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RESUMO 

 

Objetivo: No presente estudo experimental em dentes extraídos, o objetivo foi avaliar 
por meio de espectrofotometria, a alteração cromática (∆E) após o procedimento de 
revascularização, provocado pelos cimentos à base silicato de cálcio, com diferentes 
agentes radiopacificadores (AR). Método: Foram utilizados 40 pré-molares 
unirradiculares extraídos, com o comprimento de suas raízes padronizado em 7mm.  
Foi realizado o preparo dos canais radiculares com brocas Gates Glidden de #1 ao #6 
e irrigação com 5ml de hipoclorito de sódio a 2,5% a cada troca de lima. Em seguida, 
para a simulação do processo de revascularização, os canais foram preenchidos com 
sangue humano fresco e aguardado o tempo de 15 minutos para a formação do 
coágulo sanguíneo.  Em seguida, os espécimes foram divididos em 4 grupos (n=10), 
de acordo com o cimento utilizado para o preenchimento da câmara pulpar: CT 
(controle)-  cimento coltosol (sem AR); MTA- cimento MTA Branco Angelus (AR- óxido 
de bismuto); MTA-HP- cimento MTA Repair HP (AR-tungstato de cálcio) e BIO- 
cimento Biodentine (AR- óxido de zircônia). Todos os dentes foram selados com 
resina flow. A análise cromática foi realizada com espectrofotômetro Vita Easyshade 
em 6 períodos: antes do acesso endodôntico; imediatamente após a simulação da 
revascularização e um, dois, três e quatro meses após a revascularização. A partir 
dos valores obtidos pela espectrofotometria foram calculadas as médias dos valores 
de ∆E para cada grupo. Em seguida foram realizadas as análises estatísticas de 
ANOVA e t-Student.  Resultados: Os resultados demonstraram que no primeiro mês 
após a RV, os grupos experimentais apresentaram alteração cromática maiores do 
que o CT com altos valores de ∆E: MTA (20,03) > MTA-HP(12,71) > BIO (11,14), sem 
diferença estatística entre MTA-HP e BIO (p>0,05). Após este período, não houve 
aumento significante dos valores de ∆E em todos os grupos. Conclusão: Todos os 
cimentos à base de silicato de cálcio provocaram manchamento dental, o cimento 
MTA branco Angelus provocou maior manchamento que os cimentos MTA Repair HP 
e Biodentine quando utilizados em um modelo simulado de revascularização pulpar. 
 
Palavras-chave: Alteração de cor; Biodentine; Espectrofotometria; MTA Repair HP; 
Revascularização 
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Taubaté: Universidade de Taubaté, Departamento de Odontologia, 2018. 76p. 

 

ABSTRACT 

 

Aim: The purpose of this experimental study on extracted teeth is to evaluate by 
spectrophotometry, the color change after the revascularization (RV) procedure, 
caused by  silicate calcium cements, with different radiopacifying agents (RA). 
Method: 40 uniradicular extracted premolars were used, with the length of its roots in 
standard 7mm. Root canals were prepared with Gates Glidden # 1 to # 6 drills and 
irrigation with 2.5% sodium hypochlorite. Then to simulate the RV process,  the canals 
were filled with fresh human blood and 15 minutes was waited for the blood clot 
formation. After the specimens were divided into 4 groups (n = 10) in accordance with 
the cement used to fill the pulp chamber: CT (Control) - Coltosol cement (without RA); 
Mta- cement MTA White Angelus (RA-bismuth oxide); MTA MTA cement Repair-HP-
HP (RA-calcium tungstate) and BIO-cement Biodentine (RA - zirconium oxide). All 
teeth were sealed with flow resin. The chromatic analysis was performed with Vita 
Easyshade spectrophotometer in 6 periods: before endodontic access; immediately 
after the RV simulation and one, two, three and four months after RV. From the values 
obtained by spectrophotometry the mean values of ΔE for each group were calculated. 
Results: The results showed that in the first month after RV, the experimental groups 
presented a chromatic alteration with high values of ΔE: G2 (20,03)> G3 (12.71)> G4 
(11,14), with no statistical difference between G3 and G4 (p> 0.05). After this period 
there was no significant increase in ΔE values in all groups. Conclusion: All calcium 
silicate-based cements caused tooth staining, white cement MTA Angelus caused 
more staining than HP MTA Repair and Biodentine cements when used in a simulated 
model of pulp revascularization. 

Keywords: Biodentine; Color change; MTA Repair HP; Revascularization; 
Spectrophotometry; 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

O traumatismo dental frequentemente acarreta alterações pulpares 

irreversíveis levando a morte pulpar.  Tal ocorrência se torna relevante em dentes 

permanentes de pacientes jovens com rizogênese incompleta (Andersson, 2013). 

Os dentes imaturos possuem canais muito amplos, paredes dentinárias finas e 

ápices abertos, que representam uma dificuldade para o clínico durante a 

instrumentação, determinação do comprimento de trabalho e controle de materiais de 

irrigação e obturação. Outro fato importante é que os dentes imaturos são mais 

propensos a fratura, e possuem um prognóstico em longo prazo desfavorável, mesmo 

após um tratamento endodôntico bem executado (Marciano et al., 2014; Cvek, 1992; 

Jeeruphan et al., 2012). 

Segundo Rafter (2005), o procedimento de apicificação baseado na aplicação 

de hidróxido de cálcio no interior do canal tem sido recomendado para tratar os dentes 

permanentes imaturos com rizogênese incompleta. Este tratamento visa criar uma 

barreira apical para impedir a extrusão dos materiais de obturação. No entanto, por 

ser um tratamento de longo prazo, podendo demorar até 21 meses para a sua 

conclusão,  exige uma excelente adesão ao tratamento por parte do paciente devido 

à necessidade de múltiplas visitas (Andreasen at al., 2002; El-Meligy & Avery, 2006). 

Durante esse tempo de tratamento, o dente está susceptível a reinfecção por 

microinfiltração do material selador coronário e também propenso a fratura, devido as 

suas finas paredes de dentina e raiz curta (Jeeruphan et al., 2012). 
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Uma outra opção de tratamento para os dentes imaturos com rizogênese 

incompleta e polpa necrosada é a apicificação utilizando-se o agregado trióxido 

mineral (MTA). Este tratamento visa criar uma barreira apical artificial que permite a 

compactação do material obturador e a colocação da restauração coronal. Este 

procedimento pode ser realizado em apenas duas sessões o que leva a uma maior 

adesão por parte dos pacientes ao tratamento proposto. Apesar de vantajoso por 

exigir menos tempo para ser concluído, este tratamento não reforça a raiz nem 

promove o seu desenvolvimento. Assim, as raízes permanecem finas e frágeis, 

sugerindo a necessidade de uma outra abordagem de tratamento (Torabinejad & 

Chivian, 1999; Witherspoon et al., 2008; Shabahang, 2013). 

A revascularização pulpar é um tratamento alternativo recentemente proposto 

que visa promover a formação contínua dos tecidos duros e o crescimento radicular. 

É um tratamento regenerativo com base biológica e projetado para permitir a 

continuação do desenvolvimento e fortalecimento da estrutura radicular, em que após 

a descontaminação do interior dos canais utilizando uma pasta à base de antibiótico, 

provoca-se um sangramento no seu  interior o qual permitirá a migração de células 

indiferenciadas para dentro do canal, e estas células promoverão o desenvolvimento 

da raiz (Huang, 2009;  Jeeruphan et al., 2012). 

Para o procedimento de revascularização utiliza-se o cimento MTA como 

material de forramento do coagulo sanguíneo presente no interior do canal. O MTA 

possui  propriedades físico-químicas adequadas (J Camilleri, 2011) e excelente 

biocompatibilidade e bioatividade (Parirokh et al., 2005; Roig et al., 2011). Porém, em 

sua formulação, o MTA possui o óxido de bismuto com agente radiopacificador, e este 

componente tem sido sugerido como a causa da alteração cromática  dentária quando 
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utilizado no interior da câmara pulpar (Steffen & van Waes, 2009; Camilleri, 2011; 

Ioannidis et al., 2013). 

Uma vez que a estética tem um papel importante na odontologia, a alteração 

cromática de um único dente tem impacto significativo na qualidade de vida dos 

pacientes. Portanto, o MTA utilizado no tratamento de revascularização pulpar pode 

levar a alteração cromática do dente e um resultado antiestético (Dugas et al., 2002).  

Visando superar a ocorrência da alteração cromática dentária provocada pelo 

óxido de bismuto, cimentos à base de MTA com radiopacificadores alternativos foram 

desenvolvidos. Um destes cimentos é o Biodentine (Septodont, Saint Maur des 

Fosses, França) onde o radiopacificador utilizado é o óxido de zircônia. De acordo 

com o fabricante, o Biodentine tem indicações de uso semelhantes às do MTA e não 

provoca alteração cromática do dente (Laurent et al., 2008; Marconyak et al., 2016). 

Outro cimento à base de MTA é o MTA Repair HP (Angelus – Londrina- Brasil) 

lançado recentemente onde o óxido de bismuto foi substituído pelo tungstato de cálcio 

como radiopacificador alternativo. Apesar do fabricante alegar que este produto não 

provoca alteração cromática in vivo ou ex vivo, ainda não houve estudos para 

confirmar isso. 

Diante do exposto, justifica-se a investigação dos novos cimentos 

apresentados quanto a ocorrência de alteração cromática dentária, quando utilizados 

no procedimento de revascularização pulpar. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1  RIZOGÊNESE INCOMPLETA 

 

Os dentes são órgãos complexos que possuem várias matrizes mineralizadas, 

que contém em seu interior um tecido conjuntivo frouxo denominado polpa dentária. 

Uma polpa dentária saudável cumpre uma série de tarefas diferentes, como a 

formação de dentina, percepção de dor e transmissão de estímulos (Magloire et al., 

2010), fornecendo mecanismos biológicos de defesa, como a manutenção da pressão 

intersticial intrapulpar (Heyeraas & Berggreen, 1999), atuando também na resposta 

imunológica, bem como formação de dentina terciária e mecanismos de defesa contra 

toxinas e micro-organismos invasores (Bjorndal, 2008; Staquet et al., 2011). Em 

pacientes jovens, um tecido pulpar funcional é essencial para a conclusão da 

formação de raiz (Mohammadi, 2011).  

A polpa pode se tornar inflamada irreversivelmente e posteriormente necrosar 

devido a fatores como cárie ou trauma, sendo necessário o tratamento do canal 

radicular para evitar uma possível infecção bacteriana ou debelar uma infecção já 

existente. O procedimento inclui a remoção do tecido pulpar inflamado ou necrótico, 

o preparo mecânico e desinfecção do sistema de canais radiculares (SCR) e, 

finalmente, preenchimento do canal com cimento endodôntico e guta percha (Galler, 

2016). 

A manutenção da vitalidade pulpar é particularmente crítica em pacientes 

jovens com formação radicular incompleta. A infecção bacteriana e a subsequente 

degeneração do tecido pulpar em crianças e adolescentes devem-se principalmente 

ao impacto traumático. O traumatismo possui uma prevalência de 20-30% em 
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pacientes jovens e afeta principalmente os incisivos maxilares central e lateral, área 

esteticamente relevante (Andersson, 2013).  

Os dentes imaturos possuem canais muito amplos, paredes dentinárias finas e 

ápices abertos, que representam uma dificuldade para o clínico durante a 

determinação do comprimento de trabalho, instrumentação, e controle de materiais de 

irrigação e obturação. Outro fato importante é que os dentes imaturos são mais 

propensos a fratura, assim, mesmo nos casos em que o tratamento endodôntico foi 

bem conduzido, o prognóstico a longo prazo é desfavorável (Marciano et al., 2014; 

Cvek, 1992; Jeeruphan et al., 2012). 

 Cvek (1992) relatou a incidência de fraturas radiculares em dentes imaturos 

tratados endodonticamente, variando entre 28 e 77% dependendo do estágio de 

desenvolvimento da raiz, sendo significativamente maior do que nos dentes maduros.  

A perda de dentes anteriores em pacientes jovens devido ao traumatismo 

dentário causa complicações até na inserção de implantes osseointegrados, como 

mostrado nos estudos de implantodontia. O crescimento facial pode não ser 

concluído, levando a uma infra oclusão progressiva dos implantes ao longo dos anos 

e resultados esteticamente desfavoráveis (Mankani et al., 2014).  
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2.2  TRATAMENTOS PARA A RIZOGÊNESE INCOMPLETA 

 

2.2.1  APICIFICAÇÃO 

 

O desenvolvimento dos dentes imaturos pode ser interrompido por causa de 

vários estímulos nocivos, tais como trauma, cárie e variações anatômicas, como dens 

invaginatus (Diógenes et al., 2013).  

Como resultado da necrose pulpar, os dentes permanecem com paredes 

dentinárias frágeis, que são mais suscetíveis à fratura, podendo resultar em extração 

dentária (Cvek, 1992). 

Os objetivos do tratamento de dentes imaturos necrosados devem ser a 

resolução da doença, para manter o dente funcional e se possível, a promoção do 

desenvolvimento contínuo da raiz. A apicificação e a revascularização são 

considerados tratamento eficazes para dentes imaturos necrosados. Apicificação 

envolve a desinfecção do canal radicular, promovendo uma barreira de tecido duro 

apical e posteriormente obturação do canal com cimento endodôntico e guta percha 

(Diógenes et al., 2013).   

Existem inúmeros desafios que o clínico enfrenta ao tratar a polpa infectada em 

dentes permanentes imaturos. A limpeza e modelagem do sistema de canais 

radiculares (SCR) é um desafio devido às paredes dentinárias finas. Obturar também 

é complicado porque o ápice não está totalmente desenvolvido estando ainda aberto, 

além disso estes dentes são susceptíveis a fratura durante ou após o tratamento 

(Murray et al., 2007).  
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Tradicionalmente, o procedimento de apicificação baseado na aplicação de 

hidróxido de cálcio no interior dos canais tem sido recomendado para tratar um dente 

permanente imaturo com um ápice aberto (Rafter, 2005).  

Os dentes tratados com o procedimento de apicificação requerem uma 

aplicação a longo prazo de hidróxido de cálcio [Ca(OH)2] de modo a criar uma barreira 

apical para impedir a extrusão de materiais de obturação. No entanto, existem várias 

desvantagens para o procedimento de apiciificação tradicional, incluindo uma 

potencial redução da resistência da raiz promovida pelo hidróxido de cálcio 

(Andreasen et al., 2002) e a exigência de uma excelente adesão ao tratamento por 

parte do paciente devido à necessidade de múltiplas visitas programadas ao longo de 

muitos meses (Andreasen et al., 2002). A duração da apicificação pode variar de 3 a 

21 meses (El-Meligy & Avery, 2006). Durante esse tempo de tratamento, o dente está 

susceptível a reinfecção por microinfiltração do material selador coronário e também 

estará propenso a fratura, devido as suas finas paredes de dentina e raiz curta 

(Jeeruphan et al., 2012). 

Métodos alternativos de apicificação foram propostos utilizando-se o MTA, com 

o objetivo de criar uma barreira apical artificial que permite a compactação do material 

obturador e a colocação da restauração coronal (Torabinejad & Chivian, 1999; 

Witherspoon et al., 2008; Shabahang, 2013).  

O tratamento de apicificação com MTA produz resultados comparativamente 

favoráveis quando comparado ao tratamento a longo prazo com curativos de hidróxido 

de cálcio no que se refere à resolução dos sintomas e patologia periapical (Holden et 

al., 2008; Moore et al., 2011).  
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 El-Meligy & Avery (2006) relataram uma taxa de sucesso para a apicificação 

utilizando hidróxido de cálcio de 87% e utilizando o  MTA de 100%. Outro achado no 

presente estudo foi a diferença na sobrevida dos dentes. A sobrevivência dos dentes 

após a apicificação com hidróxido de cálcio foi menor do que quando tratados com 

apicificação com  MTA e revascularização, sendo a fratura radicular a causa da 

extração dos dentes. 

No entanto, apesar destas vantagens, estes tratamentos não reforçam e não 

promovem o desenvolvimento das raízes, permanecendo finas e frágeis, sugerindo a 

necessidade de uma outra abordagem de tratamento. A revascularização pulpar é um 

tratamento alternativo recentemente proposto que visa promover a formação contínua 

dos tecidos duros e o crescimento radicular (Jeeruphan et al., 2012). 

Desta maneira, mais recentemente, surgiu o tratamento de revascularização 

pulpar, que é um tratamento regenerativo com base biológica e projetado para permitir 

a continuação do desenvolvimento e o fortalecimento da estrutura radicular (Huang, 

2009). Os relatos de casos publicados recentemente indicam que este tratamento tem 

potencial para promover o desenvolvimento contínuo da largura e do comprimento 

total da raiz nos dentes imaturos (Jeeruphan et al., 2012).  
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2.2.2  REVASCULARIZAÇÃO  

 

A revascularização tem como objetivo promover o desenvolvimento contínuo 

da raiz, por meio do crescimento mediado por células-tronco de tecido reparador 

(Diogenes et al., 2016). 

As primeiras abordagens para regeneração da polpa dentária foram feitas nos 

anos 1960, quando Östby avaliou o papel do coágulo sanguíneo na terapia 

endodôntica (Östby, 1961). Este pesquisador realizou estudos pré-clínicos e clínicos 

sobre a regeneração pulpar, tanto em cães como em pacientes, onde provocou uma 

hemorragia no terço apical do canal radicular, seguido pelo preenchimento dos dois 

terços coronais com guta-percha e cimento obturador. Observou-se que o coágulo 

sanguíneo no canal radicular foi gradualmente substituído por tecido de granulação e 

tecido conjuntivo fibroso, mas a formação de tecido permaneceu incompleta e não 

preencheu todo o canal radicular (Galler, 2016).  

Skoglund et al. (1978) apresentaram um estudo sobre o desenvolvimento da 

rede vascular no interior do canal radicular em uma pesquisa realizada em cães. Os 

dentes foram reimplantados e autotransplantados, e a vascularização preenchia todo 

o canal radicular e atingia a área coronal após apenas 3 semanas. Além disso, os 

autores mostraram que, o tecido pulpar necrosado remanescente desempenhou uma 

função importante como um guia para as células repovoarem o canal radicular.  

O termo revascularização foi mais tarde utilizado para relatar o primeiro caso 

sobre terapias endodônticas regenerativas. Iwaya et al. (2001) descreveram um 

procedimento alternativo à apicificação em um pré-molar mandibular com raiz 

incompleta, periodontite apical crônica com presença de fístula. Após curativo 

intracanal com antibióticos, os autores localizaram tecido vital 5mm apical à cavidade 



10 
 
de acesso, que havia sido preenchida com hidróxido de cálcio. Trinta meses após o 

tratamento inicial, o dente respondeu ao teste de vitalidade elétrico e término, e a 

formação da raiz foi constatada radiograficamente. 

O principal relato clínico, que desencadeou novas tentativas de tratamento 

endodôntico regenerativo em dentes imaturos, foi publicado por Banchs & Trope 

(2004). Os autores utilizaram um curativo intracanal feito a partir de três antibióticos, 

uma mistura de ciprofloxacino, metronidazol e minociclina. Após a diminuição da 

inflamação, o sangramento intracanal foi provocado pela irritação mecânica dos 

tecidos periapicais. O coágulo sanguíneo foi coberto com MTA ao nível da junção 

cemento-esmalte. Após 24 meses a lesão perirradicular havia cicatrizado, o canal 

radicular apresentou um estreitamento e a raiz havia acabado completado sua 

formação. 

Segundo Galler (2016a) em 2010, cerca de 75% dos programas de endodontia 

nos Estados Unidos estavam ensinando endodontia regenerativa tanto na teoria como 

na prática clínica. Assim sendo, em 2013 a “American Association of Endodontists” 

(AAE) desenvolveu um guia com considerações clínicas para os procedimentos 

endodônticos regenerativos baseado em uma revisão de estudos de caso. Este guia 

foi atualizado em 2016 e está disponível no site da AAE 

(http://www.aae.org/uploadedfiles/publications_and_research/research/currentregene

rativeendodonticconsiderations.pdf ) (Consent and Appointment, 2016).  

Em 2016 a “European Society of Endodontology” (ESE), publicou seu 

posicionamento sobre os procedimentos de revitalização, apresentando um guia para 

o tratamento e acompanhamento dos casos. (Galler, 2016b).  
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2.3 CIMENTOS A BASE DE SILICATO DE CÁLCIO 

 

2.3.1  O MTA  

 

O MTA foi aprovado como material de tratamento do canal radicular pela Food 

and Drug Administration dos EUA em 1998, desde então, têm sido utilizado no 

tratamento de perfurações radiculares, obturação de canal, pulpotomia, apicificação, 

capeamento pulpar e revascularização, devido às suas excelentes propriedades 

físico-químicas, biocompatibilidade e bioatividade (Lee et al., 1993; Parirokh et al., 

2005; Tsatsas et al., 2005; Bortoluzzi et al., 2007;  Roig et al., 2011;  Belobrov & 

Parashos, 2011).  

O MTA é composto principalmente de cimento Portland (PC) sendo  constituído 

por 53,1% de silicato tricálcico, 22,5% de silicato dicálcico, 21,6% de óxido de bismuto 

como radiopacificador e vestígios de sulfato de cálcio (Camilleri et al., 2005; Camilleri 

et al., 2006).  

O silicato tricálcico, que é o principal componente do cimento MTA, (Camilleri, 

2008; Taddei et al., 2011; Gandolfi et al., 2013) foi avaliado como sendo um 

biomaterial dentário  por possuir  propriedades físico-químicas adequadas (Camilleri, 

2011) e biocompatibilidade celular sendo capaz de induzir a proliferação e 

diferenciação odontogênica de células da polpa dentária humana  in vitro (Peng et al., 

2011) e também a deposição de hidroxiapatita em sua superfície (Wang et al., 2008). 

Porém, a escolha de um material específico para uso endodôntico não deve 

basear-se unicamente nos aspectos biológicos e funcionais, mas também nas 

considerações estéticas (Ramos et al., 2016). Assim, os biomateriais utilizados em 

endodontia devem ser cromaticamente estáveis, apresentar propriedades ópticas 
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semelhantes às estruturas dentárias e não apresentar efeitos de coloração nos tecidos 

dentários duros ao longo do tempo (Krastl et al., 2013). 

O primeiro MTA a ser desenvolvido foi o MTA cinza, que possuía uma cor 

escura e poderia causar alteração cromática dos dentes. Desta maneira, o MTA 

branco foi desenvolvido, possuindo propriedades clínicas semelhantes ao MTA cinza 

mas produzindo resultados esteticamente mais agradáveis (Parirokh et al., 2005).  

A diferença entre MTA cinza e branco reside nos seus respectivos teores de 

óxidos metálicos (óxidos de ferro, alumínio e magnésio), que são a principal causa da 

alteração cromática dental  (Hwang et al., 2009). No entanto, o MTA branco também 

causa alguma alteração cromática  dentária porque ainda contém vários óxidos 

metálicos, embora o teor seja baixo, juntamente com óxido de bismuto, o qual foi 

adicionado para melhorar a radiopacidade do material (Lenherr et al., 2012; Ioannidis 

et al., 2013; Marciano et al., 2014). No entanto, o óxido de bismuto utilizado como 

radiopacificador do MTA branco tem sido sugerido como a causa da alteração 

cromática  dentária (Steffen & van Waes, 2009; Camilleri, 2011; Ioannidis et al., 2013) 

Apesar da excelente biocompatibilidade, o MTA apresenta algumas 

desvantagens, principalmente relacionadas a alteração cromática  ao longo do tempo 

(Boutsioukis et at., 2008), a presença de elementos tóxicos na composição do 

material, as exigentes características de manuseio, o seu longo tempo de presa, a 

ausência de um solvente conhecido e a dificuldade de remoção após a presa (Parirokh 

& Torabinejad, 2010a, 2010b; Khalil et al., 2015), que inspiraram algumas melhorias 

no material ou o desenvolvimento de novos biomateriais.  

 



13 
 

2.3.2 O BIODENTINE  

 

O Biodentine (Septodont, Saint Maur des Fosse Es, França) é um material à 

base de silicato de cálcio  que apresenta propriedades físicas e químicas semelhantes 

ao cimento Portland (Saidon et al., 2003).  Foi desenvolvido com o objetivo de reunir 

a elevada biocompatibilidade e bioatividade dos cimentos de silicato de cálcio, com 

propriedades melhoradas, tais como um tempo de presa rápido (função do cloreto de 

cálcio adicionado ao líquido) e alta resistência (resultado da baixa relação água-

cimento possível pela adição de um polímero solúvel em água). Estas propriedades 

não são habitualmente encontradas nos referidos cimentos à base de silicato de cálcio 

(MTA), em sua formulação o Biodentine inclui óxido de zircônia como material 

radiopacificador (Grech et al., 2013). 

Este material apresenta propriedades mecânicas parecidas com a dentina e 

pode ser utilizado como um substituto desta nas regiões coronárias e radiculares. 

Comparado com o cimento MTA, o Biodentine é facilmente manipulado e tem um 

tempo de presa significativamente mais curto (Butt et al., 2014).  

O Biodentine apresenta biocompatibilidade (Laurent et al., 2008) sendo capaz 

de induzir a produção de dentina por estimulação da atividade odontoblástica 

(Shayegan et al., 2012). Contudo, os dados são escassos quanto à estabilidade da 

cor e pigmentação dos dentes induzida por este material (Ramos et al., 2016). 

Segundo Borkar & Ataide (2015) o Biodentine é um cimento de silicato tricálcico 

que promove a cicatrização da polpa e remineralização pela produção de dentina 

reacionária e pontes dentinárias. 
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O cimento é comercializado na forma de pó e líquido em uma cápsula de dose 

única para ser preparada num amalgamador durante 30 segundos. O pó é composto 

principalmente de silicato tricálcico, carbonato de cálcio e óxido de zircônia com 

agente radiopacificador. O líquido contém água, cloreto de cálcio (utilizado como 

acelerador de fixação) e um policarboxilato modificado (agente plastificante) (Kohli et 

al., 2015). 
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2.3.3  MTA REPAIR HP 

 

O MTA Repair HP (Angelus) foi lançado recentemente, e uma das diferenças 

deste novo material em relação ao MTA branco foi a substituição da água destilada 

por um líquido contendo água e um plastificante orgânico que proporciona uma 

plasticidade mais alta, e melhora o manuseamento e a inserção do material no interior 

do dente. Além disso o óxido de bismuto foi substituído pelo tungstato de cálcio como 

radiopacificador alternativo. Apesar do fabricante alegar que este produto não provoca 

alteração cromática in vivo ou ex vivo, ainda não houve estudos para confirmar isso. 

Disponível no site da fabricante (http://angelus.ind.br/MTA-REPAIR-HP-292.html). 
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2.4 ALTERAÇÃO CROMÁTICA DENTÁRIA 

 

A estética tem um papel importante na Odontologia e a alteração cromática de 

um único dente tem um impacto significativo na sua qualidade de vida dos pacientes. 

Muitos materiais utilizados em procedimentos endodônticos podem levar a alteração 

cromática  dentária e um resultado antiestético (Dugas et al., 2002).  

Mesmo com suas muitas características ideais como um material reparador 

endodôntico, uma preocupação ao se usar o MTA é a alteração cromática  dentária, 

pois quando ocorre na zona estética representa uma grande preocupação para muitos 

pacientes (Marconyak et al., 2016).  

 Segundo Kang et al. (2015), como o MTA é utilizado em procedimentos que 

requerem a manutenção do cimento no interior do dente por um longo período de 

tempo, é fundamental que a interação do cimento com os componentes dentinários 

não resultem em manchamento dentário, principalmente quando a estética está 

diretamente envolvida. 

 A primeira formulação de MTA apresentava cor cinza, o que prejudicou seu 

uso em áreas estéticas (Felman & Parashos, 2013; Marciano et al., 2014). O 

manchamento dentário causado pelo MTA cinza encorajou os fabricantes a 

desenvolverem uma formulação da cor dor dente (Marciano et al., 2014).  

A formulação inicial do MTA foi um pó cinzento e foi associado à alteração 

cromática  coronal dos dentes (Karabucak et al., 2005; Bogen et al., 2017). Devido à 

essa alteração cromática  causada pelo MTA cinza, o MTA branco foi desenvolvido 

reduzindo-se do óxido de alumínio, óxido de magnésio e óxido de ferro  (Parirokh & 
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Torabinejad, 2010a; Akbari et al., 2012) e está comercialmente disponível desde 2002 

(Asgary et al., 2004).  

Imaginava-se  que esta nova formulação fosse mais adequada para utilização 

em região estética (Bakland, 2009; Bogen & Kuttler, 2009)  porém, o MTA branco 

ainda causa alteração cromática  leve, podendo ser necessário a confecção de uma 

de uma faceta ou uma coroa no dente onde ele foi utilizado (Bakland, 2009). 

A redução do óxido de ferro resultou na redução da fase de aluminoferrita, que 

é responsável pela cor cinza do MTA cinza (Marciano et al., 2014). No entanto, vários 

estudos in vitro têm verificado a ocorrência de alteração cromática  acinzentada na 

dentina quando usado o MTA branco (Watts et al., 2007; Akbari et al., 2012; Lenherr 

et al., 2012; Felman & Parashos, 2013; Ioannidis et al., 2013; Wigler et al., 2013). 

Clinicamente o manchamento dental provocado pelo MTA branco também tem sido 

relatado (Jacobovitz & Lima, 2008; Jacobovitz & Lima, 2009; Belobrov & Parashos, 

2011). 

O óxido de bismuto (Bi2O3) é uma substância amarela comumente adicionado 

aos materiais endodônticos com a finalidade de fornecer radiopacidade. (Torabinejad 

et al., 1995; Ersev et al., 1999; Tanomaru-Filho et al., 2009) 

Foi referido que o óxido de bismuto utilizado como radiopacificador promove a 

alteração cromática do dente quando em contato com a solução de hipoclorito de 

sódio, residual no interior dos túbulos dentinários, comumente utilizado durante o 

tratamento endodôntico (Voveraityte et al., 2017a; Marciano et al., 2013; Vallés et al., 

2013a; Camilleri 2014) . 

O ProRoot WMTA e MTA Angelus são dois produtos disponíveis 

comercialmente contendo MTA branco. Felman & Parashos (2013) e Belobrov & 
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Parashos (2011) mostraram menor alteração cromática  coronal com MTA branco 

quando utilizados em procedimentos de revascularização. Porém, como os dois 

cimentos possuem óxido de bismuto em sua formulação e a alteração cromática 

dentaria ainda foi observada, mesmo que em menor intensidade.  

A alteração cromática do dente associada com a utilização do MTA levou a 

procura de um material reparador endodôntico alternativo semelhante ao MTA em sua 

composição e que não causasse o escurecimento dos dentes. Um dos novos 

materiais reparadores é o Biodentine (Septodont, Saint Maur des Fosses, França). 

(Marconyak et al., 2016) 

O Biodentine é um material restaurador de dentina composto de silicato 

tricálcico, carbonato de cálcio, óxido de zircônio em pó e cloreto de cálcio líquido. De 

acordo com o fabricante, o Biodentine tem indicações de uso semelhantes às do MTA, 

juntamente com um tempo de presa mais rápido (Laurent et al., 2008). 

Kang et al. (2015) avaliaram a mudança de cor ocorrida em dentes extraídos 

após simulação de tratamento com cimentos a base de MTA: ProRoot MTA, MTA 

Angelus, ENDOCEM Zr e RetroMTA. A cor dos dentes foi medida utilizando o 

espectrofotômetro VITA Easyshade Compact nos seguintes tempos: 0,1, 2, 4, 8, 12 e 

16 semanas. Os autores observaram que os dentes preenchidos com os cimentos 

que contêm óxido de zircônia como radiopacificador ENDOCEM Zr e RetroMTA 

apresentaram menos alteração cromática em comparação com o ProRoot MTA e MTA 

Angelus que possuem o óxido de bismuto como agente radiopacificador, sugerindo 

que o óxido de bismuto presente no cimento ProRoot MTA e MTA Angelus pode ser 

a causa da alteração cromática dentária.  
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Shokouhinejad et al. (2016) estudaram e compararam por meio de um 

espectrofotômetro o grau de alteração cromática coronal dos dentes humanos 

extraídos após a aplicação dos cimentos à base de silicato de cálcio, ProRoot MTA 

White, OrthoMTA, Biodentine, Endosequence ERRM na presença e ausência de 

sangue.  Os autores utilizaram em sua pesquisa materiais que possuem propriedades 

biológicas semelhantes as encontradas no MTA, e por não possuírem o óxido de 

bismuto como radiopacificador os fabricantes alegam que estes produtos superaram 

a deficiência do MTA não produzindo alteração cromática dentária. Em conclusão, 

este estudo não mostrou diferença significativa entre os materiais na presença de 

sangue. No entanto, na ausência de sangue, Biodentine e Endosequence ERRM 

apresentaram menos alteração cromática em comparação com OrthoMTA. 

Um dos motivos mais comumente relatados para o manchamento dentário 

quando tratados com MTA branco é a presença de sangue em contato com as 

paredes dentinárias (Bortoluzzi et al., 2007; Vallés et al., 2013b; Bonte et al., 2015; 

Marin et al., 1998). Estudos mostraram que os compostos sanguíneos têm uma 

grande capacidade de manchamento do dente (Freccia & Peters, 1982; Marin et al., 

1997). A penetração de eritrócitos na estrutura dentária e o acúmulo de moléculas de 

hemoglobina nos túbulos dentinários estão entre os possíveis mecanismos do 

manchamento (Felman & Parashos, 2013; Beatty & Svec, 2015) . 

Felman & Parashos (2013) avaliaram a alteração cromática ocorrida nos dentes 

quando o MTA branco (WMTA) (ProRoot MTA; Dentsply) foi colocado no terço cervical 

do canal radicular ex vivo e a influência dos glóbulos vermelhos nesta alteração 

cromática. Os canais foram preparados a partir do ápice e restaurados com WMTA + 

solução salina, e WMTA + sangue. A cor foi avaliada de acordo com o sistema de 

cores CIE L * a * b * utilizando fotografias digitais padronizadas em 3 tempos: linha de 
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base, dia 1 e dia 35. Os autores concluíram que todos os dentes apresentaram 

alteração cromática acinzentada na região cervical quando preenchidos com WMTA 

e a presença de sangue dentro do canal exacerbou a alteração cromática. 
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2.5 AVALIAÇÃO CROMÁTICA 

 

Tradicionalmente, a seleção e avaliação cromática dos elementos dentais era 

realizada pelo método de comparação visual, por meio de escalas convencionais que, 

frequentemente, resultavam na determinação imprecisa das cores, devido às 

deficiências técnicas das escalas e a fatores subjetivos inerentes às técnicas e ao 

observador. Com o objetivo de contornar as variáveis do método convencional, 

aparelhos eletrônicos como os espectrofotômetros foram desenvolvidos e 

introduzidos no mercado a partir da década de 90 (Porto, 2007). 

A Standard Commission Internationale de L´Eclairage Color System (CIE) é 

uma organização reconhecida pela ISO como um órgão internacional de  

normalização sobre o tema da luz, visão e cor (Ioannidis et al., 2013a). O sistema CIE 

L * a * b * é um espaço de cores uniforme e tridimensional, projetado para aproximar 

a resposta perceptiva do olho humano a todas as cores percebíveis. A localização de 

uma cor no espaço de cores CIE L * a * b * é definida usando 3 parâmetros cromáticos. 

O valor de L * indica luminosidade (L * = 0 [preto] e L * = 100 [branco]). Os valores a 

* e b * indicam a localização no gradiente verde (- a) para vermelho (+ a) e azul (- b) 

para amarelo (+ b), respectivamente. A diferença de cor entre dois objetos pode ser 

expressa numericamente através do cálculo do valor do ∆E, que pode ser calculado 

utilizando a seguinte fórmula. (Shokouhinejad et al., 2016; Kohli et al., 2015; 

Marconyak et al., 2016; Ramos et al., 2016; Vallés et al., 2015). 
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Considera-se que um valor ∆E maior que 3,7 é mudança de cor perceptível 

(Ioannidis et al., 2013b). 

Esta metodologia de avaliação de cor foi validada em vários estudos 

previamente publicados, e mostrou ser precisa independente do dispositivo utilizado, 

apresentando padrões constantes da avaliação numérica da cor (Ioannidis et al., 

2013a; Ioannidis et al., 2013a; Akcay et al., 2014; Keskin et al., 2015; Kirchhoff et al., 

2015). 

O espectrofotômetro Easyshade (Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Alemanha)  

foi desenvolvido especificamente para uso odontológico e tem sido utilizado em vários 

estudos para tomadas de cores de elementos dentais naturais, restaurações e 

cerâmicas, é um aparelho portátil que possui uma ponteira digital capaz de ler 

numericamente a cor de um dente ou de restaurações dentais comparando-as com a 

cor Vita Clássica, independente da iluminação ambiente (Kim-Pusateri et al., 2009).  

O espectrofotômetro e o sistema CIE L * a * b * foram escolhidos para avaliar 

a alteração de cor (ΔE), porque são adequados para a detecção de pequenas 

alterações de cor e têm vantagens como reprodutibilidade, sensibilidade e 

objetividade (Valles et al., 2013b). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 
O objetivo no presente estudo foi comparar, por meio de espectrofotometria, o 

grau de alteração cromática coronária que ocorre ao longo do tempo em dentes 

extraídos preenchidos com os cimentos MTA Angelus Branco, MTA Repair HP 

Angelus e Biodentine utilizados no tratamento de revascularização pulpar. 

Com base na literatura consultada, estabelecemos como verdadeira a hipótese 

alternativa, na qual  o MTA Branco Angelus (que contem óxido de bismuto) promoverá 

alteração cromática dentária, ao contrário dos cimentos MTA Repair HP Angelus (que 

contém tungstato de cálcio) e o Biodentine (que contem óxido de zircônia) os quais 

não promoverão alteração cromática nos dentes em um modelo simulando o 

procedimento de revascularização pulpar 
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4 MÉTODO 

 
4.1 CÁLCULO AMOSTRAL 

 

O cálculo amostral do presente estudo foi realizado com Programa BioEstat 5.0 

(Sociedade Civil de Mamirauá, Belém, PA - Brasil). Os dados utilizados neste cálculo 

foram embasados em estudos da literatura. Para tanto, valeu-se do teste t – amostras 

independentes para 2 amostras, com um power de 0.8 e nível de significância = 0.05. 

O resultado do teste sugeriu um n=10.  

 

 

4.2 SELEÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 

da Universidade de Taubaté, protocolo número 71025817.5.0000.5501 (Anexo A). 

Utilizamos no estudo 40 pré-molares humanos unirradiculares extraídos para 

fins ortodônticos, obtidos no banco de dentes da Universidade de Taubaté (Anexo B). 

Foram selecionados dentes clinicamente e radiograficamente livres de cárie, 

rachaduras, restaurações e manchamentos patológicos. Todas as superfícies 

externas de cada dente foram inspecionadas visualmente e meticulosamente limpas 

com cureta periodontal (Quinelato - Rio Claro, SP – Brasil) e polidas com pasta de 

pedra pomes (Asfer - São Caetano do Sul, SP - Brasil)  taça de borracha e água para 

remover materiais orgânicos, cálculos e coloração extrínseca que possam estar 

aderidos ao dente, em seguida, foram autoclavados e armazenados em solução salina 

fisiológica até o momento do experimento. 
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4.3 PREPARO E INSTRUMENTAÇÃO DOS ESPÉCIMES 

 

Para padronização do tamanho das raízes, o terço apical de cada um dos 

dentes foi cortado perpendicularmente 7mm abaixo da junção cemento esmalte 

utilizando-se uma broca de alta velocidade diamantada n° 3215 (KG Sorensen – Cotia 

– São Paulo) sob refrigeração com jato de água contínuo (Voveraityte et al., 2017a). 

Antes da realização da cirurgia de acesso, foi realizada a tomada da cor inicial 

(T0) conforme descrito a seguir. 

A fim de evitar interferências nas leituras, as tomadas da cor foram realizadas 

sempre no mesmo ambiente, com a mesma luminosidade e na porção mais central 

da coroa clínica e 3mm acima da junção cemento esmalte.  Para tal, foi confeccionada 

um guia de silicone que recobria a coroa do dente, com abertura de tamanho 

compatível com a ponta ativa do espectrofotômetro Easyshade (Vita Zahnfabrik, Bad 

Sackingen, Alemanha) (3 mm de raio) e posicionadas no terço médio da superfície 

vestibular dos dentes (Figura 1).  

A  B  

Figura 1- A) Guia de silicone posicionada sobre a coroa do dente e abertura vestibular para 
posicionamento da ponta ativa do espectrofotômetro. B) Espectrofotômetro posicionado no 
guia de silicone 
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Para garantir a reprodutibilidade do posicionamento da ponta ativa do 

espectrofotômetro em relação ao dente foi confeccionado um suporte de madeira 

(figura 2) que mantinha ambos na mesma posição durante todas as medições de cor 

(Krastl et al., 2013). 

 

Figura 2- Suporte de madeira mantendo o espectrofotômetro e o bloco de silicone que contém 
do dente em uma posição estável em todas as medições de cor 

 

As cavidades de acesso endodôntico foram preparadas, e os canais radiculares 

limpos e modelados usando brocas Gates Glidden do #1 ao # 6 (Dentsply/Maillefer 

S.A., Ballaigues, Suiça) em todo o comprimento do dente para padronização do 

diâmetro dos canais. A cada troca de instrumento os canais foram irrigados com 5ml 

solução de hipoclorito de sódio 2,5% (Biodinâmica Química e Farmacêutica, Ibiporã, 

PR, Brasil) com o auxílio de seringa hipodérmica, totalizando 25ml.  

Após a modelagem, os canais radiculares foram preenchidos com solução de 

EDTA 17% (Biodinâmica Química e Farmacêutica, Ibiporã, PR, Brasil) por três 

minutos, para remoção da smear layer e novamente irrigados com 5ml de hipoclorito 

de sódio 2,5% para neutralização do EDTA. Em seguida, foi realizada irrigação final 
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com 5ml de água destilada e a secagem dos canais radiculares com cones de papel 

#80 (Dentsply/Maillefer S.A., Ballaigues, Suíça).  

 Realizou-se o selamento apical, com o adesivo autocondicionante ESPE 

Single Bond Universal (3M ESPE, St Paul, MN, EUA) e resina composta Filtek™ Z250 

XT (3M- ESPE) de acordo com as instruções do fabricante.  

 

4.4 SIMULAÇÃO DO PROCESSO DE REVASCULARIZAÇÃO 

 

O sangue humano foi coletado do pesquisador responsável pela pesquisa, por 

punção venosa, por um profissional qualificado do Departamento de Odontologia da 

Universidade de Taubaté, seguindo os princípios éticos de pesquisa médica 

envolvendo seres humanos. Os frascos contendo o sangue foram refrigerados (4°C) 

até o momento da sua utilização (Felman & Parashos, 2013; Shokouhinejad et al., 

2016). 

Todos os espécimes tiveram seus canais preenchidos com sangue até a junção 

cemento esmalte utilizando-se uma seringa e agulha Navitip (Ultradent, South Jordan, 

UT, EUA) para evitar a contaminação da cavidade de acesso (Felman & Parashos, 

2013; Shokouhinejad et al., 2016), esse procedimento foi realizado com a auxílio de 

um microscópio operatório modelo ALL 01 (Alliance Microscopia, São Carlos, SP, 

Brasil), aguardou-se quinze minutos para a formação do coágulo sanguíneo no interior 

no canal radicular (Galler et al., 2016;  Shokouhinejad et al., 2017).  

  Logo após os cimentos foram preparados de acordo com instruções do 

fabricante e inseridos na câmara pulpar imediatamente a cima do coágulo, em uma 

camada de 3mm conforme a divisão dos grupos descritas a seguir. 
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4.5 DIVISÃO DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

Os espécimes foram divididos aleatoriamente em 4 grupos (n=10) (Kohli et al., 

2015), de acordo com o tipo de cimento selador usado: 

• CT Cimento temporário Coltosol Coltene (controle) 

• MTA – MTA Branco Angelus (AR- oxido de bismuto); 

• MTA HP - MTA Repair HP Angelus (AR-tungstato de cálcio) 

• BIO – Biodentine (AR- óxido de zircônia) 

Após a inserção do cimento no interior da câmara pulpar, a cavidade de acesso 

foi selada com adesivo ESPE Single Bond Universal 3M (3M ESPE, St Paul, MN, EUA) 

e resina fluida Natural Flow (DFL, Taquara, SP, Brasil) na cor A3, (Figura 3) 

(Marconyak et al. 2016; Vallés et al. 2015). 

 

 

Figura 3- Ilustração esquemática representando a simulação da revascularização pulpar, e os 
diferentes cimentos testados. (A)Resina Flow A3, (B)Cimento, (C)Sangue e (D) Resina 
Composta 

Cimento temporário Coltosol - Coltene 

http://angelus.ind.br/MTA-REPAIR-HP-305.html
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Os dentes foram mantidos em estufa a 37º C e imersos em água destilada por 

todo período de tempo do estudo (Ramos et al., 2016; Vallés et al., 2015; Kohli et al., 

2015; Voveraityte et al., 2017b). 

 

4.6 ANÁLISE CROMÁTICA 

 

A cor foi medida numa região 3mm acima da junção cemento esmalte, para 

isso foi utilizado um guia de silicone confeccionado previamente para assegurar que 

a medição fosse repetida na mesma área em cada intervalo de tempo. As medições 

de cor foram realizadas 3 vezes para cada espécime, e o valor médio foi calculado 

(Kohli et al., 2015; Shokouhinejad et al., 2016; Marconyak et al., 2016).  

Antes de cada medição, o espectrofotômetro foi calibrado de acordo com as 

instruções do fabricante. E a partir dos dados do sistema de cores L * a * b da 

“Comissão Internacional de Iluminação” (CIE)  os valores de ΔE correspondentes 

foram calculados (Kohli et al., 2015; Shokouhinejad et al., 2016; Marconyak et al., 

2016). 

A análise cromática foi realizada em 6 períodos experimentais: antes do acesso 

a câmara pulpar (t0), após a simulação do processo de revascularização e aplicação 

dos cimentos (t1), um mês após simulação do processo de revascularização (t2), dois 

meses após a simulação do processo de revascularização (t3), três meses após a 

simulação do processo de revascularização (t4) e quatro meses após a simulação do 

processo de revascularização (t5).  

Para medir as alterações cromáticas foi utilizado o espectrofotômetro Vita 

Easyshade (Vita, Zahnfabrik, Alemanha). Este aparelho permite quantificar a 
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coloração de cada espécime por meio do sistema CIE L* a* b* (“Standard Commission 

Internationale de L´Eclairage Color System”).  

O registro da cor foi realizado três vezes para cada espécime, obtendo-se os 

valores de L*, a *e b*, e posteriormente, a média dos 3 valores (Figura 4) ( Felman & 

Parashos, 2013; Akcay et al., 2014;). 

Os dados foram catalogados em ficha específica (Tabela 1).  

 

Tabela 1- Ficha para marcação dos dados em L, a, e b para cada período 

experimental (t0 a t5)  

 

Grupo/Espécime 

Cimento usado 

Tempo 

 

1a avaliação 2a avaliação 3a avaliação Resultado 

(média) 

 L a b L a b L a b L a b 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             
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  Para a determinação da alteração de cor após a simulação da revascularização 

pulpar em cada grupo experimental, foi calculada a diferença de cor (∆E) entre os 

períodos: 

• t0 e t1 = (∆E 1) 

• t0 e t2 = (∆E 2) 

• t0 e t3 = (∆E 3) 

• t0 e t4 = (∆E 4) 

• t0 e t5 = (∆E 5) 

Utilizando-se a seguinte fórmula:  

 

 

Sendo: ΔE = diferença de cor 

ΔL* = L*0 – L*1, 

Δa* = a*0 – a*1 

Δb* = b*0– b*1 

Onde “0” corresponde ao valor inicial antes da simulação da revascularização 

e “1” corresponde ao valor obtido em cada tempo avaliado após a simulação da 

revascularização (Kang et al., 2015). 
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Figura 4- Ilustração esquemática representando a avaliação da cor após a simulação do  

processo de revascularização pulpar 
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4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados coletados foram submetidos à análise estatística por meio do 

programa BioEstat 5.0, com nível de significância de 5%. Foi utilizado o teste 

Kolmogorov-Smirnov, para determinar a normalidade das variáveis. Em função dos 

resultados deste teste de normalidade, foram aplicados testes específicos para 

estabelecer as possíveis diferenças estatísticas intra grupos (Teste t-Student) e 

intergrupos (ANOVA - complementado pelo teste de Tukey). 
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5  RESULTADOS 
 

Na tabela 2 estão demonstrados os resultados da análise da alteração 

cromática referentes às médias dos valores de ∆E mensurados nos tempos 

experimentais t0, t1,t2,t3,t4 e t5. Os dados originais dos valores de L, a, b, ΔL, Δa e 

Δb estão expressos nos apêndices A, B, C e D. 

Na figura 5 encontra-se o gráfico com as alterações dos valores de ∆E  durante 

os períodos de tempo t0, t1, t, t3, t4 e t5. 

Tabela 2 – Médias dos valores das diferenças de cor (∆E) para os diferentes 
cimentos e períodos testados 

 
Grupo 

 
∆E 1 

       
∆E  5 ∆E 2 ∆E 3 ∆E 4 

CT 5,03 ± 3,42 A, a 3,83 ± 1,43 A, a 3,32 ± 1,92 A, a 3,85 ± 1,70 A, a 3,90 ± 1,82 A, a 

MTA 3,97 ± 1,59 A, a 16,42 ± 6,04 B, b 20,03 ± 6,25 B, c 22,03± 6,95 B, de 22,49 ±7,12 B, e 

MTA-HP 4,64 ± 2,82 A, a 10,66 ± 4,81 C, b 12,71 ± 4,45 C, cde 14,86 ± 6,29 C, de 15,17 ± 6,11 C, e 

BIO 3,43 ± 1,92 A, a 10,27 ± 4,14 C, b 11,14 ± 4,20 C, cd 11,98 ± 4,53 C, de 12,39 ± 4,39 C, e 

*Letras maiúsculas diferentes nas colunas indicam diferença estatisticamente 
significante entre os grupos no mesmo período experimental (Teste ANOVA   
complementado pelo teste de Tukey, p<0.01).  Letras minúsculas diferentes nas linhas 
indicam diferença estatisticamente significante entre as médias   dos valores de ∆E 

em um mesmo grupo, em diferentes períodos de tempo (Test t Student - p < 0,05) 

 

Figura 5 - Representação gráfica das mudanças dos valores médios de ∆E nos     
períodos t1,t2,t3,t4 e t5 dos grupos experimentais 
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Figura 6 – Fotografias iniciais e finais dos dentes do Grupo CT 

 

 

Figura 7 – Fotografias iniciais e finais dos dentes do Grupo MTA 
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Figura 8 – Fotografias iniciais e finais dos dentes do Grupo MTA-HP 

 

 

Figura 9 – Fotografias iniciais e finais dos dentes do Grupo BIO 
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6 DISCUSSÃO 
 

Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos neste estudo, essa 

parte da dissertação foi dividida em três sub-partes. Sendo assim discutiremos a 

importância do tema, a metodologia empregada no estudo e os resultados obtidos. 

6.1 A IMPORTÂNCIA DO TEMA 

 

Segundo Rafter (2005), o procedimento de apicificação está baseado na 

aplicação de hidróxido de cálcio no interior do canal e tem sido recomendado para 

tratamento de dentes permanentes imaturos com rizogênese incompleta. Este 

tratamento visa criar uma barreira apical para impedir a extrusão de soluções 

irrigadoras e materiais utilizados durante obturação dos canais radiculares. No 

entanto, Andreasen at al., (2002) e El-Meligy & Avery, (2006) consideram a 

apicificação um  tratamento longo, podendo demandar até 21 meses para a sua 

conclusão, o que  exige do paciente uma excelente adesão ao tratamento devido à 

necessidade de múltiplas consultas. Segundo Jeeruphan et al. (2012), durante este 

longo período de tratamento, o dente está susceptível a reinfecção por microinfiltração 

do material selador coronário e também propenso à fratura, devido a fina espessura 

das paredes dentinárias e  suas raízes curtas. Andreasen et al. (2002) relata que no 

procedimento de apicificação, o hidróxido de cálcio tem o potencial de reduzir a 

resistência da raiz tornando-a mais susceptível à fratura. 

Uma técnica alternativa para a apicificação com hidróxido de cálcio é a  

construção de uma barreira apical artificial utilizando-se o cimento MTA, essa barreira 

apical permite a compactação do material obturador e a confecção da restauração 
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coronal, possui altas taxas de sucesso e reduz a quantidade de sessões clinicas 

(Torabinejad & Chivian, 1999; Witherspoon et al., 2008; Shabahang, 2013). 

As técnicas de apicificação com hidróxido de cálcio e barreira apical de MTA 

possuem como desvantagem não permitir a continuação do desenvolvimento 

radicular, sendo assim as raízes dos dentes permanecem curtas, finas e frágeis, 

estando propícias à fratura (Andreasen et al., 2002; Rafter, 2005; El-Meligy & Avery 

,2006; Jeeruphan et al., 2012). 

Por sua vez, a revascularização é um tratamento regenerativo com base 

biológica o que permite a continuação do desenvolvimento e fortalecimento da 

estrutura radicular dos dentes com rizogênese incompleta e polpa necrosada. Este 

procedimento se baseia na descontaminação dos canais radiculares   e indução do 

sangramento na região periapical do dente, onde há a migração de células 

mesenquimais indiferenciadas para dentro do canal radicular. Estas células são as 

responsáveis pelo o desenvolvimento da raiz (Huang, 2009; Jeeruphan et al.,2012).  

Neste procedimento, o cimento MTA é utilizado como material de forramento do 

coágulo sanguíneo pois, esse cimento possui propriedades físico-químicas 

adequadas e excelente biocompatibilidade e bioatividade (Parirokh et al., 2005; 

Camilleri, 2011; Roig et al., 2011). 

Porém, o MTA possui em sua formulação o agente radiopacificador óxido de 

bismuto, o qual  tem sido  apontado como a causa da alteração cromática dentária 

após o procedimento de revascularização, o que acarreta prejuízo estético para os 

pacientes (Steffen & van Waes, 2009; Camilleri, 2011; Ioannidis et al., 2013). Visando 

evitar a ocorrência da alteração cromática dentária, novos cimentos à base de MTA 

com radiopacificadores alternativos têm desenvolvidos. O Biodentine tem indicações 
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de uso semelhante às do MTA  e  possui o oxido de zircônia como radiopacificador 

(Laurent et al., 2008; Marconyak et al., 2016), o cimento MTA Repair HP possui o 

tungstato de cálcio como agente radiopacificador alternativo. Os fabricantes de ambos 

os cimentos alegam que por não possuírem o óxido de bismuto em sua formulação 

esses cimentos não causam alteração cromática dentária.    

Pelo exposto, julgamos importante a realização deste estudo, por meio do qual 

pretende-se   avaliar se  a adição de radiopacificadores alternativos nos cimentos 

atuais, poderia contribuir para  minimizar a alteração cromática coronária provocada  

durante o processo de revascularização pulpar,   

 

6.2 A METODOLOGIA EMPREGADA 

 

A metodologia empregada neste estudo, foi baseada em vários estudos da 

literatura  que analisaram a alteração cromática coronal causada pelos cimentos à 

base de silicato de cálcio (Dugas et al., 2002; Eskandarizadeh et al., 2005; Boutsioukis 

et al., 2008; Bakland, 2009; Hwang et al., 2009; Steffen & van Waes, 2009; P. Lenherr 

N. Allgayer 2012; Grech et al., 2013; Ioannidis et al., 2013; Krastl et al., 2013; Dettwiler 

et al., 2016; Camilleri, 2014; Marciano et al., 2014; Kang et al., 2015; Marconyak et 

al., 2016; Ramos et al., 2016), e nos estudos de Felman & Parashos (2013); e 

Shokouhinejad et al. (2016) que em suas pesquisas simularam o procedimento de 

revascularização para avaliar a alteração cromática dos cimentos à base de silicato 

de cálcio. Até o presente momento, ao nosso ver constam na literatura apenas  dois 

estudos  nos quais foram  realizadas uma simulação do tratamento de 

revascularização com a inclusão de sangue no interior do canais radiculares. 
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Shokouhinejad et al. (2016) utilizaram incisivos superiores humanos para a 

simulação do processo de revascularização, porém no presente estudo, assim como 

Felman & Parashos (2013), utilizamos pré-molares unirradiculares humanos do 

processo. A escolha desse grupo de dentes deve-se ao fato de serem os pré-molares 

os dentes comumente extraídos durante o tratamento ortodôntico, e pela grande 

dificuldade de obtenção de incisivos superiores hígidos (Kang et al., 2015). 

No intuído de simular com a maior fidelidade possível as condições clínicas 

presentes no processo  de revascularização, os dentes tiveram suas raízes 

seccionadas 7mm abaixo da junção cemento esmalte (Voveraityte et al., 2017), e da 

mesma forma que Shokouhinejad et al. (2016) as cirurgias de acesso foram realizadas 

de maneira convencional através do centro da coroa clínica ao contrário de Felman & 

Parashos (2013) e Kang (2015) que realizaram o acesso por via retrógrada para a 

inserção do cimento selador. Da mesma forma que os estudos de simulação da 

revascularização de  Felman & Parashos (2013) e de  Shokouhinejad et al., (2016), 

nesta pesquisa, os canais radiculares foram modelados com as brocas Gates Glidden 

do #1 ao #6 em todo o comprimento do dente,  com o objetivo de simular canais 

amplos e com paredes finas encontrados clinicamente. 

Felman & Parashos (2013); e Shokouhinejad et al., (2016) em seus estudos 

utilizaram sangue no interior dos canais, porém estes pesquisadores utilizaram 

também um anticoagulante misturado ao sangue. Como na técnica preconizada para 

a revascularização, o cimento selador deve ser colocado sobre o coágulo sanguíneo, 

optamos por não utilizar o anticoagulante, permitindo assim a formação do coágulo 

pois teríamos uma superfície mais estável para o assentamento do cimento, o que 

diminuiu o refluxo do sangue para o interior da cavidade pulpar e, consequentemente 

diminui o manchamento nesta região causado pelo sangue.  
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A avaliação cromática dos dentes, era tradicionalmente realizada pelo método 

de comparação visual, por meio de escalas convencionais, as quais frequentemente, 

resultavam na determinação imprecisa das cores, devido às deficiências técnicas das 

escalas e a fatores subjetivos inerentes às técnicas e ao observador. Com o objetivo 

de contornar as variáveis do método convencional, aparelhos eletrônicos como os 

espectrofotômetros foram desenvolvidos e introduzidos no mercado a partir da década 

de 90 (Porto, 2007). No presente estudo a alteração cromática ocorrida nos diferentes 

tempos experimentais foi aferida por meio do espectrofotômetro Vita Easy-Shade, o 

qual nos fornece os valores das coordenadas L*, a* e b*. O sistema CIE L * a * b * é 

um espaço de cores uniforme e tridimensional, projetado para aproximar a resposta 

perceptiva do olho humano a todas as cores perceptíveis. A utilização do 

espectrofotômetro elimina as deficiências do método da comparação visual, porém 

sua alta sensibilidade torna seu uso difícil, pois pequenas alterações no 

posicionamento do aparelho em relação aos dentes causam mudanças significativas 

nos dados obtidos durante as diferentes tomadas de cor. Com o objetivo de minimizar 

esse problema foi desenvolvido um suporte de madeira conforme preconizado por 

Krastl et at. (2013) no qual o espectrofotômetro e o dente analisado ficam encaixados 

(Figura 2) permitindo assim a reprodução da posição do aparelho em relação aos 

dentes durante todas as tomadas de cor. Porém Krastl et al. (2013) em sua pesquisa 

utilizaram fragmentos de dentes bovinos que eram encaixados no suporte, como em 

nosso estudo utilizamos dentes humanos, optamos por confeccionar um guia de 

silicone que além de permitir reprodução da posição do espectrofotômetro em relação 

ao dente, permite maior fidelidade na tomada de cor por manter o dente livre da 

interferência da luz ambiente. 
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6.3 OS RESULTADOS OBTIDOS 

 

Considerando-se que o ∆E é a diferença de cor entre dois tempos avaliados, 

os resultados obtidos neste estudo demostraram que todos os grupos apresentaram 

alteração cromática perceptível (∆E > 3,7) após os períodos analisados (t0 até t5).  

O Grupo MTA apresentou a maior alteração cromática quando comparado nos 

diferentes tempos avaliados. As médias dos valores de ∆E variaram entre 3,97 e 22,49 

havendo diferença estatisticamente significante em todos os períodos avaliados, 

exceto entre os tempos 4 e 5 (p>0,05, Teste t-Student). Os dentes deste grupo 

apresentaram uma coloração acinzentada e esses resultados estão de acordo com os 

estudos de Felman & Parashos (2013); Kang et al. (2015), e Shokouhinejad et al. 

(2016), Os autores atribuíram a cor acinzentada nos  dentes analisados à presença 

do óxido de bismuto na formulação do cimento MTA, sendo que o manchamento foi 

agravado pela presença do sangue no interior dos canais radiculares. Acreditamos 

nesta hipótese para justificar o grande manchamento apresentado por este grupo, 

quando comparado aos demais grupos que não possuem o óxido de bismuto na sua 

formulação. Além disso, a estabilidade de cor apresentada entre o mês 3 (t4) e o mês 

4 (t5), pode representar o limiar do potencial de manchamento do cimento MTA, porém 

seria necessário um maior tempo de acompanhamento para a confirmação dessa 

hipótese. 

O Grupo Controle apresentou a menor variação cromática entre os grupos 

avaliados com os valores de ∆E próximos ao valor de referência (3,7) variando entre 

2,84 e 5,60 não apresentando diferença estatisticamente significante em nenhum dos 
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tempos avaliados (teste t-Student). O  Coltosol é um cimento  à base de óxido de zinco 

e livre de eugenol e desta forma, não possui potencial para provocar manchamento 

no dente, portanto acreditamos que a alteração cromática se deve pela presença de 

sangue no interior do canal e em contado com o cimento conforme relataram 

Bortoluzzi et al., (2007); Felman & Parashos, (2013); Vallés et al., 2013b; e Bonte et 

al., (2015). 

O grupo MTA HP apresentou alteração cromática menor que o Grupo MTA e 

maior que o Grupo Controle, em todos os tempos avaliados. As médias dos valores 

de ∆E variaram entre 4,64 e 15,17 sendo que a partir do segundo mês (t3) não foi 

observada diferença estatisticamente significante (p>0,05, Test t-Student). Como 

ainda não existem pesquisas publicadas que avaliam a alteração cromática do 

cimento MTA Repair HP, acreditamos que o menor manchamento dos dentes deste 

grupo quando comparados ao grupo MTA, se deve a substituição do óxido de bismuto 

pelo tungstato de cálcio como agente radiopacificador, porém mesmo utilizando um 

radiopacificador alternativo, os dentes avaliados neste grupo apresentaram no final do 

experimento uma média do  valor de ∆E muito acima do valor de referência que é de 

3,7. Acreditamos que o manchamento apresentado pelos dentes deste grupo pode 

ser atribuído à presença do sangue no interior do canal radicular. Um fato que contribui 

para essa afirmação é o comportamento da variação cromática semelhante ao do 

grupo BIO. 

O grupo BIO da mesma forma que o grupo MTA HP apresentou alteração 

cromática menor que o Grupo MTA e maior que o Grupo Controle, em todos os tempos 

avaliados. As médias dos valores de ∆E variaram entre 3,43 e 12,39 apresentando 

diferença estatisticamente significante entre todos os tempos avaliados exceto entre 

t4 e t5 (p>0,05 Test t-Student). Kang et al. (2015) e Shokouhinejad et al. (2016) 
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avaliaram a alteração cromática causada pelos cimentos biocerâmicos que possuem 

como radiopacificador o óxido de zircônia, sendo este o mesmo radiopacificador 

presente no cimento Biodentine utilizado neste grupo. Esses autores concluíram que 

os cimentos que possuíam o óxido de zircônia em sua composição apresentavam uma 

menor alteração cromática quando comparados ao cimento MTA que possui o óxido 

de bismuto de sua formulação. Shokouhinejad et al. (2016) ainda observou que 

quando na presença de sangue o cimento Biodentine apresentou um maior 

manchamento quando comparado aos grupos que não possuía sangue no interior do 

canal. Os resultados encontrados por esses pesquisadores corroboram com os dados 

obtidos neste experimento, onde o grupo BIO apresentou uma menor alteração 

cromática quando comparado com o grupo MTA, e alteração cromática semelhante à 

do grupo MTA-HP, também apresentando em sua média valores de ∆E acima do valor 

de referência 3,7. Acreditamos que o sangue utilizado no interior do canal radicular 

para a simular da revascularização pode ter contribuído para intensificar o 

manchamento dos dentes conforme concluiu o autor citado acima.      

Quando comparamos a variação de cor (∆E) entre os grupos em cada intervalo 

de tempo analisado, observamos um comportamento semelhante entre os grupos 

MTA, MTA-HP e BIO, pois os referidos grupos apresentaram a maior elevação dos 

valores do ∆E entre o momento que foi realizada a simulação da revascularização 

(t1/∆E1) e o primeiro mês pesquisado (t2/∆E2), porém não foi observada diferença 

estatisticamente significante entre os grupos MTA-HP e BIO (p>0,05, Teste ANOVA). 

A partir deste resultado podemos sugerir que o manchamento apresentado pelos 

grupos MTA-HP e BIO se deve em sua maior parte ao sangue que foi utilizado no 

interior dos dentes, pois em ambos os grupos foram utilizados cimentos livres do oxido 

de bismuto, ao contrário do grupo MTA que apresentou a maior alteração cromática 
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sugerindo que o presença do óxido de bismuto na formulação desse intensificou o 

manchamento dos dentes do referido grupo.  

A partir do segundo mês até o quarto mês do experimento os grupos MTA, 

MTA-HP e BIO apresentaram uma diminuição do ritmo de crescimento dos valores de 

∆E sendo que os grupos MTA-HP e BIO continuaram não apresentando diferença 

estatisticamente significante entre si. Podemos observar também que todos os grupos 

onde foram utilizados os cimentos à base de silicato de cálcio apresentaram uma 

tendência à estabilidade de cor a partir do terceiro mês pois a variação do valor de ∆E 

se manteve estável não apresentando diferenças estatísticas entre os tempos 

avaliados, porém seria necessário um maior tempo de acompanhamento para 

confirmar essa estabilidade.      

Tendo em vista os dados obtidos e dentro das limitações do presente estudo 

rejeitamos a hipótese alternativa, pois todos os cimentos à base de silicato de cálcio 

utilizados no estudo apresentaram alteração cromática quando utilizados em um 

modelo simulando o procedimento de revascularização pulpar.  

Do ponto de vista clínico, levando em consideração que atualmente os materiais 

odontológicos devem ser funcionais e também estéticos, acreditamos que os cimentos 

à base de silicato de cálcio livres de óxido de bismuto devem ser os materiais de 

escolha para serem utilizados nos casos de revascularização, por causarem menor 

manchamento dentário.   
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7 CONCLUSÃO  
 

Com base nos resultados obtidos e considerando-se as condições especificas 

deste experimento, pode-se concluir que: 

Todos os grupos testados apresentaram alterações cromáticas perceptíveis. 

O cimento MTA branco que contém oxido de bismuto com agente 

radiopacificador, promoveu a maior alteração cromática nos dentes testados. 

Os cimentos que possuem um agente radiopacificador alternativo, tungstato de 

cálcio no cimento MTA Repair HP, e oxido de zircônia no cimento Biodentine, 

promoveram uma menor alteração cromática nos dentes testados.  
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APÊNDICE A – RESULTADOS ORIGINAIS TABULADOS - GRUPO 

CONTROLE 

Tabela 3 – Médias dos dados originais da análise cromática antes do acesso (t0) e após a 

simulação da revascularização (t1) no grupo controle: média dos valores de L, a e b, ∆L, ∆a, 

∆b e ∆E1 

Variação de cor entre t0 e t1 - Após a simulação da revascularização ∆E1 
  t0     t1         

 L0 a0 b0 L1 a1 b1 ∆L ∆a ∆b ∆E 1 

Média 84,32 -3,91 26,21 87,37 -2,78 28,93 3,05 1,12 2,72 5,03 

 

 

Tabela 4 - Médias dos dados originais da análise cromática antes do acesso (t0) e um mês 

após a simulação da revascularização (t2) no grupo controle: média dos valores de L, a e b, 

∆L, ∆a, ∆b e ∆E2 

Variação de cor entre t0 e t2 - Um mês após a simulação da revascularização ∆E2 
  t0     t2         

 L0 a0 b0 L2 a2 b2  ∆L  ∆a ∆b  ∆E 2 

Média 84,32 -3,91 26,21 82,43 -3,20 27,15 -1,89 0,70 0,94 3,83 

 

 

Tabela 5 – Médias dos dados originais da análise cromática antes do acesso (t0) e dois meses 

após a simulação da revascularização (t3) no grupo controle: média dos valores de L, a e b, 

∆L, ∆a, ∆b e ∆E3 

Variação de cor entre t0 e t3 - 2 Meses após a simulação da revascularização ∆E 3 

  t0     t3         

 L0 a0 b0 L3 a3 a3  ∆L  ∆a  ∆b  ∆E 3 

Média 84,32 -3,91 26,21 82,90 -3,58 25,00 -1,42 0,33 -1,20 3,32 

 

 

Tabela 6 – Médias dos dados originais da análise cromática antes do acesso (t0) e três meses 

após a simulação da revascularização (t4) no grupo controle: média dos valores de L, a e b, 

∆L, ∆a, ∆b e ∆E4 

Variação de cor entre t0 e t4 - 3 Meses após a simulação da revascularização ∆E4 
  t0     t4         

 L0 a0 b0 L4 a4 b4  ∆L ∆a  ∆b  ∆E 4 

Média 84,32 -3,91 26,21 82,24 -3,36 25,12 -2,08 0,55 -1,09 3,85 



63 
 
Tabela 7 - Médias dos dados originais da análise cromática antes do acesso (t0) e quatro 

meses após a simulação da revascularização (t5) no grupo controle: média dos valores de L, 

a e b, ∆L, ∆a, ∆b e ∆E5 

Variação de cor entre t0 e t5 - 4 Meses após a simulação da revascularização ∆E5 
  t0     t5         

 L0 a0 b0 L5 a5 b5  ∆L  ∆a  ∆b  ∆E 5 

Média 84,32 -3,91 26,21 82,51 -3,44 24,86 -1,81 0,47 -1,35 3,90 
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APÊNDICE B – RESULTADOS ORIGINAIS TABULADOS GRUPO MTA 

Tabela 8 – Médias dos dados originais da análise cromática antes do acesso (t0) e após a 

simulação da revascularização (t1) no Grupo MTA Branco: média dos valores de L, a e b, ∆L, 

∆a, ∆b e ∆E1 

Variação de cor entre t0 e t1 – Após a simulação da revascularização ∆E1 
  t0     t1         

 L0 a0 b0 L1 a1 b1  ∆L  ∆a  ∆b  ∆E 2 

Média 92,78 -1,76 34,43 90,63 -2,39 32,91 -2,15 -0,63 -1,52 3,97 
 

 

Tabela 9 - Médias dos dados originais da análise cromática antes do acesso (t0) e um mês 

após a simulação da revascularização (t2) no Grupo MTA Branco: média dos valores de L, a 

e b, ∆L, ∆a, ∆b e ∆E2 

Variação de cor entre t0 e t2 – 1 mês após a simulação de revascularização ∆E2 
  t0     t2         

 L0 a0 b0 L2 a2 b2  ∆L  ∆a  ∆b  ∆E 2 

Média 92,78 -1,76 34,43 82,55 -2,94 21,93 -10,23 -1,18 -12,50 16,42 
 

 

Tabela 10 – Médias dos dados originais da análise cromática antes do acesso (t0) e dois 

meses após a simulação da revascularização (t3) no Grupo MTA Branco: média dos valores 

de L, a e b, ∆L, ∆a, ∆b e ∆E3 

Variação de cor entre t0 e t4 – 2 meses após a simulação de revascularização ∆E3 
  t0     t3         

 L0 a0 b0 L3 a3 b3  ∆L  ∆a  ∆b  ∆E 3 

Média 92,78 -1,76 34,43 80,80 -3,18 18,63 -11,98 -1,42 -15,80 20,03 
 

 

Tabela 11 – Médias dos dados originais da análise cromática antes do acesso (t0) e três 

meses após a simulação da revascularização (t4) no Grupo MTA Branco: média dos valores 

de L, a e b, ∆L, ∆a, ∆b e ∆E4 

Variação de cor entre t0 e t4 – 3 meses após a simulação de revascularização ∆E4 
  t0     t4         

 L0 a0 b0 L4 a4 a4  ∆L  ∆a  ∆b  ∆E 4 

Média 92,78 -1,76 34,43 79,50 -3,33 17,07 -13,28 -1,57 -17,35 22,03 
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Tabela 12 – Médias dos dados originais da análise cromática antes do acesso (t0) e quatro 

meses após a simulação da revascularização (t5) no Grupo MTA Branco: média dos valores 

de L, a e b, ∆L, ∆a, ∆b e ∆E5 

Variação de cor entre t0 e t5 – 4 meses após a simulação de revascularização ∆E5 
  t0     t5         

 L0 a0 b0 L5 b5 b5  ∆L  ∆a  ∆b  ∆E 5 

Média 92,78 -1,76 34,43 78,80 -3,29 17,00 -13,98 -1,53 -17,43 22,49 
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APÊNDICE C – RESULTADOS ORIGINAIS TABULADOS GRUPO MTA 

HP 

Tabela 13 – Médias dos dados originais da análise cromática antes do acesso (t0) e após a 

simulação da revascularização (t1) no Grupo MTA HP: média dos valores de L, a e b, ∆L, ∆a, 

∆b e ∆E1 

Variação de cor entre t0 e t1 - Após a simulação da revascularização ∆E1 

  t0     t1         

 L0 a0 b0 L1 a1 b1  ∆L  ∆a  ∆b  ∆E 1 

Média 90,99 -0,11 35,69 88,58 -1,08 33,19 -2,41 -0,97 -2,50 4,64 
 

 

Tabela 14 – Média dos dados originais da análise cromática antes do acesso (t0) e um mês 

após a simulação da revascularização (t2) no Grupo MTA HP: média dos valores de L, a e b, 

∆L, ∆a, ∆b e ∆E2 

Variação de cor entre t0 e t2 – 1 Mês após a simulação de revascularização ∆E2 

  t0     t2     ∆L ∆a ∆b ∆E 2 

 L0 a0 b0 L2 a2 b2         

Média 90,99 -0,11 35,69 84,51 -0,45 27,45 -6,48 -0,34 -8,24 10,66 
 

 

Tabela 15 – Média dos dados originais da análise cromática antes do acesso (t0) e dois meses 

após a simulação da revascularização (t3) no Grupo MTA HP: média dos valores de L, a e b, 

∆L, ∆a, ∆b e ∆E3 

Variação de cor entre t0 e T3 – 2 meses após a simulação de revascularização ∆E3 
  t0     t3         

 L0 a0 b0 L3 a3 b3  ∆L  ∆a  ∆b  ∆E 3 

Média 90,99 -0,11 35,69 83,87 -0,10 25,40 -7,12 0,01 -10,29 12,71 
 

 

Tabela 16 – Médias dos dados originais da análise cromática antes do acesso (t0) e três 

meses após a simulação da revascularização (t4) no Grupo MTA HP: média dos valores de 

L, a e b, ∆L, ∆a, ∆b e ∆E4 

Variação de cor entre t0 e t5 – 3 meses após a simulação de revascularização ∆E4 
  t0     t4     ∆L ∆a ∆b ∆E 4 

 L0 a0 b0 L4 a4 b5         

Média 90,99 -0,11 35,69 83,73 -0,07 24,48 -7,26 0,04 -11,21 14,86 
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Tabela 17 – Média dos dados originais da análise cromática antes do acesso (t0) e quatro 

meses após a simulação da revascularização (t5) no Grupo MTA HP: média dos valores de 

L, a e b, ∆L, ∆a, ∆b e ∆E5 

Variação de cor entre t0 e t5 – 4 meses após a simulação de revascularização ∆E5 
  t0     t5         

 L0 a0 b0 L5 a5 b6  ∆L  ∆a  ∆b  ∆E 5 

Média 90,99 -0,11 35,69 83,06 -0,03 24,67 -7,93 0,08 -11,02 15,17 
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APÊNDICE D – RESULTADOS ORIGINAIS TABULADOS GRUPO 

BIODENTINE 

Tabela 18 – Média dos dados originais da análise cromática antes do acesso (t0) e após a 

simulação da revascularização (t1) no Grupo Biodentine: média dos valores de L, a e b, ∆L, 

∆a, ∆b e ∆E1 

Variação de cor entre t0 e t1 - Após a simulação da revascularização ∆E1 
  t0     t2         

 L0 a0 b0 L1 a1 b1 ∆L  ∆a  ∆b  ∆E 1 

Média 91,13 -2,38 31,26 89,61 -1,42 31,24 -1,53 0,96 -0,02 3,43 
 

 

Tabela 19 – Média dos dados originais da análise cromática antes do acesso (t0) e um mês 

após a simulação da revascularização (t2) no Biodentine: média dos valores de L, a e b, ∆L, 

∆a, ∆b e ∆E2 

Variação de cor entre t0 e t2 – 1 Mês após a simulação de revascularização 
∆E2 
  t0     t2         

 L0 a0 b0 L2 a2 b2  ∆L  ∆a  ∆b  ∆E 2 

Média 91,13 -2,38 31,26 85,36 -1,38 24,05 -5,78 1,00 -7,22 10,27 
 

 

Tabela 20 – Média dos dados originais da análise cromática antes do acesso (t0) e dois meses 

após a simulação da revascularização (t3) no Grupo Biodentine: média dos valores de L, a e 

b, ∆L, ∆a, ∆b e ∆E3 

Variação de cor entre t0 e t3 – 2 meses após a simulação de revascularização 
∆E3 
  t0     t3         

 L0 a0 b0 L3 a3 b3  ∆L  ∆a  ∆b  ∆E 3 

Média 91,13 -2,38 31,26 84,77 -1,17 23,49 -6,37 1,21 -7,78 11,14 
 

 

Tabela 21 – Média dos dados originais da análise cromática antes do acesso (t0) e três meses 

após a simulação da revascularização (t4) no Grupo Biodentine: média dos valores de L, a e 

b, ∆L, ∆a, ∆b e ∆E4 

Variação de cor entre t0 e t4 – 3 meses após a simulação de revascularização 
∆E4 
  t0     t4     ∆L ∆a ∆b ∆E 5 

 L0 a0 b0 L4 a4 b5         

Média 91,13 -2,38 31,26 84,29 -1,22 21,92 -6,85 1,16 -9,34 11,98 
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Tabela 22 – Média dos dados originais da análise cromática antes do acesso (t0) e quatro 

meses após a simulação da revascularização (t5) no Grupo MTA HP: média dos valores de 

L, a e b, ∆L, ∆a, ∆b e ∆E5 

Variação de cor entre t0 e t5 – 4 meses após a simulação de revascularização 
∆E5 
  t0     t5         

Grupo/Dente L0 a0 b0 L5 a5 b5  ∆L  ∆a  ∆b  ∆E 5 

Média 91,13 -2,38 31,26 83,11 -1,00 22,20 -8,03 1,38 -9,06 12,39 
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ANEXO A – Cópia do parecer de aprovação do projeto de pesquisa 

pelo comitê de ética. 
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ANEXO B – Cópia da declaração de doação dos dentes pelo Banco 

de Dentes Humanos da Universidade de Taubaté. 
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