caracteriza-se por ser uma especialidade da Odontologia que          
trata e previne o desenvolvimento das periapicopatias como: capeamento pulpar          

direto, pulpotomia, perfuração e reabsorção radicular como também nas cirurgias          

paraendodônticas (BARROS, 2012). Assim, o tratamento endodôntico tem como         
objetivo a eliminação de microrganismos que causam pulpites, necrose e abscessos           

periapicais (D'ANTONIO, 2013).  
O canal radicular é um complexo sistema com paredes irregulares, canais           

acessórios, laterais e istmos; e seu conhecimento é extremamente importante, pois           

dita os parâmetros sob os quais o tratamento endodôntico será realizado, afetando            
as possibilidades de sucesso (CHEMIM et al., 2013). A modelagem inadequada           

durante a instrumentação dos canais radiculares pode levar a lacerações, além de            
perfuração na área de furca e no terço apical. As perfurações localizadas tanto na              

região de furca como no terço cervical possuem um prognóstico duvidoso devido a             

proximidade do epitélio juncional e a possibilidade de migração deste epitélio           
formando uma bolsa periodontal (LODI et al. 2008; BARROS, 2012).  
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Para o selamento deste sistema, o material obturador deve se adaptar a todas             

as porções do canal radicular. A função da obturação radicular é selar o conduto              
hermeticamente e eliminar toda via de acesso aos tecidos do periápice. Todos os             

espaços do canal preparado devem ser preenchidos, evitando-se, assim, possível          
recontaminação (SILVEIRA et al., 2010). O selamento irá aprisionar os eventuais           

microrganismos no interior do canal radicular evitando, deste modo, agressão aos           

tecidos periapicais e favorecendo o reparo (MINOTTI, 2011). 
Embora todas as fases do tratamento endodôntico mereçam a mesma          

atenção por serem passos operatórios importantes e interdependentes, a obturação          
é que nos faz visualizar o preenchimento do canal radicular e refletirá a qualidade do               

tratamento realizado. O sucesso desse procedimento depende das fases que o           

antecedem (acesso endodôntico e preparo do canal), do modo como é executado e             
dos materiais empregados na sua realização (BUSTAMANTE; REITZ, 2008). Assim,          

a obturação do sistema de canais radiculares deve proporcionar um ótimo           
vedamento apical para impedir a entrada e acúmulo de fluidos teciduais no interior             

do canal, infiltração de microrganismos e degradação de seus produtos para os            

tecidos perirradiculares (LODI et al. 2008; MIRANDA; DANTAS; MATTAR, 2017). 
Entre os acidentes de procedimento e suas complicações, os mais frequentes           

são os desvios do canal radicular (degrau e transporte apical), fratura dos            
instrumentos endodônticos, destacando-se as perfurações radiculares, que são        

comunicações causadas por instrumentos manuais ou mecanizados, indesejáveis        

por comunicarem o endodonto com os tecidos periodontais (LODI et al. 2008;            
AMENEIRO, 2018). A perfuração radicular é definida como abertura artificial de           

etiologia iatrogênica ou por condições patológicas (cárie ou reabsorção), resultando          
na comunicação da cavidade pulpar com tecido periodontal e osso alveolar           

(D'ANTONIO, 2013). Ocorre no assoalho da câmara pulpar na tentativa de localizar            

os canais radiculares, em canais curvos e calcificados, e nas situações de            
inadequado preparo do espaço protético para pino em dentes tratados          

endodonticamente (SILVEIRA et al. 2010).  
As perfurações endodônticas de caráter iatrogênico são relacionadas com a          

negligência em relação ao conhecimento anátomo-radiográfico das possíveis        

variações anatômicas do elemento dental como espessura das paredes dentinárias          
e curvaturas radiculares; e, na especificidade da seleção do caso a ser tratado             

(ORSO; SANT’ANA FILHO, 2006; FRANÇA et al., 2019). Ao ocorrer uma perfuração            
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endodôntica, sua área adjacente, isto é, o ligamento periodontal e osso alveolar, é             

destruída em maior ou menor intensidade, dependendo da extensão da penetração           
e calibre do instrumento que a ocasionou. Destruído o osso alveolar, forma-se um             

tecido de granulação, o qual poderá invaginar para o interior do dente à custa do               
trajeto da perfuração (BUSTAMANTE; REITZ, 2008; PINTO et al., 2011).  

Dependendo do nível da crista óssea e do grau de destruição do osso na área               

da perfuração, pode-se formar uma bolsa periodontal. Associado a esses eventos, o            
cemento e a dentina adjacentes poderão se apresentar com variados graus de            

reabsorção (CHEMIM et al., 2013; AMENEIRO, 2018). Tais perfurações, são          
consideradas como a segunda maior causa das falhas e representam cerca de 9,6%             

dos casos de insucessos nos tratamentos endodônticos (MAMEDE NETO et al.,           

2012). Assim, foram desenvolvidas ao longo do tempo novas técnicas de obturação            
e novos cimentos endodônticos, visando uma melhor qualidade do selamento          

radicular e, portanto, do tratamento endodôntico (LODI et al. 2008). Estima-se que            
uma taxa de aproximadamente 60% dos fracassos endodônticos é atribuída à uma            

obturação incompleta ou inadequada dos canais radiculares (D’ANTONIO, 2013). 

Para o reparo de perfurações radiculares, existem muitos materiais         
biocerâmicos à base de silicato de cálcio em uso na Endodontia como o MTA,              

Biodentine®, BioAggregate®, Retro®MTA e EndoSequence® (SINKAR et al.,        
2015;UTENEJA et al., 2015). 

Munõz (2018) em sua revisão, comparou o uso do MTA com o da Biodentine®               

em situações de perfuração radicular ou de furca e as vantagens e desvantagens             
destes materiais. A autora verificou que o Biodentine® apresenta maior resistência           

de ligação à dentina radicular e maior resistência à adesão quando comparado com             
MTA após a exposição a diferentes valores de pH. Além disso, o Biodentine®             

proporciona uma melhor capacidade de selamento.  

A principal vantagem do MTA em casos de perfurações radiculares é que por             
ser um material que exige hidratação do seu pó para produzir a pasta de cimento a                

umidade presente nas perfurações durante a colocação do MTA aumenta a sua            
adaptação às paredes da perfuração. Outra vantagem desse material é a sua            

capacidade de promover a regeneração do cemento, dessa forma, a regeneração do            

tecido periodontal é facilitada (MUÑOZ, 2018). 
Em comparação com o MTA, o Biodentine® proporciona uma melhor          

capacidade de selamento com um tempo de presa reduzido e sua consistência            
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garante um melhor manuseamento, o que é mais adequado para o uso clínico. Além              

disso, esse material exibe melhores propriedades mecânicas e não requer um           
procedimento de restauração em duas etapas, e por ser um cenário mais rápido,             

possui menor risco de contaminação do que com o MTA (MUÑOZ, 2018). 
Portanto, conclui-se que tanto o MTA quanto o Biodentine® podem ser           

utilizados para o reparo de perfurações. Porém, a maleabilidade e fatores           

econômicos são mais favoráveis com o uso do Biodentine®, que pode ser uma             
alternativa eficiente ao MTA (MUNÕZ, 2018).  

 
3.2. Cimentos biocerâmicos em tampão apical (rizogênese incompleta) 

 

A formação radicular (rizogênese) dos dentes permanentes ocorre durante a          
infância e adolescência, fase em que são suscetíveis a apresentar cáries ou sofrer             

traumatismos. Tais eventos podem interromper o desenvolvimento da raiz dentária e           
comprometer a saúde e estética facial desses jovens (RAFTER, 2005). 

Em dentes com rizogênese incompleta, o tratamento endodôntico é realizado          

para criar um ambiente adequado por meio do esvaziamento do canal radicular e             
para remover resíduos e bactérias com as soluções irrigantes e instrumentação           

endodôntica. Várias técnicas são utilizadas para induzir a formação apical, como as            
trocas de pasta de hidróxido de cálcio, construção de barreira apical e técnicas de              

regeneração apical pela indução de formação de um coágulo (FERREIRA et al.,            

2002).  
Em um relato de caso, feito por Haas (2018), de um paciente que sofreu              

traumatismo dentoalveolar e por isso teve necrose pulpar e rizogênese incompleta,           
foi empregado material biocerâmico para realizar o tratamento. O hidróxido de cálcio            

e o MTA foram escolhidos por conta da compatibilidade biológica, propriedades           

bactericidas e indutoras de mineralização. Na primeira consulta aplicou-se uma          
medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio. Na segunda consulta, a autora             

utilizou o cimento MTA Repair-HP para criação da barreira apical. O cimento            
utilizado mantém as propriedades químicas e biológicas do MTA original, porém em            

suas propriedades de manipulação física possui um plastificante orgânico         

adicionado ao líquido que forma o material. Haas (2018) afirma ter conseguido todas             
as propriedades indispensáveis para um bom selamento apical com o uso do            

material biocerâmico MTA Repair-HP.  
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Em uma pesquisa realizada por Duraivel et al. (2017), compararam 3 casos            

de rizogênese incompleta que foram tratados com EndoSequence® Root Repair          
Material (ERRM), Biodentine® e MTA. O ERRM é um material biocerâmico novo que             

geralmente é utilizado em perfurações. Nos casos apresentados pelos autores,          
todos os materiais tiveram sucesso no procedimento de apicificação, por isso,           

concluíram que embora não tenha muitos estudos sobre o biocerâmico          

EndoSequence® no processo de apicificação, o mesmo pode ser utilizado com           
segurança como alternativa para o MTA e Biodentine®.  

 
3.3. Cimentos biocerâmicos no retropreparo em cirurgias paraendodônticas 

 

A cirurgia paraendodôntica refere-se ao procedimento cirúrgico realizado para         
resolver dificuldades provenientes de um tratamento endodôntico ou não         

solucionáveis por ele. O sucesso da cirurgia é mais alto quando é suplementada             
pelo retratamento do canal radicular (ORSO; SANT’ANA FILHO, 2006). O tratamento           

do canal radicular é um meio seguro e eficaz de preservar dentes que de outra               

forma estariam perdidos (PINTO et al., 2011). 
Frente ao exposto, o objetivo primordial da cirurgia paraendodôntica é          

remover a patologia, para evitar a sua recorrência e facilitar o reparo tecidual             
(AMOROSO-SILVA et al. 2014). Levando em consideração que o material          

empregado para o tratamento dessa injúria permanece em íntimo contato com os            

tecidos perirradiculares e que sua biocompatibilidade é essencial para que ocorra o            
processo de reparo na região injuriada, o mesmo deve apresentar propriedades           

físicas, químicas e biológicas que o viabilizem para esse fim, não influenciando            
negativamente sobre as células que participam do processo de reparo e não            

atuando como um corpo estranho perpetuando a injúria (ORSO; SANT’ANA FILHO,           

2006; BARROS, 2012). 
Entre as indicações da cirurgia paraendodôntica, destacam-se:       

estabelecimento de drenagem, alívio da dor, complicações anatômicas, problemas         
iatrogênicos, traumatismos, necessidade de biópsia; defeitos endo-periodontais;       

problemas durante o tratamento, falhas em tratamento previamente realizado ou          

com presença ou não de núcleo (RIBEIRO et al., 2005; SILVEIRA et al., 2010;              
MIRANDA; DANTAS; MATTAR, 2017). As diferentes etapas do tratamento         

endodôntico estão associadas à circunstâncias intercorrentes e imprevisíveis; em         
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razão da complexidade da anatomia dental interna, desconhecimento das         

propriedades mecânicas dos instrumentos endodônticos, sequência técnica       
inadequada e pouca habilidade profissional (BARROS, 2012; MAMEDE NETO et al.,           

2012). 
A cirurgia paraendodôntica é um procedimento eficaz e com um elevado           

índice de sucesso, quando bem realizada é indicada, demonstra ser um           

complemento aos tratamentos endodônticos convencionais que apresentaram falhas        
no processo de cura e que não obtiveram resultados satisfatórios com retratamentos            

(PINTO et al., 2011). A evolução do conhecimento técnico-científico, o          
aperfeiçoamento instrumental e dos equipamentos e, especialmente o        

aprimoramento profissional, têm diminuído a incidência dos insucessos        

endodônticos. Se presentes, os recursos endodônticos para tratamento são         
satisfatórios e os casos de perda dental são reduzidos (AMENEIRO, 2018; FRANÇA            

et al., 2019).  
O selamento radicular é uma das etapas mais importantes da cirurgia            

paraendodôntica, pois é responsável pelo êxito do tratamento e/ou retratamento.          

Dentre os métodos de avaliação dos procedimentos instituídos durante a cirurgia           
paraendodôntica, os mais difundidos são aqueles relacionados à verificação do          

vedamento apical, da adaptação marginal, da biocompatibilidade e da ação          
antibacteriana, pois possibilitam avaliar as técnicas usadas na confecção das          

retrocavidades, e, investigar o selamento marginal (AMOROSO-SILVA et al. 2014;          

AMENEIRO, 2018).  
Para preencher as extremidades das raízes, é necessário que os materiais           

promovam vedação hermética, sejam biocompatíveis e estimulem a formação de          
carbonato-apatita para ocorrer a mineralização, resultando em ligamento periodontal         

na interface osso-cemento-dentina (SILVA et al., 2015). 

A escolha do material retrobturador deve ser feito levando em consideração           
as características ideias como fácil manipulação, radiopacidade, não-tóxico e         

não-mutagênico, biocompatível, insolúvel, adesão à estrutura dentária, capacidade        
de selamento por longo período, estabilidade dimensional e não ser afetado pela            

umidade (LODI et al., 2008). 

Em uma revisão sistemática da literatura sobre biocompatibilidade de         
materiais endodônticos para preenchimento radicular, Saxena et al. (2013) relataram          

os novos materiais em pesquisa que são:  
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● EndoSequence® Root Repair Material (ERRM): material biocerâmico       

pré-misturado pronto para uso que possui biocompatibilidade in vitro         
semelhante ao MTA cinza e branco. 

● BioAggregate®: versão modificada ou sintética do MTA original, é compatível          
em células da polpa humanas, células PDL e células MG63. 

● iRoot® BP Plus bioceramic putty: cimento biocerâmico a base de água           

totalmente sintético, um estudo demonstrou que esse material e o MTA eram            
biocompatíveis e não induziram efeitos citotóxicos.  

● Novel root-end filling material: cimento resinoso, composto em pó e líquido. O            
líquido é formado por hidroxietilmetacrilato, peróxido de benzoíla, toluidina e          

toluenossulfonato; compõem o pó: óxido de cálcio, silicato de cálcio e           

carbonato de trifenil bismuto. Possui biocompatibilidade favorável e sua         
capacidade de reserva de cálcio contribui para a mineralização dos tecidos. 

Os materiais à base de aluminossilicato de cálcio relatados por Saxena et al.             
(2013) são: 

● EndoBinder: novo cimento à base de aluminato de cálcio que foi desenvolvido            

para eliminar as características negativas do MTA. Apresentou reação         
tecidual satisfatória. 

● Generex: material à base de silicato de cálcio que possui algumas           
semelhanças com o ProRoot® MTA.  

● Capasio: promove a deposição de apatita, ou seja, promove a mineralização.           

Além disso, tem maior probabilidade de penetrar nos túbulos dentinários.  
● Quick-Set: é o pó de capasio refinado. Esse material e o MTA exibem perfis              

de citotoxicidade semelhantes. 
● Biodentine®: o pó de Biodentine® é composto principalmente de silicato de           

tricálcico, carbonato de cálcio e óxido de zircônio, enquanto Biodentine®          

líquido contém cloreto de cálcio como acelerador de presa e água como            
agente redutor. Em uma avaliação comparativa de biocompatibilidade in vitro,          

o Biodentine causou reação do fibroblasto gengival semelhante à do MTA.  
● Polymer nanocomposite (PNC): termo utilizado para designar materiais        

poliméricos que são carregados com quantidades mínimas de nanopartículas,         

como argilas, nanotubos de carbono. Nos estudos não encontraram         
diferenças significativas com relação à citotoxicidade entre o PNC e MTA. 
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● Novel root-end filling material using epoxy resin and Portland cement (EPC):           

material de preenchimento radicular que utiliza resina epóxi e cimento          
Portland (EPC). Apresenta radiopacidade favorável, tempo de endurecimento        

curto, baixa infiltração e baixa toxicidade. 
● Iron-free partially stabilized cement: é a base de cimento Portland com Zn e             

sintetizado através da substituição do nitrato de ferro. As propriedades físicas           

e a biocompatibilidade deste material foram consideradas favoráveis para         
preenchimento. 

 
3.4. Cimentos biocerâmicos no capeamento pulpar  

 

Em uma revisão de literatura realizada por Villa (2018), os materiais           
biocerâmicos que são utilizados no capeamento pulpar são: 

● TheraCal LC®: é um cimento à base de silicato de cálcio modificado por             
resina, seu pH após 28 dias é de 8,04, sua solubilidade é menor do que do                

ProRoot® MTA e possui baixa radiopacidade. O fabricante afirma que o           

material é disponível como cimento fluido e pronto para uso, utilizado por            
meio de uma seringa, eliminando a necessidade de manipulação. A reação de            

presa ocorre por hidratação, por isso os fabricantes indicam sua colocação           
sobre a dentina úmida.  

● Tech BioSealer®: foi introduzido no mercado odontológico em 2010, é          

indicado para obturação do canal radicular, obturação retrógrada, apicificação         
e capeamento pulpar direto. A presa ocorre quando entra em contato com            

água ou outros fluidos orgânicos. 
● ProRoot® MTA: possui longo tempo de presa, excelente biocompatibilidade,         

efeito antifúngico, capacidade de tomar presa na presença de fluidos e boa            

capacidade de selamento. 
 
 

4 COMPORTAMENTO BIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO DOS CIMENTOS       
BIOCERÂMICOS 

 
Atualmente, diversos tipos de cimentos são empregados em clínicas         

odontológicas; dos quais podem ser citados os cimentos à base de óxido de zinco e               
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eugenol, resina epóxica, hidróxido de cálcio, ionômero de vidro e de silicone; e em              

especial o conhecido agregado trióxido mineral - MTA (MARTINS, 2012; CHEMIM et            
al. 2013). 

Deste modo, o processo de elaboração do MTA é muito similar ao do cimento               
Portland. Pode-se dizer que seus constituintes, em bruto, são esmagados e unidos            

nas proporções requeridas, e então é aquecido gradualmente, entre 1400 e 1500ºC            

(LINHARES, 2012). Com este aumento de temperatura, a água livre evapora-se,           
decompondo-se (calcinando) e, ao perder a união com o hidróxido de carbono,            

produz o produto denominado de clínquer na forma de nódulos esféricos (1-25 mm).             
Em seguida de seu arrefecimento, o sulfato de cálcio é adicionado a essa mistura, e               

transformada em um pó muito fino, a qual é a sua forma final para comercialização               

(LONGO; PAULA; AMORIM, 2018). 
Embora existam certas diferenças baseadas na adição, ou não, de alguns           

compostos e combustíveis/aditivos; como visto, o método de fabricação de ambos           
os materiais é similar. Logo, o MTA exibe menor porcentagem de resíduos e             

partículas menos heterogêneas e menores dimensões quando comparado ao         

cimento Portland, bem como maior porosidade, microdureza e resistência à          
compressão. Além disso, as características finais dos dois materiais são resultado           

do seu método de fabricação e subsequente reação de hidratação (CINTRA et al.,             
2017; TORABINEJAD; PARIROKH; DUMMER, 2018).  

Entretanto, o mecanismo de hidratação ocorre da mesma forma; deste modo,           

a água destilada adicionada ao MTA como veículo, tem apresentado curto tempo de             
trabalho, longo tempo de endurecimento e deficiente consistência (OLIVEIRA;         

LEMOS, 2009; LONGO; PAULA; AMORIM, 2018). Cabe ressaltar que, a força           
compressiva do MTA pode ser influenciada por fatores, como: tipo de MTA, o líquido              

e proporção em que é misturado, a pressão de condensação do líquido, o valor de               

pH, e suas condições de armazenamento (HAYES et al, 2016; FRANÇA et al.,             
2019). 

Os primeiros produtos endodônticos desenvolvidos a base de MTA         
apresentavam coloração cinzenta por conta do óxido de bismuto, inclusive a maior            

parte de suas pesquisas iniciais foram realizadas com base nesta formulação           

(LINHARES, 2012). Com o passar do tempo, inúmeros problemas estéticos foram           
apresentados e relatados em diversos casos clínicos de dentes tratados com GMTA,            

em razão do óxido de bismuto existente em sua constituição. A versão branca do              
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MTA (WMTA), foi introduzida no mercado no ano de 2002, sob o nome de ProRoot               

WMTA, pela empresa Dentsply Endodontics, sediada em Tulsa, Oklahoma. A          
diferença entre as duas colorações deve-se principalmente a uma diminuição nas           

concentrações de óxidos de ferro, alumínio e magnésio no MTA de coloração branca             
(CAMILLERI et al., 2005; MOTA et al. 2010; LONGO; PAULA; AMORIM, 2018). 

No Brasil, o MTA cinza foi lançado em 2003 pela empresa Angelus Soluções             

Odontológicas sediada em Londrina, Paraná; e no ano seguinte, a mesma empresa            
lançou o MTA branco. Obviamente, a mudança da cor ampliou as indicações clínicas             

do material para áreas de maior necessidade estética, por exemplo, perfurações em            
dentes anteriores (BORTOLUZZI, 2007). Outra diferença entre os MTAs cinza e           

branco é o tamanho de suas partículas, cerca de 8 vezes menores e mais              

homogêneas no MTA branco (CAMILLERI et al., 2005; CAMILLERI, 2010),          
conferindo-lhe maior superfície de contato com o líquido utilizado na hidratação,           

assim como uma consistência final mais apropriada para inserção no sítio desejado            
(BOSIO, 2012; TORABINEJAD; PARIROKH; DUMMER, 2018). 

O composto tem sido considerado um Biomaterial padrão ouro para várias           

aplicações endodônticas, pois, em razão de seu elevado pH e sua capacidade de             
liberação de íons cálcio, tem a capacidade de estimular o reparo da região, pela              

deposição de tecido duro mineralizado (DUARTE et al., 2005; LODI et al., 2008;             
OLIVEIRA; LEMOS, 2009). É importante ressaltar que o valor de pH do MTA é de               

10.2 logo após a sua mistura, portanto, altamente alcalino, este valor sobe para 12.5              

após aproximadamente 3 horas de sua manipulação. Este elevado valor de pH            
ocorre em razão de uma constante liberação de cálcio a partir do MTA, e              

consequente formação de hidróxido de cálcio (PARIROKH; TORABINEJAD;        
DUMMER, 2018; LONGO; PAULA; AMORIM, 2018).  

Os cimentos à base de MTA são materiais bioativos e biocompatíveis que            

tomam presa em contato com água, sangue e outros fluidos, formando hidróxido de             
cálcio, que eleva o pH do meio gerando ativação da fosfatase alcalina, e, iniciando o               

processo de mineralização. Em contato com fluidos teciduais o hidróxido de cálcio            
se dissocia em íons cálcio e hidroxila (RIBEIRO et al., 2005; POMPEU et al, 2013).               

Com o tecido conjuntivo, os íons cálcio, definem uma área de necrose formando o              

dióxido de carbono, e em conjunto com o hidróxido de cálcio, formam cristais de              
calcita, que servem de núcleo de calcificação. A alcalinidade do meio induz o tecido              

conjuntivo a secretar fibronectina, uma glicoproteína que com cristais de calcita,           
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estimula a formação de colágeno tipo I, que com o cálcio, leva à mineralização              

(SINHORETI; VITTI; SOBRINHO, 2013; FRANÇA et al., 2019).  
Vários estudos comprovaram sua eficácia em várias aplicações clínicas,         

citando-se como exemplo, nos casos de pulpotomia (BARROS, 2012; GOMES,          
2019), na retro-obturação (TORABINEJAD; PARIROKH; DUMMER, 2018), em        

preenchimentos e selamentos de áreas de reabsorção interna e externa dentária           

(LODI et al., 2008), na obturação do SCR (Sistema de Canais Radiculares), e como              
tampão apical em dentes permanentes com rizogênese incompleta (FRANÇA et al.,           

2019). Porém, sua manipulação e inserção exibe certas dificuldades como, por           
exemplo, o seu tempo de presa longo (MOTA et al. 2010), o que acaba              

comprometendo sua inserção no local ideal e ainda acarretando risco de sua            

dissolução na região da intervenção antes da presa (PARIROKH; TORABINEJAD;          
DUMMER, 2018). 

Com base em suas características biológicas favoráveis, e buscando melhorar          
as desvantagens físicas da formulação do MTA convencional, novos cimentos          

obturadores à base de deste material foram lançados no mercado odontológico           

(DORILEO et al., 2014), e vários materiais têm sido pesquisados e desenvolvidos,            
com o intuito de manter suas características biológicas e aprimorar suas           

propriedades físicas, novos materiais são estudados (MARINS et al. 2017).          
Tentando evitar que a umidade altere as características físicas do MTA o uso de              

monômeros resinosos (CAMILLERI, 2010), como o HEMA-hidróxietil metacrilato;        

BIS-GMAbisfenol A glicil di-metacrilato; e o TEGDMA-trietileno glicil di-metracrilato         
HEMA; incorporados ao MTA são propostas, visando melhorar o tempo de presa e             

de manipulação (CAMILLERI et al., 2005; LINHARES, 2012).  
Considerando, a similaridade entre MTA e o cimento Portland, recentes          

pesquisas vêm utilizando certos aditivos da construção civil agregados a estes           

materiais na tentativa de melhorar suas propriedades físico-químicas (CAMILLERI,         
2010; COSTA et al., 2014). Há também estudos dirigidos à alteração da fórmula do              

MTA ou, ao desenvolvimento de um novo material a base de cimento Portland             
visando melhorar seus atributos de manipulação (DORILEO et al., 2014; PILOWNIC,           

2017). Estes estudos estão muito voltados ao MTA puro e suas associações, como             

silicato dicálcico e/ou tricálcico, associado a outras substâncias como metais,          
semimetais e outros (PRIYANKA, 2013; MARINS et al. 2017).  
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Ultimamente, o MTA foi adicionado o Bis-EMA (bisfenol A glicil di-metacrilato           

etoxilado), um monômero análogo do Bis-GMA; que possui alto peso molecular e            
não requer o uso de diluentes, podendo resultar em um material com menos efeitos              

citotóxicos (LODI et al., 2008), formando um material obturador (E-MTA), que           
quando testada sua liberação de cálcio, resultou em níveis inferiores ao           

MTA-Ângelus. Com a adição de CaCl2 ao MTA-E houve um favorecimento da            

liberação de íons cálcio (LINHARES, 2012; TORABINEJAD; PARIROKH; DUMMER,         
2018). Espera-se que tais materiais sejam biocompatíveis, com boa estabilidade          

dimensional e selamento marginal, insolubilidade frente aos fluidos tissulares,         
exibam fácil manipulação e inserção, boa radiopacidade e tempo de presa curto,            

antimicrobiano e, com capacidade de estimular o reparo na região. 

Inicialmente, apenas um tipo de MTA encontrava-se presente no mercado, no           
entanto, partindo da sua fórmula original, diversos outros estudos surgiram com o            

intuito de aperfeiçoar e otimizar as qualidades primárias do MTA. Atualmente, o            
refinamento da sua produção oferece aos profissionais da Odontologia um amplo           

leque de escolhas mais abrangente e consoante o tipo de caso. Este tópico, irá              

discorrer acerca das principais características dos cimentos selecionados para os          
testes realizados no presente estudo. Desta maneira, serão abordadas as principais           

características físico-químicas, biológicas, dos seguintes cimentos endodônticos:       
MTA Pro Root®, MTA HP®, MTA Bio® Branco e Biodentine®, ainda tecendo-se uma             

breve contextualização sobre sua composição, desenvolvimento industrial e        

resultados científicos de sua eficácia. 
O MTA Pro Root®, como antes exposto, foi desenvolvido ao final da década             

de 1990, e, é o primeiro cimento endodôntico à base de MTA, estudado e              
patenteado para uso. Na época, esse cimento exibia coloração cinza, e na busca de              

melhorias das propriedades, lançou-se no mercado o MTA branco, criado pela           

exclusão de compostos de ferro em vez de adição de outros elementos, em função              
disso não contendo partículas tão grandes como o MTA cinza, assim explicando,            

suas melhores propriedades de manuseamento clínico (CAMILLERI, 2010). O MTA          
branco colocado no mercado, exibe como desvantagem a capacidade de pigmentar           

os tecidos dentários, sobretudo na presença de sangue (LODI et al., 2008),            

motivando o desenvolvimento de técnicas e produtos alternativos, como o emprego           
de adesivo dentinário, antes do material selador, e a modificação do radiopacificador            

em certas marcas comerciais e o desenvolvimento do MTA HP (MOTA et al. 2010). 
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Ao longo dos anos, são constante as pesquisas na busca por um material             

obturador ideal, e diversas associações entre produtos passou a favorecer o           
surgimento de novos materiais (PILOWNIC, 2017), e a cada dia novos cimentos a             

base de silicato de cálcio são introduzidos ao mercado (OLIVEIRA; PANDOLFELLI,           
2011; MARINS et al., 2017). Para que terapia endodôntica possa alcançar os mais             

altos índices de sucesso e, também como resultado do avanço científico e            

tecnológico foram lançados no mercado novos biocerâmicos a base de MTA, como o             
MTA HP (Angelus®), o MTA Bio Branco (Angelus®) e o Biodentine® (Septodont®)            

(BORTOLUZZI, 2007; CAMILLERI, 2010; MINOTTI, 2011). 
O MTA HP (Angelus®), é um material biocerâmico à base de silicato,            

desenvolvido com propósito de manter as propriedades biológicas e aprimorar          

propriedades físicas do MTA convencional. Este cimento contém uma fase sólida em            
forma de pó e uma fase líquida, que devem ser manipuladas para constituição do              

produto final (MOTA et al. 2010). O pó é composto basicamente por silicato             
tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico, óxido de cálcio, carbonato de cálcio           

e como radiopatizante o tungstato de cálcio; a fase líquida é composta por água e               

um agente plastificante (HAYES et al, 2016). O material exibe alta plasticidade e             
propriedades físicas melhores, comparado ao MTA branco, além de reduzir a riscos            

de pigmentação dentária, usado para retrobturação, tratamento de perfuração         
radicular (canal e furca) iatrogênica ou por lesão de cárie, perfuração radicular por             

reabsorção interna e externa comunicantes, proteção pulpar direta, pulpotomia,         

apicigênese, apicificação e barreira intracoronária prévia ao clareamento dental         
(LINHARES, 2012).  

No tocante, a utilização do tungstato de cálcio como agente radiopacificador           
no MTA Repair HP®, e no MTA Angelus® Branco, deve-se ao fato de que o agente                

radiopacificador utilizado anteriormente no MTA Angelus® Branco, o óxido de          

bismuto, causava pigmentação dentária. Em estudos científicos o MTA HP®          
apresentou melhores valores de resistência de ligação quando comparado ao MTA           

branco, devido a substituição do óxido de bismuto pelo tungstato de cálcio como             
agente radiopacificador, o que explica os melhores resultados do MTA HP® em            

comparação com o MTA branco. Além disso, o tungstato de cálcio contribui para             

uma maior liberação de cálcio, logo, promovendo maior biomineralização         
(CAMILLERI et al., 2005; CAMILLERI, 2010; SILVA, 2014). 
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Após a comercialização do MTA Branco, novamente a empresa Angelus          

Soluções Odontológicas, produziu o cimento MTA BIO, que segundo informações do           
fabricante, é sintetizado em laboratório sob condições altamente controladas,         

conforme especificações da American Chemical Society, assegurando, que o         
produto final esteja isento de substâncias contaminantes indesejadas, como         

chumbo, e particularmente arsênico (POMPEU et al., 2013), e com as mesmas            

indicações do MTA Branco, designando maior segurança. Assim, em razão de sua            
alegada alta pureza e baixa solubilidade, MTA-Bio é reivindicado, tem baixo efeito            

tóxico para as células pulpares, permitindo uma cicatrização mais rápida e eficaz do             
tecido após polpa direta tampando ou pulpotomia (MINOTTI, 2011; LINHARES,          

2012). 

Em 2010, surgiu no mercado mundial, como resultado de inovações          
tecnológicas e da busca por materiais com propriedades físico-químicas e biológicas           

ideais, o cimento endodôntico Biodentine® (Septodont, Saint-Maur-France)       
(OLIVEIRA; PANDOLFELLI, 2011; DORILEO et al., 2014). Este Biocerâmico         

apresenta como principal componente uma porção sólida, que consiste em um pó,            

contendo silicato tricálcico (3CaO SiO2) altamente purificado, e pequenas         
quantidades de silicato de cálcio (CaSiO3), carbonato de cálcio (CaCO3), e como            

radiopacificador o óxido de zircónio (ZrO2), e ainda uma porção líquida contendo            
cloreto de cálcio (CaCl2, 2H2O) (BORTOLUZZI, 2007; HAYES et al, 2016). 

O Biodentine® chegou ao mercado odontológico expondo indicações        

semelhantes às do MTA, como um material reparador dentinário, para substituição           
da dentina em reparos temporários e definitivos de perfurações, reparos de           

reabsorções, visando vedar determinadas apicificações, além de preenchimento das         
retrocavidades cirúrgicas, em razão de seu comportamento bioativo (HAYES et al,           

2016; TORABINEJAD; PARIROKH; DUMMER, 2018). Atualmente, o Biodentine® é         

indicado como uma alternativa eficiente, considerando as propriedades físicas e          
biológicas, em uma variedade de aplicações clínicas em endodontia.  

Mesmo sendo grande alvo de pesquisas e inovações, os cimentos ainda há             
poucas evidências para embasar todas as possíveis indicações e benefícios destes           

materiais comparados às suas propriedades físico-químicas (GOMES, 2019) pelo         

fato de serem produtos lançados a pouco tempo no mercado odontológico. Os            
produtos MTA HP (Angelus®), MTA Bio Branco (Angelus®) e Biodentine®          

(Septodont®) são bem consolidados pela literatura. 
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4.1. Técnica de uso dos cimentos biocerâmicos 

 
O MTA ProRoot® é indicado como tampão apical durante a apicificação,           

reparo de perfurações radiculares, pulpotomia de dentes decíduos, capeamento         
pulpar, reabsorções internas, retrobturador em cirurgia paraendodôntica. O material         

de reparo do MTA Pro Root® consiste em um pó de partículas finas hidrofílicas finas               

que solidificam na presença de umidade. A hidratação do pó cria um gel coloidal que               
se solidifica para formar uma barreira impermeável que cura totalmente ao longo de             

um período de quatro semanas. As instruções de uso fornecidas pelo fabricante são: 
● Abra uma embalagem de MTA ProRoot® e dispense o pó em uma placa de              

vidro estéril de mistura; 

● Esprema o conteúdo da ampola de microdose de líquido do MTA ProRoot® ao             
lado do pó na placa de vidro estéril de mistura; 

● Misture o material com o líquido por cerca de 1 minuto para garantir que todas               
as partículas do pó sejam hidratadas e homogeneizadas. 

 

O MTA HP® é indicado para: tratamento de perfuração (raiz e furca)            
iatrogênica ou por lesão de cárie; tratamento via canal de perfuração radicular por             

reabsorção interna; tratamento cirúrgico de perfuração radicular por reabsorção         
interna; cirurgia paraendodôntica com retrobturação; proteção pulpar direta;        

pulpotomia; apicigênese e apicificação. É composto por um pó e líquido. A            

composição do pó é silicato tricálcico (CaO)3SiO2; silicato dicálcico (CaO)2SiO2;          
aluminato tricálcico (CaO)3Al2O3; óxido de cálcio CaO; tungstato de cálcio CaWO4. A            

composição do líquido é água e plastificante. As instruções de uso fornecida pelo             
fabricantes são: 

1. Esterilizar os materiais a serem utilizados na espatulação, inserção e           

condensação do MTA HP®;  
2. Dispensar o conteúdo de 1 embalagem de MTA HP® e 2 gotas do líquido               

na placa de vidro; 
3. Espatular por 40 segundos até a homogeneização completa do pó e            

líquido. O cimento obtido é semelhante a uma massa de modelar; 

4. Levar o MTA HP® ao local desejado com um aplicador de MTA             
ANGELUS®, condensando-o com instrumental adequado para essa finalidade. 
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O MTA Bio® Branco é indicado para tratamento de perfuração radicular (canal            

e furca) iatrogênica ou por lesão de cárie; tratamento via canal de perfuração             
radicular por reabsorção interna; tratamento cirúrgico de perfuração radicular por          

reabsorção interna; cirurgia paraendodôntica com retrobturação; proteção pulpar        
direta; pulpotomia; apicigênese e apicificação. O pó é composto por: silicato           

tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico, óxido de cálcio, tungstato de cálcio.           

A técnica de uso informada pelo fabricante é: 
1. Esterilize a placa de vidro, a espátula e os instrumentos para inserção e              

condensação do MTA; 
2. Espatular por 30 segundos o conteúdo de 1 sachê de MTA (ou de 1 pá                

dosadora) e 1 gota de água destilada sobre a placa de vidro. O cimento obtido terá                

consistência arenosa; 
3. Leve o MTA ao local desejado com um aplicador de MTA ANGELUS® ou              

com um instrumento apropriado;  
4. Condense o MTA na cavidade preparada com instrumentos metálicos          

(condensadores de amálgama ou espátula 1) ou com a ponta de um cone de papel               

absorvente umedecido com água destilada.  
Importante: Em procedimentos de longa duração ou quando o MTA não é            

utilizado logo após a espatulação, cubra-o com gaze úmida para evitar seu            
ressecamento. O MTA deve ser descartado. 

As indicações do Biodentine® para coroa são: restauração permanente da          

dentina sob compósitos ou preparos indiretos Inlay/Onlay; restauração temporária         
dentina-esmalte; restauração de lesões cariosas coronais profundas e/ou grandes         

(técnica sanduíche); restauração de lesões radiculares cervicais; capeamento pulpar         
e pulpotomia. Na raiz é indicado para: reparo de perfuração radicular; reparo de             

perfurações de furca; reparo de perfurações causadas por reabsorção interna;          

apexificação; restauração da porção terminal da raiz em cirurgia endodôntica          
(retro-obturação). As instruções para uso fornecidas pelo fabricante são: 

1) Abra uma cápsula e coloque-a no suporte para a cápsula. 
2) Destacar uma ampola contendo o líquido e bater gentilmente na tampa            

para forçar todo o líquido a escoar para o flaconete.  

3) Girar a tampa para abrir. Deve-se tomar cuidado para não derramar            
nenhuma gota do líquido da ampola.  

4) Colocar 5 gotas do líquido na cápsula.  
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5) Fechar a cápsula. Colocá-la em um amalgamador em uma velocidade de            

4000-4200 rotações/min.  
6) Deixar agitar por 30 segundos.  

7) Abra a cápsula e verifique a consistência do material.  
8) Se desejar uma consistência mais espessa, aguardar 30 segundos a 1            

minuto antes de checar mais uma vez, sem exceder o tempo de trabalho. Se, após               

este procedimento, o material apresentar uma consistência arenosa e não cremosa,           
adicione mais uma gota do líquido e misture no amalgamador, por 10 segundos.             

Neste caso, o tempo de secagem pode sofrer um acréscimo.  
9) Retire Biodentine® com auxílio de uma espátula fornecida com o produto.            

Dependendo da aplicação desejada, é possível aplicar Biodentine® com um porta           

amálgama, uma espátula ou um dispositivo do tipo Messing Gun (aplicador de MTA).             
Após a aplicação, lavar imediatamente com água os instrumentos para remover           

qualquer resíduo de material. 
 

 

5 CONCLUSÃO 
 

As vantagens de utilizar cimentos biocerâmicos são o tempo de presa mais            
curto e adequado, rapidez e simplificação do trabalho, capacidade de formar uma            

ligação com a dentina, e fácil manipulação. Por ser um material não tóxico e que               

induz respostas regenerativas ao corpo, pode ser indicado para diversos          
procedimentos como reparo de perfurações, capeamento pulpar, apicificação e         

cirurgias paraendodônticas. Portanto, diante da ampla disponibilização dos cimentos         
biocerâmicos endodônticos no mercado, cabe ao cirurgião-dentista a escolha deste          

com base no conhecimento de suas propriedades biológicas e físico-químicas e de            

acordo com o procedimento a ser realizado.  
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