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RESUMO 

 

A técnica de revascularização pulpar possibilita a reativação da formação radicular, 

mas clinicamente observa-se a descoloração coronária. Desta forma, o presente 

estudo objetivou analisar em qual ou quais etapas desse tratamento ocorre a 

mudança de coloração. Trata-se de um estudo experimental in vitro, no qual foram 

utilizados 75 incisivos bovinos (n=15), divididos em 5 grupos: GP- protocolo 

completo, GA- pasta tripla antibiótica, GS- sangue, GW- WMTA e GC- soro 

(controle). A avaliação da cor foi realizada com o aparelho Easyshade®, através dos 

parâmetros do CIE-L*a*b*. As leituras foram executadas em triplicata para cada 

amostra e realizadas antes e após a primeira sessão, com 24, 48, 72 horas, antes e 

após a segunda sessão, com 24, 48, 72 horas, um mês e três meses após a 

realização do protocolo. Para a análise estatística foi utilizado o teste de análise de 

variância Split-plot, tendo o valor médio em todos os grupos sofrido ajustes de 

Bonferroni, com nível de significância de 95%. Para análise intergrupo e intragrupo, 

foram feitas as comparações estatísticas pelo teste ANOVA com o Post Hoc de 

Tukey. De acordo com a comparação multivariada, considerando a média total do 

grau de escurecimento, os grupos sangue e protocolo apresentaram maior grau de 

escurecimento (p<0,05). Na análise intergrupos, o grupo contendo sangue 

apresentou aumento no grau de escurecimento a partir de 15 dias até três meses 

(p<0,05) e o grupo protocolo apresentou descoloração coronária no primeiro e 

terceiro mês em relação aos demais grupos (p<0,05). Na análise intragrupos, os 

grupos antibiótico e WMTA apresentaram uma diminuição no grau de escurecimento 

com 15 dias em relação ao baseline (p<0,05) e posteriormente mantiveram-se 

estáveis, o grupo contendo sangue após 15 dias teve um aumento (p<0,05) e o 

grupo protocolo demonstrou uma descoloração coronária após a colocação do 

sangue e do WMTA no conduto, apresentando diferença do baseline no terceiro mês 

(p<0,01). Assim, concluiu-se que sangue é o principal causador do escurecimento 

dentário na técnica de revascularização pulpar, presente no momento da indução do 

coágulo. 

 

Palavras-Chave: Agentes Antibacterianos. Amoxicilina. Descoloração do dente.  

Revascularização. 

 



ABSTRACT 

 

The pulp revascularization technique allows the reactivation of the root formation, 

however clinically the coronary discoloration it’s noted. So, the present study aimed 

to analyze in which stage or stages of this treatment the color change occurs. It is an 

experimental in vitro study where 75 bovine incisors (n=15), divided in 5 groups: GP- 

complete protocol, GA- triple antibiotic paste, GS- blood, GW- WMTA, GC- serum 

(control). The color evaluation was performed with the Easyshade® device, with the 

CIE-L*a*b* parameters. And the readings were performed in triplicate for each group, 

before and after the first session, after 24, 48 and 72 hours, one and three months 

after the protocol exexution. The Statistical analysis was performed using the split-

plot analysis of variance test, and the average value in all groups was adjusted by 

Bonferroni, with a significance level of 95%. For intergroup and intragroup analysis, 

the statistical comparisons were made through the ANOVA test with the Tukey Post 

Hoc. According to the multivariate comparison, considering the total average of the 

degree of darkening, the blood and protocol groups presented more significant 

darkening (p<0.05). In the intergroup analysis, the group containing blood presented 

a higher darkening degree from 15 days to three months (p<0,05) and the protocol 

group presented coronary discoloration on the first and third months in relation to the 

other groups (p<0,05). In the intragroup analysis, the antibiotic and WMTA groups 

presented a decrease on the darkening in 15 days compared to the baseline (p<0,05) 

and then remained stable, the group containing blood had an increase after 15 days 

(p<0,05) and the protocol group, in 15 days showed coronary discoloration after the 

introduction of blood on the root canal, showing variation to the baseline on the third 

month (p<0,01). So, it was concluded that the blood, present on the induction of the 

clot, is the main cause of dental darkening on the pulp revascularization technique 

execution.  

 

Keywords: Anti-Bacterial Agents. Amoxicillin.  Tooth discoloration.  

Revascularization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os protocolos de revascularização pulpar, que são utilizados no tratamento de 

dentes com diagnóstico de necrose e rizogênese incompleta, tem ganhado grande 

destaque nos últimos anos. Isso devido os resultados alcançados por estes, como à 

regressão das lesões periapicais e da sintomatologia dolorosa, diminuição da 

abertura apical, aumento da espessura das paredes radiculares, delineamento da 

lâmina dura, com redução de seu espessamento e a completa formação radicular  

(DING et al., 2009; HARGREAVES et al., 2008; CHANDRAN; CHACKO; SIVADAS, 

2014; TAWFIK et al., 2013; BRUSCHI et al., 2015).  

Essa deposição tecidual aumenta à resistência do dente a fratura, o que antes 

não era possível com a técnica de apicificação, a qual pode ser realizada através da 

colocação e um “plug” de agregado de trióxido mineral (MTA) ou trocas periódicas 

de hidróxido de cálcio, para posteriormente ser realizado o tratamento endodôntico. 

O que pode diminuir ainda mais resistência mecânica das paredes radiculares, 

devido à instrumentação, pois essas já são delgadas e não há ganho de tecido, 

sendo apenas vedado a região apical (RAFTER, 2005). O que difere do tratamento 

de revascularização, que não necessita da posterior endodontia e induz a 

complementação da formação radicular de maneira fisiológica (HUANG, 2009). Por 

esses fatores, a revascularização pulpar tem sido bastante empregada e estudada. 

 Apesar dessas técnicas de revascularização apresentarem muitas vantagens, 

tem sido descrito uma descoloração coronária causada após sua realização 

(BRUSCHI et al., 2015;  FELMAN; PARASHOS, 2013), como no protocolo proposto 

por Banchs e Trope (2004), que é bastante empregado. Este utiliza uma combinação 

de pastas de triplo antibiótico, para a desinfecção do conduto, descrita por Hoshino 

et al. (1996), composta por ciprofloxacino, metronidazol e minociclina. Essa última, 

segundo Kim et al. (2010) promove o escurecimento coronário. 

 Devido a esse escurecimento, algumas variações dessa pasta têm sido 

sugeridas, como a substituição da minociclina pelo cefaclor (KIM et al., 2010; 

TROPE, 2010) ou a amoxicilina (THOMSON; KAHLER, 2010), por exemplo. Sato et 

al. (1993) estudaram a eficácia antibacteriana de uma variedade de combinações de 

antibióticos, incluindo a amoxicilina, e concluíram que esta é tão eficaz quanto a 

minociclina, quando usada em combinação com o metronidazol e o ciprofloxacino. 

No entanto, não existem muitos relatos conhecidos de protocolos regenerativos 
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usando uma pasta tripla antibiótica que incluía em sua formulação a amoxicilina, e 

se a combinação resulta em descoloração.  

Outras pesquisas associam a mudança de coloração com o uso do MTA, que 

é empregado para evitar recontaminação do conduto e induzir deposição de tecido 

nas paredes radiculares. Segundo o estudo de Ioannidis et al. (2013) que avalia o 

MTA cinza (GMTA) e o branco (WMTA), pôde-se observar que ambos causam o 

escurecimento coronário, sendo o cinza mais intenso e evidenciado mais 

precocemente e o branco mais recomendado para áreas estéticas. 

Felman e Parashos (2013) notaram que o escurecimento foi acentuado 

quando o MTA foi associado com o sangue, como na realização da técnica de 

revascularização pulpar, em que, após a indução do coágulo sanguíneo, selou-se o 

conduto com MTA. Esses autores observaram também, que o grupo contendo 

apenas sangue apresentou maior grau de descoloração.  

Apesar de todas as pesquisas realizadas, em relação a essa mudança de 

coloração da coroa após o tratamento de rizogênese incompleta, não foi realizado 

ainda um estudo que avaliasse cada etapa dos protocolos de forma sequenciada, 

para se analisar em qual ou quais essas mudanças ocorrem e se a associação de 

ambas agravaria ou não ainda mais a alteração de cor. Assim, ao se descobrir o real 

causador de tais danos estéticos, seria possível desenvolver técnicas ou substituir 

medicações na tentativa de resolver ou amenizar essa mudança de coloração 

dentária.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 REVASCULARIZAÇÃO E REGENERAÇÃO PULPAR 

  

As terminologias revascularização e regeneração pulpar parecerem 

semelhantes e por isso causam confusão quanto ao uso correto de cada uma. 

Apesar disso, elas se caracterizam por situações clínica divergentes.  

Na revascularização ocorre deposição de tecido mineralizado, formação de 

novos vasos e o tecido que se desenvolve, no local anteriormente ocupado pela 

polpa, é mais semelhante ao ligamento periodontal que ao tecido pulpar, sendo a 

probabilidade de formar tecido semelhante à polpa de apenas 30% (TROPE, 2008). 

Essa técnica é empregada em caso de necrose, que ainda apresenta um 

remanescente vitalizado da bainha epitelial de Hertwig, capaz de se diferenciar e 

permitir a proliferação tecidual, após a indução do coágulo (FRIEDLANDER, 

CULLINAN, LOVE, 2009).  

A regeneração pulpar é empregada quando há uma degeneração total dos 

tecidos, devido à ação bacteriana. Sendo necessária a utilização de alguns agentes 

desenvolvidos a partir da engenharia de tecidos para tratar esses dentes, como 

fatores de crescimento exógenos, que podem ser usados em associação com as 

células estaminais pós-natais autógenas, os quais têm a função de induzir a 

regeneração funcional desse tecido, na tentativa de repor estruturas perdidas do 

complexo dentino-pulpar (MURRAY, GARCIA-GODOY, HARGREAVES, 2007; 

BANSAL; BANSAL, 2011). 

Dessa forma, a terminologia correta empregada nesses casos, é a de 

revascularização pulpar. 

 

2.2 TÉCNICA DE REVASCULARIZAÇÃO PULPAR 

 

A técnica de revascularização pulpar é utilizada para tratamento de dentes 

com diagnóstico de necrose pulpar e rizogênese incompleta, aplicada a dentes que 

sofreram traumas ou foram atingidos por um processo carioso antes que a raiz fosse 

maturada (FRIEDLANDER; CULLINAN; LOVE, 2009). Existem vários protocolos 

dessa técnica como o de Banchs e Trope (2004), Chueh e Huang (2006), Jadhav, 
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Shah e Logani (2012) e Soares, Zaia e Souza Filho (2012). Todos esses, apesar de 

apresentarem pontos distintos, chegam aos mesmos resultados.  

O protocolo proposto por Banchs e Trope (2004) é dividido em duas sessões. 

Na primeira são realizados o acesso à polpa dentária, isolamento absoluto, 

odontometria, irrigação com hipoclorito de sódio 2,5%, colocação da pasta tripla 

antibiótica, composta por ciprofloxacino, metronidazol e minociclina (10mg de cada 

droga), descrita por Hoshino et al. (1996), manipulada com soro fisiológico estéril 

0,9% até atingir a consistência de pasta, e selamento coronário com resina 

composta para evitar possíveis contaminações. Na segunda sessão, quinze dias 

após, é feito o acesso e isolamento novamente, seguido da irrigação com hipoclorito 

de sódio e soro fisiológico, para a remoção de toda a pasta do conduto. 

Posteriormente o coágulo é induzido, através de uma sobreinstrumentação 

mecânica na região do periápice e serve como arcabouço para o desenvolvimento 

de um novo tecido (BANSAL; BANSAL, 2011).  Após o sangue coagular é feito uma 

barreira com MTA entre o terço cervical e médio, o qual é manipulado com a água 

destilada, para selar o conduto. Sendo esse protocolo finalizado selando-se a coroa 

com resina composta. 

O descrito por Chueh e Huang (2006) também não realiza a instrumentação 

mecânica, para não fragilizar as paredes dentinárias ainda mais. Neste, é feito o 

acesso e a irrigação com hipoclorito de sódio a 2,5%, para a desinfecção, em 

seguida é colocada à pasta de hidróxido de cálcio no conduto que é posteriormente 

selado com Caviton e IRM. É realizada a troca da medicação intracanal após 14 dias 

e cada vez que houver algum sinal e sintoma da infecção. Depois que a barreira é 

formada o conduto é selado com amálgama.  

O proposto por Jadhav, Shah e Logani (2012), caracteriza-se pelo acesso 

endodôntico, irrigação com hipoclorito de sódio 2,5%, colocação da pasta antibiótica 

descrita por Hoshino et al. (1996) e selamento coronária com IRM. O paciente 

retorna, e não havendo mais sinais e sintomas é feita a anestesia sem vaso 

constritor, remoção da pasta antibiótica, indução do sangramento no periápice 

através de um instrumento pequeno. Após isso, com auxilio de um calcador é 

colocado o plasma rico em plaquetas (PRP) embebido em uma esponja de colágeno 

estéril. O PRP é retirado do próprio paciente através de punção periférica e 

centrifugado para a obtenção do plasma. Na sequência, o dente é selado com 

ionômero de vidro. 
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O sugerido por Soares, Zaia e Souza Júnior (2012) é realizado em uma única 

sessão, pois não é deixado medicação intracanal no conduto para descontaminação. 

Dessa forma, ele é indicado em caso de necrose com ausência de sinais e de 

reabsorção radicular externa. Esta consiste na irrigação com clorexidina gel a 2%, 

instrumentação cautelosa e remoção de tecidos orgânicos e necróticos, seguido da 

irrigação com soro fisiológico e inserção da clorexidina gel a 2%. Posteriormente, o 

coágulo é induzido e sobre ele é depositado o hidróxido de cálcio, que serve como 

barreira para a colocação do tampão de MTA no terço cervical. Acima do MTA é 

colocada uma bolinha de coltosol e feita a restauração com reina composta. 

Todos esses protocolos, sejam eles divididos em um ou duas sessões, 

chegam aos mesmos resultados, como deposição de tecido mineralizado, que 

permite a complementação da formação radicular, a qual havia sido interrompida 

(FRIEDLANDER; CULLINAN; LOVE, 2009). Mas se esse sucesso não for 

alcançado, pode ser feita a apicificação, em que não há formação da barreira 

mineralizada, nem aumenta a resistência mecânica dos dentes, e sim um 

fechamento do ápice para a posterior realização do tratamento endodôntico 

(RAFTER, 2005). 

 Porém, apesar dessas grandes vantagens proporcionadas por esses 

protocolos, ocorre o escurecimento coronário.  Entretanto, o que deve ser 

considerado de maior importância é devolução das funções e saúde dos dentes. 

 

2.3 DESCOLORAÇÃO CORONÁRIA 

 

A descoloração coronária pode ser causada nos protocolos de 

revascularização pulpar gerando um prejuízo estético (BRUSCHI et al., 2015). 

Alguns materiais e etapas da técnica podem ser responsáveis por isso, tais como a 

pasta de antibióticos, o MTA e o sangue (FELMAN; PARASHOS, 2013; CARDOSO, 

2014). 

 

2.3.1 Antibióticos 

 

Os antibióticos usados nesses protocolos são uma combinação descrita por 

Hoshino et al. (1996) em sua pesquisa, a qual é composta por metronidazol, 

ciprofloxacino e minociclina. Está formulação apresenta efetividade comprovada 
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contra as bactérias das camadas mais profundas da dentina infectada, quando em 

associação. 

O metronidazol é de origem sintética e pertence ao grupo dos nitroimidazóis. 

Ele age sobre o DNA e produz uma perda da estrutura helicoidal, interrompendo a 

transcrição e replicação, consequentemente inibe a síntese proteica, levando a 

morte celular. Este antibiótico tem ação contra os anaeróbios Gram-positivos e 

Gram-negativos, anaeróbios obrigatórios e facultativos, aeróbios obrigatórios e 

protozoários (ERIC et al., 1981). 

O ciprofloxacino é uma fluorquinolona com grande capacidade de ligação e 

penetração nas bactérias, agindo através da inibição da enzima DNA girase, a qual 

é responsável pela replica, transcrição e reparação cadeias de DNA bacterianas, 

seu mecanismo de ação é responsável pelo combate a infecções bacterianas 

(SOUZA et al., 2014). Este antibiótico age contra bactérias Gram-negativas e Gram-

positivas e é eficaz contra bactérias resistentes aos aminoglicosídeos, penicilinas, 

cefalosporinas e tetraciclinas (TRABULS et al., 1999). 

A minociclina é derivada semissintética da tetraciclina e atua através de uma 

ligação a um sítio na subunidade 30S do ribossomo bacteriano impedindo que este 

se ligue ao aminoacil-t-RNA no sítio A do ribossomo, o que inibe a síntese proteica 

bacteriana (SHLAES, 2006; DOAN et al., 2006). Este antibiótico apresenta caráter 

lipofílico, atuando contra bactérias Gram-positivas, Gram-negativas, anaeróbicas, 

micobactérias e protozoários (ZHANEL et al., 2004). Mas a minociclina, segundo Kim 

et al. (2010) é responsável pela descoloração coronária, pois ela reage com os íons 

cálcio via quelação formando um complexo insolúvel, o qual promove o 

escurecimento coronário. 

Kim et al. (2010) sugere a substituição da minociclina por outros antibióticos 

como o cefaclor, associado ao metronidazol e o ciprofloxacino. Dabbagh et al. 

(2012), também sugere que esse seja usado, afirmando que o cefaclor não causa 

descoloração. Outra opção proposta por Thomson e Kahler (2010) é a de substituir a 

minociclina pela amoxicilina, pois ela tem ótima ação antimicrobiana e não causa 

alteração de cor.  

O cefaclor é uma cefalosporina de 2ª geração, que assim como a penicilina, 

atua na inibição da parede celular (LEONARD, 1982). E age de forma eficaz contra 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas (TOMIĆ  et al., 2016). Este antibiótico 

também pode estar relacionado com a mudança de coloração coronária, pois Akcay 
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et al. (2014) encontraram em seus estudos que o cefaclor induz mudanças de cor 

graves a partir de um dia de avaliação. 

A amoxicilina é uma penicilina semi-sintética, de amplo espectro e age sobre 

micro-organismos aeróbios e anaeróbios Gram-positivos e aeróbios Gram-negativos. 

Seu mecanismo de ação está relacionado com a inibição da biossíntese do 

mucopeptídeo da parede celular bacteriana (KULIK et al., 2008). Isso associado ao 

efeito bactericida, pois a amoxicilina inativa o inibidor de enzima autolítica da parede 

celular, que leva a lise da bactéria (BARBOSA et al., 2001).  

 

2.3.2 MTA 

 

 Além dos antibióticos, outros materiais como o MTA podem ser os 

responsáveis por esse escurecimento coronário (CARDOSO, 2014). Este 

inicialmente era comercializado em forma de pó, de cor cinza (GMTA), o qual 

causava a mudança de coloração em coroas dentárias (BOGEN; KIM; BAKLAND, 

2008; KARABUCAK et al., 2005). Ioannidis et al. (2013), afirmaram que essa 

descoloração causada pelo cinza é perceptível ao olho humano após um mês. Por 

isso, a orientação dada pela Associação Americana de Endodontistas, é que deve 

ser evitado o uso do MTA quando há preocupação com estéticas. Devido a essas 

descolorações causadas pelo GMTA, o branco (WMTA) foi desenvolvido em 2002 

(ASGARY; PARIOKH; EGHBAL et al., 2004).  

O MTA é um silicato com partículas hidrofílicas, tendo o GMTA em sua 

estrutura o silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico, óxido de cálcio, 

óxido de bismuto e composto de ferro. O WMTA contém em sua composição o 

silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico, óxido de cálcio e óxido de 

bismuto. Ambos contêm estruturas bem semelhantes (CAMILLERI et al., 2005; 

BOZEMAN; LEMON; ELEAZER, 2006). A principal diferença presente entre o GMTA 

e o WMTA é a presença de íons de ferro na composição do GMTA (SONG et al., 

2006). Asgary et al. (2005) observaram que o GMTA contém mais óxido de alumínio, 

magnésio e o ferro, por isso apresenta essa maior intensidade de descoloração.  

Comprovando a descoloração causada por esse material, Berger, Baratz e 

Gutmann (2014) fizeram um estudo in vitro expondo o MTA a vários líquidos 

diferentes e puderam concluir que o óxido de bismuto é o principal causador da 

descoloração observada, o qual está presente na composição do MTA com a função 
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de agente radiopacificador. Quando o MTA é exposto ao formaldeído adquire uma 

cor escura, sendo esse processo acelerado na presença do óxido de cálcio. 

Misturando esses dois líquidos com o óxido de bismuto, os autores observaram uma 

mudança de coloração em 30 minutos. Com isso, estes acreditam que isso ocorra 

pela solubilização do bismuto a partir do MTA.  

Segundo Camilleri e Pitt Ford (2006) e Parirokh, Torabineja (2010) o óxido de 

bismuto forma uma parte da estrutura do gel de hidrato de silicato de cálcio que 

afeta a precipitação do hidróxido de cálcio na pasta de hidrato, sendo o bismuto e o 

cálcio levados para fora a partir do MTA, causando a alteração de cor.  

 

2.3.3 Sangue 

 

 Felman e Parashos (2013), em sua pesquisa, puderam concluir que MTA 

induz a descoloração da coroa e isso pode ser agravado pela presença de sangue. 

Namazikhah et al. (2008) demonstraram que a microestrutura do MTA pode 

desenvolver porosidades dependentes do pH. Estas podem absorver componentes 

do sangue e serem responsáveis pela descoloração observada. Isto é de relevância 

clínica porque os materiais à base de cimento Portland são geralmente colocados 

em contato direto com o sangue. 

Marin, Bartold e Heithersay (1997), observaram em suas pesquisas, que a 

alteração da coloração causada pelo sangue se da pela hemólise da hemoglobina, a 

qual libera glóbulos vermelhos que se combinam com o sulfureto de hidrogênio, 

produzidos pela putrefação dos tecidos pulpares e formam o sulfureto de ferro de 

coloração preta. Os eritrócitos são responsáveis pelas mais intensas mudanças de 

cor e esta ocorre de forma mais evidente em regiões mais próximas da câmara 

pulpar e diminui à medida que passa dos túbulos dentinários em direção à superfície 

externa do dente. A hemoglobina foi encontrada dentro dos túbulos dentináros e não 

na dentina intertubular, e houve também descoloração no esmalte. 

 Grossman (1943) relata que a necrose pulpar contribui para essa 

descoloração. Para Cardoso e Carvalho Rocha (2010), o trauma dental que leva a 

necrose devido à ruptura do feixe vasculo-nervoso, tem forte relação com a 

descoloração dentária. Van Der Burgt, Mullaney, Plasschaert (1986) afirmam que o 

sangue juntamente com restos necróticos e alguns materiais é o principal causador 

do escurecimento dental.  
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2.4 AVALIAÇÃO DE COR 

 

A avaliação de cor na clínica odontológica era realizada apenas através de 

escalas e pela percepção visual humana, porém essas observações não eram muito 

precisas. Para resolver esse problema, os espectrofotômetros de uso clínico 

odontológico foram desenvolvidos (OMAR, ATTA, EL-MOWAFY, 2008). Dentre eles 

está o Easyshade® da VITA, bastante empregado nas pesquisas que envolvem 

variação da mudança de coloração, pois apresenta alta estabilidade dos dados e 

excelente repetibilidade, sendo o dispositivo de medição de cores mais preciso e 

confiável. Esse aparelho mensura os comprimentos de onda da reflectância e o 

espectro de luz de dentes naturais. Além de permitir a avaliação de cor através das 

escalas Vita Classical e Vita 3D-Master, obtendo-se esses valores a partir da análise 

do sistema CIE L * a * b * (Comission International l´Eclairage) (KUCUKESMEN et 

al., 2008; WASILEWSKI et al., 2010; LEHMANN et al., 2010; YOLDAS ESIN et al., 

2016).  

O sistema CIE L * a * b * foi proposto pela Comissão Internacional de 

iluminação (CIE), que em 1976, desenvolveu esse método para expressar cor de 

forma numérica. O qual é composto por três coordenadas, sendo o L* a 

luminosidade, que varia do branco (100) ao preto (0) e a* e b* a cromaticidade dos 

eixos vermelho-verde e amarelo-azul, respectivamente (VICHI et al., 2011). 

Esse aparelho Easyshade® permite a detecção de pequenas variações de cor 

(∆E*) que não são perceptíveis ao olho humano, tendo como limite de referência um 

valor de ∆E*=3,7, sendo percebidos apenas valores acima deste (JOHNSTON E 

KAO, 1989). O qual permite avaliar tanto o escurecimento quanto o clareamento do 

elemento dentário. Esse valor é obtido a partir da equação: ΔE* = √(ΔL*)2 + (Δa*)2 + 

(Δb*)2, na qual ΔL* representa L* final – L* inicial; Δa* representa a* final – a* inicial; 

e Δb* representa b* final – b* inicial.  
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3 OBEJTIVOS 

3.1 GERAL 

 

Analisar em qual ou quais etapas do tratamento de revascularização pulpar 

ocorre a mudança de coloração coronária. 

 

3.2 ESPECIFÍCOS  

 

o Avaliar se o protocolo utilizando a pasta tripla antibiótica (ciprofloxacino, 

metronidazol e amoxicilina), o WMTA e/ou o sangue provocam a 

descoloração da coroa; 

o Analisar em que tempo as alterações de cor ocorreram e em quais grupos 

estão presentes; 

o Analisar a severidade das alterações de cor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo experimental in vitro, o qual seguiu o protocolo 

proposto por Banchs e Trope (2004), utilizando medicamentos recentemente mais 

pesquisados, tendo como fatores em estudo os materiais e o tempo de avaliação. A 

variável de resposta foi a alteração de cor expressada por valores de ΔE. 

A unidade experimental foi os incisivos bovinos. Por isso, a população do 

estudo foi formada por 150 incisivos bovinos, dos quais foram selecionados 75 

dentes a partir dos estágios de maturação que estes apresentavam. Foram 

excluídos dentes em estágios diferentes que pudessem interferir na avaliação de cor 

devido às diferenças na estrutura dentinária. Cada grupo foi composto por um n=15, 

calculado a partir do embasamento teórico e agrupados de forma aleatória através 

de sorteio.  

 

4.2 MATERIAIS 

 

Os materiais utilizados em todos os grupos foram ácido fosfórico 37% (DFL, 

RJ-Brasil), sistema adesivo Prime&Bond 2.1 (Dentsply, SP-Brasil), o hipoclorito de 

sódio 2,5% (Ciclo Farma, SP-Brasil), soro fisiológico estéril 0,9% (VIAFLEX, SP-

Brasil), resina composta CHARISMA A3 (Kulzer®, São Paulo- Brasil) e silicone de 

condensação densa (Futura AD, DFL, Rio de Janeiro, Brasil). Além dos materiais 

específicos para cada grupo, como mostra a tabela 1. 

 

Tabela 1- Materiais distribuídos em cinco grupos (n=15), para avaliação de cor. 
Grupos Materiais Marcas Descrição 

Protocolo (GP) Pasta de antibióticos + 

WMTA + sangue 

- Protocolo de Banchs e 

Trope (2004) 

Antibiótico (GA) Ciprofloxacino, 

metronidazol e amoxicilina 

 FarmaFormula®, RN-

Brasil 

Desinfecção do 

conduto 

Sangue (GS) Sangue de carneiro D’oxxi, RN-Brasil Simulação do coágulo  

WMTA (GW) WMTA Angelus® Vedar o conduto 

Controle (GC) Soro fisiológico 0,9% VIAFLEX, SP-Brasil - 

Fonte: própria autora. 
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4.3 PREPARAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 

Para a realização deste trabalho foram utilizados 75 incisivos bovinos (Figura 

1), divididos em cinco grupos (n=15), por apresentarem semelhança com os túbulos 

dentinários dos dentes humanos, sendo adequado para análise da mudança de 

coloração (SCHILKE et al., 2000). Estes foram limpos com utilização de uma escova 

de cerdas duras e armazenados em um recipiente plástico, individualizado para 

cada grupo, contendo água a temperatura ambiente (Micro Padrão Proveta 3810; 

Eppendorf AG, Hamburgo, Alemanha), sendo esta trocada a cada semana.  

 

 
Figura 1- Incisivo bovino. 

Fonte: própria autora. 
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Esses dentes tiveram os comprimentos radiculares padronizados por grupo 

com a utilização de um paquímetro, medindo-se a partir da junção amelo-cementária 

(Figura 2.A) e cortados com disco de carburudum, sob refrigeração (Figura 2.B). Isso 

permitiu não só a padronização do remanescente radicular nos grupos (Figura 2.C), 

como também a proximidade da quantidade de material utilizado clinicamente, capaz 

de simular o protocolo (Tabela 2). Todos os dentes tiveram a abertura apical selada, 

após o corte, com aproximadamente 1mm de resina composta CHARISMA A3 

(Kulzer®, São Paulo- Brasil) (Figura 2.D), este selamento foi feito após o ataque 

ácido nas bordas do orifício apical, utilizando-se para isso o ácido fosfórico 37%, 

seguido da aplicação do sistema adesivo Prime&Bond 2.1, sendo a polimerização 

realizada com um fotopolimerizador LED (Smart Lite PS Series, Dentsply 

International, York, PA, EUA), durante 10s, para cada incremento.  
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Figura 2- A- Paquímetro usado para medir a região radicular, posicionado a partir da junção 
amelo-cementária. B- Corte radicular para padronização dos dentes, com disco de 
carburudum. C- Incisivo bovino após o corte, com tamanho radicular padronizado. D- Resina 
composta sendo depositada para o selamento da região apical.  
Fonte: própria autora.  
 
     Tabela 2- Cortes para a padronização dos dentes dentro de cada grupo. 

Grupos Remanescente radicular 

Protocolo (GP) 8mm 

Antibiótico (GA) 8mm 

Sangue (GS) 6mm 

WMTA (GW) 3mm 

Controle (GC) 8mm 

Cortes radiculares padronizados para a colocação dos materiais utilizados no protocolo de 
revascularização pulpar. 
Fonte: própria autora. 
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 Então, os incisivos bovinos foram acessados, tendo como ponto de eleição o 

centro da face palatina, com o auxilio de uma ponta diamantada 3083 (Maillefer®) 

(Figura 3.A), seguido da remoção do teto da câmera com a ponta inativa 3082 

(KG Sorensen®) (Figura 3.B). Após isso, foi feita a remoção de restos pulpares 

utilizando uma colher de dentina Nº 17 (Golgran®), seguido da desinfecção com o 

hipoclorito de sódio 2,5% (Ciclo Farma, SP-Brasil) (Figura 3.C) e da neutralização 

com soro fisiológico estéril 0,9% (VIAFLEX, SP-Brasil) (Figura 3.D). 
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Figura 3- A- Acesso endodôntico com a utilização de uma ponta diamantada esférica. B- 
Teto da câmara pulpar sendo removido com uma ponta inativa. C- Conduto sendo irrigado 
com hipoclorito de sódio 2,5%. D- Conduto sendo irrigado com soro fisiológico estéril 0,9%.  
Fonte: própria autora. 

 

 

4.4 GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

Os cinco grupos tiveram apenas a região radicular preenchida com os 

materiais, sendo estes colocados 1mm abaixo da junção cemento-esmalte. 
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No grupo protocolo (GP), foi realizado o protocolo completo proposto por 

Banchs e Trope (2004) que é dividido em duas sessões (Figura 4). Na primeira 

sessão, os dentes foram acessados, desinfectados através da irrigação com 

hipoclorito de sódio 2,5% (Figura 5.A), neutralizados com soro fisiológico estéril 

0,9% (Figura 5.B), seguido da secagem do conduto com sugador endodôntico e 

utilização de cones de papel absorvente estéril. Essa desinfecção foi 

complementada com a utilização de uma mistura de antibióticos (ciprofloxacino, 

metronidazol e amoxicilina) (Figura 5.C) manipulados com soro fisiológico até atingir 

a consistência de pasta. Para vedar a embocadura do conduto foi colocado o 

coltosol e feita à limpeza da câmara coronária para a posterior realização da 

restauração com resina composta. Essa medicação intracanal foi deixada no 

conduto por quinze dias e durante esse período os dentes permaneceram 

armazenados em água. Na sessão seguinte, quinze dias após, os dentes foram 

reacessados e a medicação foi removida do conduto com irrigação de hipoclorito de 

sódio, além de uma posterior irrigação com soro fisiológico estéril, seguida da 

secagem do conduto com auxilio do sugador endodôntico e utilização de cones de 

papel absorvente estéril. Posteriormente, foi colocado o sangue do carneiro para 

simular o coágulo, inserido na região radicular com o auxilio de uma seringa (Figura 

5.D), sendo injetado 2ml de sangue sobre uma pelota de algodão. Este foi selado, 

entre terço cervical e médio, pelo WMTA (Figura 5.E), preparado segundo instruções 

do fabricante, sobre ele foi colocado o coltosol, sendo esses dentes finalizados com 

a restauração de resina composta (Figura 5.F).  

Em todos os grupos foi colocado o coltosol para vedar o conduto e evitar a 

contaminação do mesmo. Posteriormente foi feita a limpeza coronária com o auxílio 

de colher de dentina Nº 17 (Golgran®) e pelota de algodão umedecida com álcool 

70%, seguido da secagem do conduto com algodão, para evitar que as medicações 

utilizadas ficassem em contato com a coroa e a falta de limpeza fosse a causa do 

escurecimento. Para a restauração dos dentes foi feito o ataque ácido na região 

coronária com a utilização do ácido fosfórico 37%, aplicação do sistema adesivo 

Prime&Bond 2.1 e da resina composta CHARISMA A3, sendo a polimerização feita 

com um fotopolimerizador LED (Smart Lite PS Series, Dentsply International, York, 

PA, EUA), durante 10s, para cada incremento.  
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Figura 4- Esquema com a quantidade dos materiais distribuídos no incisivo bovino, 
representando o que foi realizado no protocolo de revascularização pulpar. Na imagem, o 
dente foi dividido com um traço ao meio para diferenciar a 1ª e a 2ª sessão do grupo GP. 
Nos demais grupos, contendo os materiais de forma individualizada, a distribuição foi da 
mesma maneira, pois a quantidade de material pôde ser padronizada de acordo com os 
cortes. 
Fonte: própria autora. 
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Figura 5- A- Conduto sendo irrigado com hipoclorito de sódio. B- Conduto sendo irrigado 
com soro fisiológico estéril. C- Pasta antibiótica sendo inserida no conduto com o auxílio de 
uma espátula de resina. D- Preenchimento radicular com sangue de carneiro, através da 
utilização de uma seringa. E- WMTA sendo depositado com o auxílio de um aplicador de 
MTA. F- Resina composta sendo colocada na região coronária com o auxílio de uma 
espátula de resina.    
Fonte: própria autora. 

 

No grupo contendo apenas antibióticos (GA), após a realização da 

desinfecção e secagem do conduto, foi colocado 10mg de ciprofloxacino, de 

metronidazol e de amoxicilina, manipulados com soro fisiológico estéril 0,9%, com 

um auxilio de uma espátula de resina Nº 4 (Golgran®), até atingir a consistência de 

pasta. A amoxicilina foi utilizada em substituição a minociclina (THOMSON; 

KAHLER, 2010) com o intuito de evitar a descoloração coronária provocada por essa 

última, presente na composição descrita por Hoshino et al. (1996). Estes antibióticos 

foram manipulados em farmácia de manipulação (FarmaFormula®, RN-Brasil), todos 

em cápsulas (Figura 6). 
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        Figura 6- Pasta tripla antibiótica sendo colocada no conduto com o auxilio de uma 
espátula de resina.   
        Fonte: própria autora. 

 

No grupo contendo apenas o sangue (GS) o sangue de carneiro (D’oxxi, RN-

Brasil) foi inserido na região radicular com o auxilio de uma seringa (Figura 7), sendo 

injetado 2ml de sangue sobre uma pelota de algodão, para simular o coágulo.  
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           Figura 7- Sangue de carneiro sendo inserido no conduto com o auxílio de uma 
seringa.  
           Fonte: própria autora. 

 

No grupo contendo apenas WMTA (GW) foi feita a inserção do WMTA 

(Angelus®, PR-Brasil), com o auxilio do aplicador de MTA (Angelus®) (Figura 8). 

Este foi manipulado com água destilada presente no kit, segundo instruções do 

fabricante.  
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  Figura 8- WMTA sendo inserido no conduto com o auxílio de um aplicador de MTA.  
  Fonte: própria autora. 

 

No grupo controle (GC), contendo apenas soro fisiológico, o soro fisiológico 

estéril 0,9% (VIAFLEX, SP-Brasil) foi inserido na região radicular com o auxilio de 

uma seringa (Figura 9), sobre uma pelota de algodão. 
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            Figura 9- Soro fisiológico estéril sendo inserido na região radicular com o auxílio de 
uma seringa.  

  Fonte: própria autora. 
 

Os materiais presentes em cada grupo permaneceram no conduto até três 

meses para a avaliação de cor, tendo apenas o grupo GP, no qual é realizado o 

protocolo de forma completa, apresentado variações no tempo de permanência das 

substâncias, assim como mostra a tabela 3.  

 
     Tabela 3- Tempo de permanência dos materiais no conduto. 

Grupos Tempo 

Protocolo (GP) 1ª sessão (antibióticos)  15 dias 

2ª sessão (sangue + WMTA) 3 

meses 

Antibiótico (GA) 3 meses 

Sangue (GS) 3 meses 

WMTA (GW) 3 meses 

Controle (GC) 3 meses 

       Fonte: própria autora. 

 



32 
 

Todos os dentes, após a realização do protocolo, foram armazenados em 

recipientes plásticos (Figura 10), individualizados para cada grupo, ficando 

submersos em água a temperatura ambiente (Micro Padrão Proveta 3810; 

Eppendorf AG, Hamburgo, Alemanha).  

 

 
Figura 10- Armazenamento dos incisivos bovinos em recipientes plásticos individualizados 
por grupos.  
Fonte: própria autora. 

 
 
4.5 AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DE COR 

 

Para a realização da avaliação de cor de forma padronizada, foi 

confeccionada uma matriz de silicone de condensação densa (Futura AD, DFL, Rio 

de Janeiro, Brasil) para cada incisivo bovino, identificadas com as numerações dos 

respectivos dentes (Figura 11). Essa matriz cobriu toda a amostra, possuindo 

apenas um orifício, padronizado com o diâmetro da ponteira do Easyshade®. Que 

permitiu o posicionamento deste na superfície da amostra sempre no mesmo local, 

sendo ainda capaz de minimizar a entrada de luz durante as leituras. Essa abertura 

foi feita com o sugador cirúrgico (Golgran®) que possuía o mesmo diâmetro da 

ponteira do aparelho, sendo este pressionado sobre a matriz, após o silicone ter sido 

manipulado, posicionado sobre o dente e tomado presa. O orifício ficou posicionado 

1mm acima da cervical, na vestibular dos incisivos bovinos, englobando região 

cervical dos dentes.  
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Figura 11- Matriz de silicone de condensação individualizada por dente, com a letra 
correspondente ao grupo e o número correspondente ao dente.  
Fonte: própria autora. 
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A avaliação da cor foi efetuada por meio do aparelho espectrofotômetro 

manual Easyshade® (Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha), que apresenta 

alta estabilidade dos dados e excelente repetibilidade, sendo o dispositivo de 

medição de cores mais preciso e confiável (LEHMANN et al., 2010; YOLDAS ESIN 

et al., 2016). As leituras foram feitas em todas as amostras posicionando-se o 

espectrofotômetro 1mm acima da cervical, na vestibular dos incisivos bovinos, sobre 

o orifício da matriz de silicone de condensação (Figura 12.A), sendo essas 

realizadas antes e após a execução do protocolo, como mostra a tabela 4.  

 

     Tabela 4- Tempo de avaliação de cor. 

Grupos Tempo de avaliação 

 GP Antes e após a 1ª sessão, com 24, 48 

e 72 horas, antes e após a 2ª sessão, 

com 24, 48 e 72 horas, 1 mês e três 

meses. 

GA, GS, GW e GC Antes e após a realização do 

protocolo, com 24, 48,72 horas, 15, 16, 

17,18 dias, 1 mês e 3 meses. 

       Fonte: própria autora. 

 

Ao final de cada avaliação de cor, as amostras retornaram para o recipiente 

plástico ficando totalmente submersas em água, à temperatura ambiente (Micro 

Padrão Proveta 3810; Eppendorf AG, Hamburgo, Alemanha). 

As leituras foram executadas em triplicata para cada amostra e o 

espectrofotômetro foi calibrado com o bloco cerâmico calibrador presente no próprio 

aparelho, de acordo com as recomendações do fabricante, após a medição em cada 

grupo. Essas avaliações foram realizadas por dois operadores previamente 

instruídos sobre o manuseio do aparelho.  A cor foi obtida através dos parâmetros 

do CIE-L*a*b*, fornecidos pelo próprio aparelho espectrofotômetro (Figura 12.B). 

Sendo os valores de L* (luminosidade), a* (eixo verde-vermelho) e b* (eixo amarelo-

azul) registrados a cada leitura. A mudança de cor (ΔE) entre os períodos iniciais e 

os subsequentes foi calculada pela seguinte equação: ΔE* = √(ΔL*)2 + (Δa*)2 + 

(Δb*)2, na qual ΔL* representa L* final – L* inicial; Δa* representa a* final – a* inicial; 

e Δb* representa b* final – b* inicial. 
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Figura 12- A- Ponteira do Easyshade posicionada sobre o orifício da matriz de silicone de 
condensação. B- Dados obtidos após a leitura no Easyshade.  
Fonte: própria autora. 

 
 
4.6 ANÁLISE ESTATÍTICA 
 

Os dados obtidos foram tabulados em banco de dados criado no Excel (2007) 

e analisados de forma descritiva, através de testes estatísticos paramétricos, com 

nível de significância de 95% no software estatístico SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences), versão 20.0. 

  O teste estatístico utilizado foi a análise de variância Split-plot, para analisar 

os diferentes tempos de avaliação da mudança de coloração coronária. O valor 

médio de todos os grupos sofreram ajustes de Bonferroni, com nível de significância 

de 95%. E para análise intergrupo e intragrupo, foi feito o teste ANOVA com o Post 

Hoc de Tukey. 
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5 RESULTADO 

 

Foi observado, de acordo com os resultados obtidos no Split-plot (Figura 13), 

mudança de coloração em alguns grupos, sendo mais expressivo no grupo contendo 

sangue, em que foi notório um aumento já no primeiro dia de avaliação, tendo valor 

máximo no terceiro mês. O segundo grupo com maior escurecimento foi o do 

protocolo completo (antibióticos + sangue + WMTA), que começou a aumentar com 

quinze dias, tendo seu maior grau de escurecimento no terceiro mês. E os grupos 

contendo antibiótico e WMTA, assim como o controle, permaneceram estáveis, com 

poucas oscilações.  

 

 
Figura 13- Split-plot (Avaliação da mudança de cor em relação ao tempo). 
Fonte: própria autora. 
 

Os dados foram comparados pela análise de variância Split-plot (SPSS 

Estatistic Program), na qual foi observada significância entre os grupos através do 
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teste de homogeneidade da matriz de covariância (p<0,00). A evolução ao longo do 

tempo foi significativa entre os grupos (p<0,00), e em cada grupo o tamanho do 

efeito foi grande, tanto na avaliação da interação tempo x grupo (0,395) como na do 

tempo (0,450). (Tabela 5) 

 

Tabela 5- Teste Multivariado. 

Efeito           F Sig Eta parcial  Poder 

observado 

Tempo * 

Grupo 

Wilks' Lambda     11,524 0,00 0,395 1,000 

Tempo Wilks' Lambda      18,582 0,00 0,450 1,000 

Fonte: própria autora. 

A partir da analise em que se considerou a média geral do grau de 

escurecimento, foi executada uma comparação multivariada com Post Hoc 

Bonferroni, com intervalo de 95% de confiança (Tabela 6). 

 
Tabela 6 – Média ∆E geral e desvio padrão. 

Grupos Média  ∆E geral Desvio padrão 

Sangue 21,02 a ± 7,06 

Protocolo 12,85 b ± 6,80 

Antibiótico 10,05 c ± 3,13 

WMTA 8,69 c ± 3,95 

Controle 7,90 c ± 4,28 

Letras minúsculas desiguais representam diferença estatisticamente significante (p<0,05). 
Fonte: própria autora. 

Desta forma, podemos observar que os grupos antibiótico e WMTA tiveram 

comportamento semelhante ao controle, sem diferença estatisticamente significante 

(p>0,05). Já os grupos sangue e protocolo apresentaram os piores resultados, com 

diferença estatisticamente significativa dos demais (p<0,05). 

No entanto, visando verificar o comportamento de cada grupo ao longo do 

tempo, tanto intergrupo como intragrupo, estes foram comparados estatisticamente 

pelo teste Anova com o Post Hoc de Tukey (Tabela 7). 
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Tabela 7- Medidas (desvio padrão) de mudança de coloração dos grupos, com diferentes 
materiais, de acordo com o tempo. 

  ΔE ao longo do tempo 

Grupos T inicial T15 dias T1 mês T3 meses 

Antibióticos 7,9(2,7)Aa 4,8(1,8)Ab 6,8(2,3)Aab 7,1(3,2)Aab 

Sangue 10,6(8,3)Aa 21,3(7,0)Bb 25,2(6,9)Bb 26,1(6,7)Bb 

WMTA 12,1(4,9)Aa 4,3(2,0)Ab 4,7(3,7)Ab 5,6(4,4)Ab 

Controle 10,4(6,9)Aa 6,2(3,6)Aac 5,4(3,6)Abc 6,2(3,6)Aac 

Protocolo 9,7(6,6)Aac 4,6(3,6)Aa 13,5(8,0)Cbc 16,8(8,8)Cb 

Letras maiúsculas desiguais representam diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
entre os grupos para cada intervalo de tempo. **Letras minúsculas desiguais representam 
diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre os intervalos de tempo para cada 
grupo. Na análise intragrupos as comparações foram feitas através do teste ANOVA com 
pós-teste de Tukey.  
Fonte: própria autora. 

Na avaliação entre os grupos podemos observar na tabela 7, que no tempo 

baseline não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05), demonstrando 

uma homogeneidade entre as amostras iniciais em todos os grupos. A partir de 

quinze dias os grupos antibiótico, WMTA e controle não apresentaram diferença 

estatisticamente significante entre si (p>0,05) até três meses. O grupo sangue 

demonstrou um aumento do escurecimento a partir de quinze dias até três meses, 

apresentando diferença significante dos demais grupos (p<0,05). Já o grupo 

protocolo, nos períodos de um mês e três meses, apresentou diferença 

estatisticamente significante dos demais grupos (p<0,05), uma vez que se observou 

um aumento do escurecimento.  

Na avaliação do grau de escurecimento, ao longo do tempo, dentro de cada 

grupo, podemos observar na tabela 7, que o grupo controle manteve-se estável, 

apresentando uma diminuição no período de um mês, com diferença 

estatisticamente significante (p=0,03). O grupo antibiótico apresentou uma 

diminuição com quinze dias (p<0,05) e posteriormente se manteve estável até o 

terceiro mês (p>0,05). O grupo sangue após quinze dias apresentou aumento no 

grau de escurecimento com diferença estatisticamente significante (p<0,05) do 

baseline. O grupo WMTA apresentou uma diminuição no grau de escurecimento a 

partir de quinze dias, com diferença estatisticamente significante do baseline 

(p<0,01), mantendo-se estável até três meses. E o grupo protocolo demonstrou com 
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quinze dias uma diminuição no grau de coloração, seguido após esse período de um 

aumento que só teve diferença significante no terceiro mês em relação ao baseline 

(p>0,01).  
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6 DISCUSSÃO 

 

A técnica de revascularização pulpar é empregada em dentes que tiveram 

seu desenvolvimento radicular interrompido devido a uma necrose, decorrente de 

trauma ou cárie (FRIEDLANDER; CULLINAN; LOVE, 2009). Um dos protocolos 

utilizados, dentre os existentes, é o descrito por Banchs e Trope (2004), que foi o 

utilizado nesse estudo. Esse protocolo promove o término da formação radicular 

devido à deposição de tecido mineralizado, delineamento de lâmina dura, regressão 

de lesões periapicais, abscessos e da sintomatologia dolorosa (HUANG, 2009). Para 

descontaminação do canal radicular utiliza-se a pasta tripla antibiótica composta por 

minociclina, metronidazol e ciprofloxacino, visto que, quando associadas apresenta 

efetividade comprovada contra as bactérias da dentina infectada (Hoshino et al., 

1996). Porém, apesar desta propriedade, observa-se uma descoloração coronária 

(BRUSCHI et al., 2015; FELMAN; PARASHOS, 2013). Isso ocorre devido à 

presença da minociclina, que é derivada da tetraciclina (KIM et al., 2010). 

Uma opção para evitar a descoloração seria a substituição da minociclina pela 

amoxicilina (THOMSON; KAHLER, 2010), pois segundo Sousa et al., (2013), em sua 

pesquisa, na qual foram isolados 287 diferentes tipos de bactérias de 60 canais 

radiculares que apresentavam abscesso periapical, foi observado que todos os 

microrganismos testados eram susceptíveis a amoxicilina, comprovando a eficácia 

da mesma e o seu largo espectro de ação. Assim, o presente estudo substituiu a 

minociclina pela amoxicilina com o intuito de manter a eficácia da descontaminação 

e observar se essa mudança preveniria a descoloração.  

No entanto, pesquisas (SATO et al.,1993; AKCAY et al., 2014) demonstram 

que mesmo com a substituição da minociclina, ocorre a descoloração, sendo esta  

observada após uma semana da colocação da amoxicilina, mas com menor 

severidade que quando se utilizou a minociclina, doxiciclina ou cefaclor, visualizada 

com um dia de uso.  Já nos resultados da presente pesquisa, esta não apresentou 

escurecimento coronário significante em relação ao baseline, durante o período 

observado. Desta forma, podemos afirmar que somente a pasta tripla antibiótica não 

ocasionaria a descoloração observada em outros estudos, visto que ela só ficaria no 

conduto pelo máximo de quinze dias, período o qual não houve escurecimento 

coronário. 
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 Estes resultados confirmam os achados de Park et al. (2015), que realizaram 

a técnica de revascularização utilizando a combinação de pasta contendo 

amoxicilina em substituição a minociclina, observando assim, que durante o período 

em que o antibiótico permaneceu no conduto não foi notada nenhuma descoloração 

dos dentes. No entanto, após um ano, eles apresentaram uma ligeira coloração 

acinzentada. Os autores atribuíram que esta alteração pode estar relacionada com o 

MTA. 

 Cardoso (2014) também afirma que outros materiais empregados nesse 

protocolo podem causar essa descoloração, como o MTA, usado para selar o 

conduto após a indução do coágulo. Por isso, esse estudo realizou a técnica de 

forma separada e completa, com o intuito de desvendar as reais causas dessa 

alteração estética. 

 O MTA cinza e o branco apresentam características, tais como 

biocompatibilidade, endurecimento na presença de matéria orgânica, permite a 

deposição de tecido mineralizado, selamento superior a outros materiais de 

vedamento, com reduzido grau de infiltração e eficácia comprovada (PARIROKH et 

al., 2005; KAHLER; ROSSI-FEDELE, 2016), por isso é o material de escolha nessa 

técnica. Porém, a literatura demonstra que tanto o MTA cinza como o branco 

promovem a mudança de coloração coronária, tanto em casos de revascularização 

pulpar como pulpotomias e barreiras biológicas (KVINNSLAND; BARDSEN; 

FRISTAD, 2010). 

Em pesquisa feita por Moore, Howley, O'Connell et al., (2011) comparando 

duas marcas de WMTA, o da Angelus e o da ProRoot, estes concluíram que apesar 

de ambos terem alcançado a formação da barreira mineralizada com sucesso, 

houve alteração de cor da coroa dentária. Ramos et al., (2016) e 

Rouhani, Akbari, Farhadi-Faz (2016) também observaram que o WMTA causa 

prejuízo estético aos dentes. Porém, o presente estudo não comprova os achados 

desses autores, pois em comparação com o trabalho de Moore, Howley, O'Connell 

et al., (2011), que avaliaram a alteração da coloração coronária, apenas 22,7% dos 

dentes com WMTA tiveram mudança de cor e, de acordo com o encontrado nesse 

estudo, o grupo contendo WMTA não apresentou descoloração significante em 

relação ao baseline. Em comparação com o encontrado por Ramos et al., (2016) e 

Rouhani, Akbari, Farhadi-Faz (2016), essa diferença pode ser decorrente dos 

métodos usados por estes e do maior tempo de avaliação, sendo feitas as 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rouhani%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27471526
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akbari%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27471526
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farhadi-Faz%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27471526
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rouhani%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27471526
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akbari%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27471526
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farhadi-Faz%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27471526
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investigações de descoloração até um ano e até seis meses, respectivamente. De 

acordo com resultados obtidos no presente estudo, acredita-se que o WMTA não é o 

responsável pela descoloração coronária. 

Marciano et al. (2015), avaliaram a estabilidade do WMTA na presença de 

água, hipoclorito de sódio e peróxido de hidrogênio. E puderam concluir que o 

WMTA e outros materiais contendo óxido de bismuto em contato com o hipoclorito 

de sódio resultam em uma alteração de cor para tons marrons escuros. Estes 

recomendam evitar o uso dessas substâncias de forma concomitante. Porém, na 

segunda sessão do protocolo de revascularização pulpar os dois são utilizados 

(BANCHS; TROPE, 2004), mas não concomitantemente, visto que o hipoclorito de 

sódio é usado para remoção da pasta tripla antibiótica, seguido da solução salina. 

Desta forma, resíduos de hipoclorito são removidos antes do estimulo do coágulo.  

Outro agente causador da descoloração é o sangue, o qual está presente no 

protocolo quando o coágulo é induzido. Isso foi comprovado em pesquisas 

(FELMAN; PARASHOS, 2013; LENHERR et al., 2012), que compararam a mudança 

de coloração em dois grupos, um com WMTA + solução salina e outro com WMTA + 

sangue e concluíram que o segundo grupo apresentou maior descoloração, mas não 

de forma tão expressiva como no grupo controle, contendo apenas sangue. Os 

autores atribuíram isso ao fato de que o MTA deve limitar a difusão dos glóbulos 

vermelhos para a coroa. No controle cheio de sangue, com apenas um dia de 

observação a cor avermelhada se espalhou por toda a coroa e posteriormente se 

apresentou com uma coloração acastanhada. Da mesma forma, a pesquisa 

realizada por Yoldas Esin et al., (2016), que compararam grupos de dentes 

anteriores bovinos cheios de sangue e o outros com sangue associado ao MTA, 

BioAgregado e Biodentina, comprovando que o grupo com sangue apresentou maior 

descoloração, seguida dos grupos de dentes com BioAgregado, MTA e Biodentina.  

No presente estudo, o grupo sangue apresentou alterações de cor mais 

expressivas que os demais grupos, tendo um aumento já com 15 dias da colocação, 

com máxima descoloração no terceiro mês. Sendo notória a coloração avermelhada 

com um dia, e uma semana após apresentou-se com uma tonalidade mais 

acastanhada. Isso pode ocorrer devido à hemólise de eritrócitos e o acumulo de 

moléculas de hematina e hemoglobina dentro dos túbulos dentinários (MARIN; 

HEITHERSAY; BRIDGES, 1998). Pela análise de Nutting e Poe (1963), a mudança 

de cor dos dentes ocorre pela hemólise subsequente e o catabolismo da 
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hemoglobina na câmara pulpar, com liberação de ferro, a partir da estrutura da 

molécula de hemoglobina. 

O segundo grupo com maior escurecimento foi o do protocolo (Antibiótico + 

sangue + WMTA), corroborando também com o encontrado nas pesquisas de 

Felman e Parashos (2013), em que o MTA serve como barreira prevenindo a difusão 

do sangue por completo, pois o aumento não foi tão expressivo como no grupo 

contendo apenas sangue. Neste grupo, o escurecimento começou aumentar a partir 

de quinze dias, exatamente o momento em que foi colocado o sangue e o WMTA, 

tendo máximo grau de descoloração no terceiro mês. Mas, apesar da barreira de 

WMTA ter limitado a difusão do sangue, impossibilitando o escurecimento acentuado 

como no grupo sangue, o WMTA apresenta uma dificuldade de manipulação sobre o 

coágulo, principalmente em dentes bovinos, cujo volume da embocadura é maior, e 

ocorre uma mistura do WMTA com o sangue, o que pode ter acarretado o aumento 

da descoloração em relação ao baseline e ao grupo controle. Mas em menor 

intensidade do que o grupo sangue.  Este fato confirma que o sangue é o principal 

causador do escurecimento e que o WMTA conteve parcialmente a ação do sangue. 

No entanto, outras barreiras físicas e biologicamente compatíveis devem ser 

testadas na tentativa de manter o coágulo apenas em contato com a dentina do 

canal radicular. 

Em relação aos declínios iniciais do ∆E nos grupos antibiótico, WMTA, 

controle e protocolo, estes possivelmente foram decorrentes da limpeza inicial com 

remoção de restos pulpares e a irrigação com hipoclorito de sódio que tem ação 

clareadora (ESTRELA et al., 1995), posteriormente a cor foi estabilizando. Isso só 

não foi observado no grupo sangue, porque a limpeza foi seguida de imediata 

colocação do sangue, promovendo assim alteração de cor expressiva nos primeiros 

dias. 

Essas observações são de grande relevância clínica para a busca de medidas 

que amenizem os danos gerados, como cuidados na limpeza do conduto, o uso de 

matérias especiais como alguns tipos de seringas, insersores e na busca de novos 

métodos de realização das etapas, ou até no alerta ao paciente da relação custo- 

benefício da técnica. Pois essa traz grandes resultados no término da formação 

radicular com um tempo clínico mais reduzido e evita a realização do tratamento 

endodôntico, impedido que se fragilize ainda mais o dente.  
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7 CONCLUSÃO 

  

Dessa forma, pode-se concluir que: 

 

- A alteração de cor significativa na técnica de revascularização pulpar começou em 

15 dias (2ª sessão) quando o sangue, correspondente ao coágulo, foi aplicado.  

- O principal responsável pelo escurecimento dentário de forma severa foi o sangue.  

- Não foram encontradas evidências de que a pasta antibiótica e o WMTA promovam 

alterações de cor. Assim, a amoxicilina se mostrou uma ótima substituta da 

minociclina e o WMTA além de não causar dano estético, apresentou capacidade 

limitadora em relação à difusão do sangue por completo para a coroa.  
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