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MTA Repair HP
Cimento reparador biocerâmico de alta plasticidade

• Alta plasticidade: Melhor manuseio e inserção na cavidade;

• Radiopacificador Tungstato de Cálcio: Não causa manchamento dental;

• Liberação de íons Ca2+: Induz a biomineralização;

• Alta alcalinidade: Impede o crescimento bacteriano;

• Monodoses: Otimiza o tempo e a utilização;

• Menor tamanho de partículas: Reparação tecidual mais rápida;

• Hidrofílico: Permite utilização em ambiente úmido sem perda de 

propriedades;

• Antibacteriano: Inviabiliza a sobrevivência de bactérias no local;

• Presa em 15 minutos: Tempo de presa final reduzido comparado aos 

similares;

• Fórmula com máteria prima P.A.: Sem contaminantes e metais pesados.

APRESENTAÇÃO

CIMENTO REPARADOR BIOCERÂMICO DE ALTA PLASTICIDADE
O MTA tem seu uso consagrado na Endodontia em virtude dos resultados clínicos comprovados por inúmeros trabalhos 
científicos. Porém devido às propriedades físicas inerentes ao pó do produto, a consistência “arenosa” dificulta a 
manipulação e carreamento do material ao local de reparo.
Para melhorar essa característica, a ANGELUS® desenvolveu uma nova formulação denominada de MTA Repair HP - 
MTA “High Plasticity”.

Essa nova fórmula mantém todas as propriedades químicas e biológicas do MTA original, garantindo o sucesso do 
tratamento, entretanto altera suas propriedades físicas de manipulação. O resultado é um produto com maior plasticidade, 
facilitando a manipulação e inserção na cavidade dental.

MTA Repair HP é um cimento endodôntico biocerâmico reparador de alta plasticidade, composto de óxidos minerais na 
forma de finas partículas hidrofílicas.

R R

846 Embalagem com 5 cápsulas de pó com 0,085 gramas cada e 5 frascos de líquido 0,25 ml. - 5 APLICAÇÕES

843 Embalagem com 2 cápsulas de pó com 0,085 gramas cada e 2 frascos de líquido 0,25 ml. - 10 APLICAÇÕES

8469 Embalagem com 10 cápsulas de pó com 0,085 gramas cada e 10 frascos de líquido 0,25 ml. - 10 APLICAÇÕES



Imagens meramente ilustrativas.

Indicações

1. Tratamento de perfuração (raiz e furca) iatrogênica 
ou biológica
2. Tratamento de perfuração radicular por reabsorção 
interna - via canal
3. Tratamento de perfuração radicular por reabsorção 
interna - cirúrgico
4. Cirurgia parendodôntica com retro-obturação
5. Proteção pulpar direta
6. Pulpotomia 
7. Apicigênese
8. Apicificação
9. Regeneração pulpar

FICHA TÉCNICA
pH Inicial

pH depois de 3 horas

Solubilidade

Tamanho médio de partículas

Radiopacidade

Tempo de presa

Cor

Design

Prazo de Validade

Armazenamento

10,2

13,1

-0,02%

13 µm 

6,1 mm/Al

15 minutos

Branca

Pó / Líquido

3 anos

Ambiente seco

Mecanismo de ação do MTA Repair HP

O MTA é um material que induz a cura das lesões 
periapicais, estimula a formação do cemento, osso e, 
indiretamente, ligamento periodontal.

É o primeiro material conhecido na Endodontia que 
permite o crescimento de cemento diretamente na sua 
superfície. O tamanho e distribuição de suas partículas, 
o proporcionamento pó/líquido e agentes externos 
como temperatura e umidade são os responsáveis pelas 
propriedades e eficácia do material. 

O MTA Repair HP apresenta elevada concentração de 
óxido de cálcio livre em sua composição. Este óxido reage 
com a água formando hidróxido de cálcio. O hidróxido de 
cálcio é atualmente a medicação intracanal mais utilizada, 
cuja eficácia tem sido comprovada por extensa pesquisa 
científica. Quando em contato com fluidos do tecido, o 
hidróxido de cálcio é dissociado em íons cálcio (Ca2+) 
e íons hidroxila (OH-), e justamente o efeito destes íons 
nos tecidos e microorganismos são responsáveis pelo 
excelente resultado do produto. 

Com o acúmulo de íons hidroxila, o pH do meio se torna 
altamente alcalino e, assim, inóspito para proliferação 

bacteriana. Este elevado pH danifica a membrana e o DNA 
da bactéria desnaturando seu conteúdo protéico.
A elevação do pH também ativa a fosfatase alcalina, 
enzima que estimula a liberação de fosfatos inorgânicos 
de ésteres fosfatados. Os íons fosfatos inorgânicos livres 
reagem com os íons cálcio formando fosfato de cálcio, o 
principal componente da hidroxiapatita. 

Vários autores mostram que o hidróxido de cálcio uma 
vez dentro do canal pode influenciar áreas de reabsorção, 
prevenindo a atividade osteoclástica e estimulando o 
processo reparativo. 

Os íons cálcio são importantes na ativação da Adenosina 
Trifosfato cálcio-dependente, migração e diferenciação 
celular e reagem com o gás carbônico do tecido para 
formar cristais de carbonato de cálcio, os quais servem de 
núcleos para calcificação.

Íons cálcio reagem com CO2 presente no tecido e 
formam granulações de calcita (CaCO3). Fibronectinas se 
aglomeram nas adjacências destas granulações.

Em seguida, com a diferenciação celular e camadas de 
cemento e osso, a lesão periapical é reparada.
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MECANISMO DE AÇÃO DO MTA REPAIR HP

MTA pó MTA líquido

Água tecidual

CO2 dos tecidosDISSOCIAÇÃO DE ÍONS

ATIVAÇÃO
CELULAR

Fibronectina

Fibroblastos Osteoblastos

Odontoblastos

Cementoblastos

Rápida 
regeneração
tecidual

CASOS CLÍNICOS MTA REPAIR HP
Caso Clínico 01
Apicificação

Prof. Dr. Fábio Duarte da Costa Aznar

Caso Clínico 02
Perfuração de Furca

Dr. Mario Luis Zuolo

Radiografia inicial Radiografia Inicial Pós-operatório imediato

Proservação após 13 mesesProservação após 6 meses

Pós-operatório imediato

Imagens meramente ilustrativas.
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Caso Clínico 03

Manejo microcirúrgico para correção de erro de procedimento na 
fase de preparo mecânico apical em Endodontia: Transporte Apical

Prof. Dr. Leandro A. P. Pereira
Professor de Endodontia da Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic - Mestre e Doutor em Farmacologia, Anestesiologia e 
Terapêutica Medicamentosa UNICAMP - Especialista em Endodontia - Microscopia Operatória - Sedação Inalatória

Introdução

A Endodontia é a especialidade que trata ou previne 
as patologias pulpares e as periodontites apicais. 
O tratamento endodôntico tem como principais 
objetivos limpar e desinfetar toda a extensão 
do sistema de canais radiculares a um nível 
compatível com saúde (1). Quando, através de um 
meticuloso tratamento, alcança-se tais objetivos, 
as taxas de sucessos podem ultrapassar os 94% (2, 3). 
Na busca por estes resultados, durante a terapia 
endodôntica, realiza-se o preparo mecânico através 
de instrumentos endodônticos e o preparo químico 
através de soluções irrigadoras. 

Após a limpeza e a modelagem, a obturação 
endodôntica deve preencher tridimensionalmente 
e selar o espaço endodôntico visando prevenir a 
recontaminação bacteriana, mantendo as condições 
de sanificação alcançadas através das etapas 
anteriores.

O preparo mecânico do sistema de canais 
radiculares é de extrema importância no processo 
de sanitização endodôntica (4). É responsável por 
remover fisicamente a dentina contaminada e 
consequentemente as bactérias localizadas dentro 
dos túbulos dentinários. Além disso, amplia o 
diâmetro e modela os canais principais propiciando 
a chegada de maior volume de soluções irrigadoras 
até o terço apical (1, 5). Ele também cria uma forma 
cônica favorável para a obt uração endodôntica. 
Portanto, influencia diretamente na qualidade do 
processo de desinfecção e consequentemente no 
prognóstico do caso. 

Erros de procedimentos na fase de preparo 
mecânico podem impossibilitar o alcance de níveis 
de desinfecção necessários. Yousuf et al. (6), fizeram 
a avaliação radiográfica digital de 1748 dentes 
tratados endodonticamente e encontraram erros de 
procedimentos em 32.8% (574 dentes) dos dentes 
avaliados. O transporte do forame apical, levando 
ou não à perfuração da raiz, está entre os erros 
mais comumente cometidos durante o tratamento 
endodôntico especialmente em canais curvos (7, 8, 9).

De acordo com o Glossário de Termos Endodônticos 
da Associação Americana de Endodontia, o 
transporte do canal é definido como: “Remoção de 
estrutura dentinária da parte externa da curvatura na 
metade apical do canal em função da tendência das 
limas em restaurar sua forma reta original durante 
o preparo do canal; pode criar desde um degrau até 
levar a perfuração da raiz.”

O uso intempestivo de limas endodônticas rígidas 
como as de aço inox, especialmente de maiores 
calibres, sem estudo prévio da anatomia dental 
interna a ser trabalhada, aumenta o risco de 
transposição foraminal.

A limpeza inadequada dos canais, especialmente 
do terço apical, predispõe o insucesso endodôntico 
(10, 11). O transporte do forame pode não apenas 
prejudicar a desinfecção do sistema de canais 
por impossibilitar o acesso à trajetória original do 
mesmo, como irritar o periápice pela extrusão de 
bactérias e seus subprodutos e inviabilizar o ajuste 
apical ideal de um cone de guta percha. Estas 
deficiências técnicas impostas pelo erro operacional 
na fase de preparo podem influenciar negativamente 
o selamento apical e o adequado controle bacteriano 
(12). Como consequência, pioram o prognóstico do 
caso clínico envolvido.

Segundo Gluskin et al. (13), o transporte do forame 
pode ser classificado em três categorias:

• Tipo I - representa um deslocamento mínimo da 
posição fisiológia do forame.

• Tipo II - representa um movimento moderado da 
posição fisiológica do forame resultando em um 
severo deslocamento para a superficie externa da 
raiz. Neste tipo, uma comunicação maior com o 
periápice é iatrogênicamente criada. 

• Tipo III - representa um severo deslocamento da 
posição fisiológica do forame e do canal resultando 
em uma significante iatrogênia.

O tratamento de casos com transportes apicais pode 
ser feito por diferentes abordagens clínicas. Canais 
com transposição do Tipo I podem ser normalmente 
limpos e obturados; com Tipo II, podem ser obturados 
após a aplicação de uma barreira apical para controlar 
o sangramento e servir como anteparo físico para 
evitar a extrusão do material obturador endodôntico. 
Nestas situações também pode ser considerada a 
colocação de um tampão apical com MTA seguido 
de obturação endodôntica convencional. 

Todavia, em casos clínicos com transporte apical do 
Tipo III, geralmente não é possível alcançar limpeza, 
desinfecção e obturação adequados. Desta forma, 
estas etapas devem ser realizadas da melhor forma 
possível seguidas de uma microcirugia apical para 
remoção da região apical não tratada.

Caso Clínico

Paciente do gênero feminio, 55 anos de idade, ASA 
I, compareceu ao consultório queixando-se de 
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dor espontânea, constante, exacerbada durante a 
mastigação e palpação apical na região dos dentes 13 
e 11 que vinham sendo tratados endodônticamente 
nos últimos 3 meses. A pressão arterial aferida foi 
de 128 x 78 mmHg, frequência cardíaca 82 bpm, 
saturaçao de oxigênio de 98% e temperatura corpórea 
de 38,5 °C. 

A paciente relatou que não sentia dor antes do início 
dos primeiros tratamentos endodônticos e que estes 
foram indicados por motivos reabilitadores. Após a 
primeira sessão endodôntica onde os dentes 13 e 
11 foram tratados ao mesmo tempo, a dor começou 
e exarcebou após o terceiro dia. No quarto dia a 
paciente necessitou receber Dipirona e Cetoprofeno 
Intravenosos para controle da dor. Adjuntamente à 
medicação sistêmica foi realizado um ajuste oclusal. 
Após 2 dias a dor retornou e a paciente procurou 
outro dentista que lhe administrou Dipirona Sódica 
500mg/ml a cada 04 horas e Nimesulida 100mg 
a cada 12 horas por via oral durante 7 dias. A dor 
diminui porém não cessou. Novamente após 2 dias 
do término do uso das medicações sistêmicas a 
paciente voltou a sentir dor. Ela procurou então um 
terceiro profissional que iniciou a reintervenção 
endodôntica dos dentes 11 e 13. Entretanto a terapia 
que estava sendo realizada não estava sendo 
capaz de controlar efetivamente a dor. Depois de 
4 dias a paciente também começou a apresentar 
quadros febris. Foi relatado que em nenhum dos 
procedimentos endodônticos realizados foi utilizado 
isolamento absoluto.

O exame clínico revelou acessos endodônticos 
nos dentes 13 e 11. A configuração geométrica 
inadequada dos acessos endodônticos já sugeria 
problemas nas etapas de preparo químico-mecânico 
do sistemas de canais radiculares (FIGURAS 1 e 2). 
Radiograficamente observou-se terapia endodôntica 
iniciada nos dentes 13 e 11 com transporte de forame 
Tipo III. No dente 12, observou-se coroa total, retentor 
intrarradicular metálico e tratamento endodôntico 
insatisfatório (FIGURA 3). Na tomografia foi possível 
evidenciar as transposições foraminais dos dois 
dentes (FIGURAS 4 e 5).

FIGURA 01
Aspecto clínico inicial do dente 11

 
 
FIGURA 02
Aspecto clínico inicial do dente 13

FIGURA 03
Radiografia inicial

FIGURA 04
Imagem tomográfica evidenciando o transporte do 
forame dente 11

FIGURA 05 
Imagem tomográfica evidenciando o transporte
do forame dente 13

 

Devido a gravidade do desvio apical nos dentes 
13 e 11, o tratamento indicado foi a reintervenção 
endodôntica com complementação microcirúrgica 
apical. O tratamento do dente 12 também se fazia 
necessário através de limpeza, modelagem e 
desinfecção do sistema de canais com consequente 
obturação endodôntica. Entretanto, como a coroa 
protética deste elemento encontrava-se adaptada 
e uma microcirurgia já era prevista para os dentes 
vizinhos, optou-se por realizar o retro-retratamento 
endodôntico. 

O tratamento foi iniciado com a reintervenção 
endodôntica do dente 11 seguida do dente 13. Os 
canais foram irrigados com hipoclorito de sódio 
a 2.5% seguido de EDTA 17%, ambos com PUI e 
preparados com Reciproc 50 (VDW - Munich - 
Alemanha). Através do microscópio operatório e da 
radiografia periapical foi possível visualizar o desvio 
apical do dente 11 entretanto não foi possível retomar 
a trajetória original (FIGURAS 6 e 7). O mesmo ocorreu 
com o dente 13. Devido à grande irregularidade das 
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Pparedes dos canais após a transposição do forame, 
não foi possível realizar o travamento adequado de 
um cone de guta-percha. Por este motivo optou-se 
por realizar um tampão apical de 4 mm com MTA 
Repair HP (Angelus - Londrina - Brazil) (FIGURA 8). 
A obturação do restante dos canais foi realizada 
utilizando guta-percha termoplastificada com 
cimento MTA-Fillapex. O cimento MTA-Fillapex 
contém partículas de MTA em sua composição.

FIGURA 06
Imagem clínica ao Microscopio Operatório da 
trajetória original do canal e desvio apical do dente 
11

FIGURA 07
Imagem radiográfica de lima endodôntica 
posicionada no desvio apical do dente 11

FIGURA 08
Tampão apical com MTA Repair HP

Após o término desta etapa, a paciente foi submetida 
à microcirurgia apical onde removeu-se com 
ultrassom piezoelétrico e ponta W1-CVDentus a 
área apical correspondente à região da iatrogenia 
apical. No dente 12 foi realizada a piezo-apicectomia 
com os mesmos instrumentos e o canal foi 
retropreparado até a profundidade correspondente 
ao ápice do núcleo metálico fundido presente. Após 
secar o canal com um suctor cirúrgico (Endo Tips 
0.014”- Angelus - Londrina - Brazil) acoplado a uma 
bomba a vácuo, procedeu-se com a retro-obturação 
utilizando-se MTA Repair HP (Angelus - Londrina - 
Brazil) (FIGURAS 9, 10 e 11).

FIGURA 09
Secagem do canal do dente 12 com SurgiTip

FIGURA 10
Retro-obturação do dente 12 com MTA Repair HP

FIGURA 11
Radiografia do pós-operatório imediato

O MTA tem sido o material de escolha para o 
selamento de perfurações, retropreparos e de ápices 
com morfologia irregular, não circular decorrente 
de reabsorções radiculares ou preparos apicais 



errôneos. Suas características superiores de 
adaptação marginal, biocompatibilidade, capacidade 
seladora em ambientes úmidos, indução e condução 
de formação de tecido duro, cementogênese com 
consequente formação de adesão periodontal 
normal, fazem dele o material mais apropriado para 
estas situações clínicas. O MTA Repair HP também é 
apresentado na forma pó e líquido. Ele preserva todas 
as características do MTA tradicional acrescentando 
maior facilidade de manuseio clínico. Esta melhor 
propriedade de manipulação clínica é devida a uma 
mudança no tamanho das partículas do pó do MTA e 
da adição de um plastificante ao líquido.

Após 5 meses da microcirurgia a paciente retornou 
para controle clínico radiográfico. Clinicamente 
não apresentava mais nenhuma queixa de dor ou 
desconforto. Radiograficamente observa-se o rápido 
reparo do periápice nos três dentes envovildos 
(FIGURA 12).

FIGURA 12
Radiografia de controle 5 meses depois - reparo 
do periápice

Conclusão

A fase de preparo químico-mecânico do sistema de 
canais radiculares é de extrema importância para o 
sucesso da terapia endodôntica. Erros operacionais 
nesta fase, incluindo o transporte foraminal, podem 
comprometer drasticamente o prognóstico do caso. 
Por este motivo é de extrema importância preveni-
los.

Entretanto, dependendo da gravidade do erro, ele 
pode ser reparado. O controle radiográfico e clínico 
pós-operatório deste caso clínico evidenciam que 
a complementação microcirúrgica pode ser uma 
opção clínica segura e previsível.
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PCaso Clínico 04
Tratamento de um incisivo central não 
vital com um ápice aberto usando material 
de reparação inovador à base de MTA
Prof. Dr. Mario Luis Zuolo e Prof. Dr. Arthur de Siqueira Zuolo

O tratamento de dentes necróticos imaturos com 
polpas não vitais e ápices abertos muitas vezes 
representa um desafio para o clínico. Limpar e 
modelar as finas paredes do canal, controlar a 
infecção, e a execução de uma vedação satisfatória 
do ápice, por vezes, não são ações possíveis. Na 
maioria dos casos, o tratamento envolve a indução 
de fechamento apical por procedimentos de 
apicificação para permitir condições mais favoráveis 
para o tratamento convencional.

Tradicionalmente, o hidróxido de cálcio... continua 
(acesse pelo QR code abaixo).

Caso Clínico 05
Tratamento de perfuração empregando 
o novo MTA Repair HP: Relato de Caso 
Clínico
Prof. Dr. Fábio Duarte da Costa Aznar

Paciente do gênero feminino, 47 anos, apresentou-se 
com quadro clínico de extensa perfuração iatrogênica 
da região de furca do elemento dental 36, associado a 
perda óssea radiograficamente, fístula vestibular e dor à 
palpação. A paciente relatava histórico de previamente 
ter sido submetido a uma intervenção de urgência neste 
dente por outro profissional, visto que se apresentava 
com dor aguda característica de pulpite.

O dente foi submetido à intervenção endodôntica, 
sendo que após a abordagem inicial da paciente, a 
mesma foi anestesiada e procedeu-se à... continua 
(acesse pelo QR code abaixo).

VÍDEO COM MTA REPAIR HP
Acesse o QR Code ao lado e confira o vídeo 
do Dr. Leandro Pereira em um tratamento de 
Perfuração de Canal utilizando MTA Repair 
HP.

Profª. Dra. Vanessa Pandolfi Pessotti
Especialista em Endodontia, pelo IPSEMG - Prof. 
Quintiliano Diniz De Deus; Mestre em Endodontia, pela 
UERJ.

“Gostei muito do novo MTA Repair HP, 
pois é um material de fácil manipulação 
e inserção no interior do canal, apresenta 
boa radiopacidade, tem a grande vantagem 
de não provocar escurecimento dentário 
e o tempo de presa (endurecimento) é 
muito rápido, facilitando a conclusão do 
tratamento. A embalagem também ficou 
linda e funcional.”

Prof. Dr. Supercilio Barros Filho 
Mestre em Endodontia; Professor de Endodontia ABO-
Anápolis-GO / Palmas-TO; Microscopia Clínica e 
Cirúrgica; Cirurgia Parendodôntica & Implantes 

“Eu já amava cirurgia. Agora, com o MTA 
Repair HP é covardia! ...EXCELENTE, muito 
mais fácil de trabalhar e com maior tempo 
de trabalho sem ressecar.”

DEPOIMENTOS SOBRE MTA REPAIR HP
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Retrobturação

Perfuração
de furca e de raiz

Capeamento pulpar direto

Pulpotomia

Reabsorção radicular

Apicificação/
Apicigênese

Imagens meramente ilustrativas.

MAIS DE 20 ANOS COM 
RESULTADOS CIENTIFICAMENTE 
COMPROVADOS

• Liberação de íons Cálcio: Auxilia na rápida recuperação 
óssea e formação do cemento;
• Indução de neoformação de cemento perirradicular: 
Vedamento biológico;
• Hidrofílico: Permite utilização em ambiente úmido sem 
perda de propriedades;
• Alta alcalinidade: Propriedades antibacterianas;
• Baixa solubilidade: Impede infiltração marginal;
• Óxido de Cálcio: Promove a biocompatibilidade tecidual;
• Agregado de óxidos: Boa resistência à compressão;
• Alta radiopacidade: Excelente identificação radiográfica;
• Tempo de Presa de 15 minutos: Tempo de presa final 
reduzido comparado aos similares.

PROPRIEDADES BIOLÓGICAS DO MTA 
A. ATIVIDADE ANTIMICROBIANA
O MTA apresenta um elevado efeito bactericida sobre microrganismos anaeróbicos facultativos (1).
Igualmente afetados são também os Lactobacillus sp, Streptococcus mitis, Streptococcus mutans e Streptococcus 
salivarius (2, 3).

B. MUTAGENICIDADE
Após longos e precisos testes, concluiu-se que o MTA não demonstra potencial carcinogênico (4).

C. TOXICIDADE
A resposta celular efetivada pelo MTA Angelus®, avaliada pela investigação citomorfológica dos osteoblastos, 
classifica o cimento como biocompatível. 
Todas as pesquisas sobre citotoxicidade e reação tissular na presença do MTA mostram sua elevada 
biocompatibilidade (5, 6, 7).

APRESENTAÇÕES

820 Embalagem com 1 g de MTA Angelus Cinza, 3ml de água 
destilada e 1 dosador de pó

822  Embalagem com 1 g de MTA Angelus Branco, 3ml de água 
destilada e 1 dosador de pó

824 Embalagem com 0,14g: 2 doses de 0.14 g cada de MTA 
Angelus Branco e 3ml de água destilada

MTA Angelus®
Cimento reparador biocerâmico
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COMPROVADAMENTE
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Imagens meramente ilustrativas.

INDICAÇÕES

Retrobturação

Perfuração
de furca e de raiz

Capeamento pulpar direto

Pulpotomia

Reabsorção radicular

Apicificação/
Apicigênese

Ficha técnica

Referências Bibliográficas

FICHA TÉCNICA

pH inicial 10,2

pH depois de três horas 12,5

Solubilidade 0.84 ± 0.33

Tamanho médio de partículas 12 μm

Radiopacidade >=7mm/Al

Tempo de presa 15 minutos

Cor Cinza ou Branco

Design Pó / Líquido

Prazo de validade 3 anos

Armazenamento Ambiente seco

1. Torabinejad, M.; Hong, C.U.; McDonald, F.; Pitt-Ford, T.R., “Physical and chemical properties of a new root-end filling material.” J Endod.  1995; 
21(7): 349-353.
2. Torabinejad, M.; Hong, C.U.; Pitt Ford, T.R.; Kettering, J.D., Kettering, J.D., “Antibacterial effects of some root end filling materials”, J Endod. 1995; 
21(8): 403-406.
3. Duarte, M.A.H.; Weckwerth, P.H.; Weckwerth, A.C.V.B.; Kuga, M.C.; Simões, J.R.B., “Avaliação da contaminação do MTA Angelus e do cimento 
Portland.” J Bras Clin Odont Intetgr. 2002; 6(32): 155-157.
4. Vilarinho R.H.; Loyola, A.M.; Spanó, M.A.; Sousa, C.J.A., “Avaliação da genotoxicidade de compostos de agregado trióxido mineral em células 
somáticas de Drosophila melanogaster.” Braz Oral Res. 2005, 197. In: SBPQO 2005, Águas de Lindóia.
5. Torabinejad, M.; Pitt Ford, T.R., “Root end filling materials: a review.” Endod Dent Traumatol. 1996; 12(4): 161-178.
6. Frederico, P.G.; Lanza, C.R.M.; Aranha, A.M.F.; Hebling, J.; Costa, C.A.S., “Análise da citotoxicidade do agregado de trióxido mineral (MTA Branco) 
em cultura de odontoblastos. Influência dos tempos de presa e do armazenamento do material em meio líquido.” Revista de Odontologia da 
UNESP (Online), v. 35, p. 319-326, 2006. 
7. De Deus, G.; Gurgel Filho, E.D., Lins, R.X.; Ghetti, M.; Plotkowski, M.C.; Coutinho Filho, T., “Citotoxicidade do Pro-Root MTA, do MTA Angelus e do 
Cimento Portland sobre culturas de células endoteliais.”, In: SBPqO 2003.
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Mecanismo de Ação
Reação do Tecido Conjuntivo de Rato ao Implante de Tubos de Dentina Preenchidos com MTA Angelus® 

(1). O MTA Angelus® foi condensado dentro de tubos de dentina. Estes tubos foram implantados no tecido 
subcutâneo de ratos e deixados de 7 a 30 dias. Amostras foram removidas, fixadas, incluídas e seccionadas 
(sem descalcificação).

CASOS CLÍNICOS MTA ANGELUS®

Figura 1. Notar o MTA Angelus® (M) dentro do tubo de
dentina (D).  Junto à superfície do material há granulações

de calcita (seta). Luz polarizada. 80 X.

Figura 2. Observar granulações de calcita (seta)
 no interior dos túbulos dentinários e o MTA Angelus® (M)

  dentro do tubo de dentina. Luz polarizada. 80 X.

Figura 3. Notar uma ponte de tecido duro Von Kossa
positiva (seta)  junto à entrada do tubo.

 Von Kossa 100 X.

Figura 4. Ao H.E. nota-se áreas basófilas (seta)
correspondentes às áreas de calcificação e tecido conjuntivo
com poucas células inflamatórias do tipo crônico. H.E. 100 X.

Raio X inicial Demarcação para
seccionamento da raiz

Secção da raiz Raiz seccionada

8 meses de pós-op 24 meses de pós-opVista com espelho do
ápice seccionado

Ápice obturado com MTA

Caso Clínico 01
Obturação Retrógada

Prof. Dr. Leandro Pereira

Referência Bibliográfica: 1. Holland, R.; Otoboni Filho, J.A.; Souza, V.;  Nery, M.J.; Bernabé, P.F.E.; Dezan Junior, E., “Mineral Trioxide Aggregate Repair of 
Lateral Root Perforations”, J Endod. 2001: 27(4): 281-284.
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Caso Clínico 02
Capeamento Pulpar Direto

Prof. Dr. Clóvis Bramante

Caso Clínico 03
Pulpotomia

Prof. Dr. Clóvis Bramante

Caso Clínico 04
Perfuração do Canal e de Furca

Profa. Dra. Débora Serella

Caso Clínico 06
Reabsorção Interna

Prof. Dr. Leandro Pereira

Caso Clínico 05
Apicificação/Apicigênese

Prof. Dr. Danilo Shimabuko
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Raio X inicial 60 dias
de pós-op

Raio X inicial 12 meses 
de pós-op

Raio X inicial: perfuração
do  canal radicular

3 anos de pós-op Raio X inicial 18 meses
de pós-op

Caso inicial Pós-op imediato 3 anos de pós-op

Saiba mais sobre o MTA Angelus® e o MTA Repair HP

O processo de fabricação do MTA na Angelus é um processo completamente sintético. A 
matéria-prima utilizada para sua fabricação advém de compostos puros (P.A.), que são 
sinterizados em fornos apropriados para a produção do clínquer. 
O clínquer é moído para a obtenção de partículas de tamanho apropriado para a completa 
hidratação e obtenção máxima de suas propriedades químicas, físicas e biológicas.



Caso Clínico 07

A resolução de uma infecção endodôntica persistente através
do sinergismo entre a Microscopia Operatória, o Ultrassom e o
uso do MTA na Microcirurgia Periapical

Prof. Dr. Leandro A. P. Pereira
Professor de Endodontia da Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic - Mestre e Doutor em Farmacologia, Anestesiologia e 
Terapêutica Medicamentosa UNICAMP - Especialista em Endodontia - Microscopia Operatória - Sedação Inalatória

As patologias pulpares e periapicais, na maioria 
das vezes, são causadas pela infecção intracanal. 
O seu tratamento inicial consiste no tratamento 
endodôntico convencional. Em casos de dentes sem 
periodontite apical o índice de sucesso do tratamento 
endodôntico é de aproximadamente 98%. Já em 
casos de dentes com periodontite apical e infecções 
primárias, o sucesso do tratamento reduz para 86% 
(1). Este insucesso pode ser de origem bacteriana 
ou não bacteriana (2). Usualmente, o insucesso 
endodôntico está associado à limitações técnicas que 
impossibilitam um adequado controle microbiano 
intracanal devido à complexa microanatomia interna 
do sistema de canais radiculares, (3).

O tratamento indicado para os casos de infecções 
endodônticas primárias é o retratamento endodôntico 
com índice de sucesso de aproximadamente 83% 
(4). Desta forma, mesmo após o retratamento 
endodôntico, devido aos fatores de microanatomia 
interna complexa o insucesso pode persistir. 
Nestas situações clínicas, a microcirurgia apical é 
uma alternativa para o tratamento clínico destas 
infecções.

Vários avanços tecnológicos aconteceram nos 
últimos anos dentro da área da microcirurgia apical. 
Uma tríade muito importante foi estabelecida para 
alcançar altos índices de sucesso. Esta tríade é 
composta pelo uso da Microscopia Operatória 
associada ao ultrassom e ao MTA. A realização da 
microcirurgia periapical da forma tradicional, sem o 
uso do microscópio, do ultrassom e do MTA, ou seja, 
de forma MACROcirúrgica, seu indíce de sucesso 
não ultrapassa 60% (5-8). Todavia, quando realizada 
pela técnica contemporânera de MICROcirurgia, 
o seu índice de sucesso passa a ser acima de 
90% (6, 7, 9-12). Esta evolução possibilitou que o 
tratamento endodôntico microcirúrgico passasse a 
ser um procedimento clínico mais viável e de grande 
previsibilidade.

Descrição de caso clínico

Paciente do gênero feminino, 42 anos de idade, ASA I, 
pressão arterial 115 X 70 mm/Hg, frequência cardíaca 
68 bpm, saturação de oxigênio 96%, temperatura 
corpórea 36,5 °C, peso 68 kg, compareceu ao 
consultório queixando-se da presença de dor 
espontânea e persistência de periodontite apical no 
dente 36. Relatou ter realizado o último retratamento 
endodôntico há 19 meses. Durante o exame 
semiotécnico pode-se observar resposta negativa 
à dor aos testes de palpação, de percussão vertical 

e horizontal. Os testes pulpares térmicos e elétricos 
revelaram respostas de normalidade nos dentes 
vizinhos e ausência de resposta no dente 36.

Radiograficamente, no dente 36, foi visualizada uma 
coroa protética metalocerâmica dentro de padrões 
funcionais adequados; bem como a presença de 
um retentor intrarradicular metálico fundido, um 
tratamento endodôntico satisfatório com boa 
modelagem e boa obturação, o dente 36 apresentava 
periodontite apical (FIGURAS 1, 2 e 3). A tomografia 
pré-operatória evidenciou o rompimento da cortical 
óssea vestibular (FIGURA 4).

FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3
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A análise clínica e imagenológica levou ao diagnóstico 
clínico pulpar de tratamento endodôntico prévio e ao 
diagnóstico periapical de abscesso periapical agudo. 
O tratamento proposto foi a microcirurgia endodôntica 
visando o retrotratamento endodôntico. Nesta 
situação terapêutica, a coroa protética e o retentor 
intrarradicular seriam mantidos não necessitando 
de uma nova reabilitação protética. Após exposição 
de todas as vantagens, desvantagens e riscos, o 
tratamento microcirúrgico endodôntico foi realizado.

Uma hora antes ao procedimento microcirúrgico, 
com finalidade analgésica pré-emptiva, foi utilizado 
4 mg de dexametasona via oral (13). O controle da 
ansiedade trans-operatória foi realizado através 
de sedação inalatória consciente com a mistura 
de oxigênio/ óxido nitroso na proporção 65/35% e 
volume minuto de 6,5 l/min. Foram utilizados como 
soluções anestésicas locais 5,4 ml de lidocaína 
2% com epinefrina 1:100.000 sendo que 1,8 ml da 
solução em técnica tradicional de bloqueio do nervo 
alveolar inferior, 1,8 ml para bloqueio do nervo bucal 
e 1,8 ml da mesma solução de forma infiltrativa na 
linha divisória entre gengiva inserida e mucosa.

Após a anestesia foi realizada a papilae based incision 
seguida por uma incisão vertical relaxante. Utilizando 
um micro-sindesmótomo, a sindesmotomia foi 
realizada de forma suave para causar um mínimo 
dano às estruturas de tecidos moles (FIGURA 5).

FIGURA 5

O rompimento da cortical óssea vestibular foi 
realizado através de piezo-osteotomia com pontas 
ultrassônicas ST3 Bone Surgery Tip (Vista Dental) 
em máxima potência. A osteotomia expôs toda a 
lesão periapical (FIGURA 6). Em seguida, foi realizada 
a curetagem apical (FIGURA 7).

FIGURA 6

FIGURA 7

A apicectomia foi também realizada utilizando-
se sistema ultrassônico piezoelétrico com inserto 
ultrassônico W7 (CVDentus) em uma potência de 
80% e farta irrigação com solução fisiológica estéril 
(FIGURA 8). O ápice foi cortado em um ângulo 
perpendicular ao longo eixo da raiz para permitir 
a remoção das possíveis ramificações de canais 
localizados tanto por vestibular quanto por lingual. 
Após a apicectomia da raiz medial foi possível 
observar uma região apical do canal mésio vestibular 
que não havia sido limpa e modelada permanecendo 
infectada (FIGURA 9). Com um retro-espelho 
foi visualizado um istmo ligando o canal mésio 
vestibular ao mésio lingual (FIGURA 10). Este istmo 
não havia sido modelado e desinfetado pelo preparo 
endodôntico convencional devido às limitações 
inerentes à cinemática e design dos instrumentos 
endodônticos e das substâncias químicas irritadoras 
auxiliares. Estas áreas de pobre limpeza e modelagem 
dos canais foram identificadas como as possíveis 
explicações para a manutenção da periodontite 
apical. Com a utilização de insertos ultrassônicos 
JetTip JT-1 (B&L Biotech), o retropreparo foi 
executado ajustando a potência ultrassônica para 
30% e irrigação com soro fisiológico estéril. A 
qualidade do retropreparo foi avaliada através de 
microespelho cirúrgico. (FIGURA 11). O istmo da raiz 
medial foi limpo através destas pontas de ultrassom 
em movimentos no sentido vestíbulo-lingual. O 
canal já retropreparado foi irrigado com solução de 
clorexidina a 2% seguido de soro fisiológico estéril 
com micro-cânulas de irrigação (Endo Tips 0.14 
Aspirator - Angelus®). A utilização de microcânulas 



de aspiração (Endo Tips 0.14 Aspirator - Angelus®) 
em bomba à vácuo, promoveu a secagem do canal 
deixando-o apto à receber o material retro-obturador.

FIGURA 8

FIGURA 9

FIGURA 10

FIGURA 11

O canal foi retro-obturado utilizando MTA Branco 
(Angelus®). A colocação do MTA na retrocavidade 

foi feita com o MAPSystem (Roydent) e retro-
condensado até o total preenchimento do canal 
(FIGURA 12). Após esta etapa, com a finalidade de 
evitar o crescimento de tecido conjuntivo para dentro 
da cavidade óssea apical, a mesma foi preenchida 
com sulfato de cálcio cirúrgico (NewOsteo - GMReis).

Os controles pós-operatórios foram realizados 72 
horas (FIGURAS 13, 14 e 15), 6 meses depois (FIGURA 
16) e 12 meses depois (FIGURA 17). Na radiografia 
após 12 meses é possível visualizar o avançado 
reparo ósseo da região apical.

FIGURA 12

FIGURA 13

FIGURA 14

FIGURA 15
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FIGURA 16

FIGURA 17

Discussão

O uso da microscopia operatória associada aos 
insertos ultrasônicos,  bem como os materiais 
retro-obturadores bioativos à base de Mineral 
Trióxido Agregado (MTA) associados à evolução 
técnica e científica, elevou os índices de sucesso da 
microcirurgia endodôntica de 60% para níveis acima 
de 90%.

A visualização proporcionada pelo microscópio 
permite a avaliação de microestruturas e detalhes 
não visíveis a olho nú. A sua utilização faz com que 
o microcirurgião refine a sua precisão motora (14).  
O trauma sobre os delicados tecidos periodontais 
e periapicais é minimizado levando a melhores 
resultados estéticos.

A osteotomia necessária para o acesso ao terço 
apical tradicionalmente era realizada com cinzéis ou 
brocas e alta rotação. Na década de 80, foi introduzida 
a piezo-osteotomia (15). Nesta modalidade cirúrgica, 
a osteotomia é realizada com o ultrassom, sem o uso 
de brocas. Esta última possui vantagens técnicas e 
biológicas quando comparada ao uso de brocas em 
alta ou baixa rotação. O ultrassom é seguro devido 
sua seletividade de corte tecidual com sua ação 
apenas sobre tecidos mineralizados.

O ultrassom preserva tecidos moles como 
nervos, vasos e mucosas. A amplitude de seus 
micromovimentos variam entre 60 e 210 µm 

permitindo cortes precisos em tecidos duros como 
osso e dente. Com a utilização do ultrassom, acontece 
a formação de microcorrentes acústicas no campo 
operatório que por sua vez, promovem um campo 
cirúrgico limpo por melhorar a hemostasia (15-18). 
A energia ultrassônica atua na viabilidade celular 
da região operada, fazendo com que as primeiras 
fases pós-operatórias do processo reparacional 
ósseo sejam melhores. A indução de um aumento 
mais rápido de proteínas ósseas morfogenéticas, a 
modulação da reação inflamatória e o estímulo na 
formação de osteoblastos são benefícios fisiológicos 
que contribuem para esta cicatrização mais rápida e 
melhor (16).

A apicectomia deve ser realizada à 3 mm do ápice 
radicular proporcionando assim a manutenção 
do comprimento da raiz dental, bem como a 
eliminação da maioria das ramificações apicais 
e canais laterais (19). O movimento rotacional 
das brocas ou vibracional do ultrassom durante a 
apicectomia causa um desarranjo da guta-percha 
remanescente. Isto leva ao desajuste desta guta-
percha das paredes do canal. Esta é uma das razões 
que leva à necessidade da confecção do retro-
preparo e posterior retro-obturação. Além disso, 
durante o retropreparo é realizada a remoção de 
dentina infecctada, do material obturador e a limpeza 
de istmos potencializando o controle bacteriano 
intracanal além de modelar o canal deixando-o apto 
para receber o material selador.. 

Uma retro-cavidade tem que necessariamente ter ao 
menos 3 mm de profundidade para dentro do canal 
radicular em seu longo eixo (19). Se isso não puder ser 
feito, a limpeza e desinfecção alcançada será incerta 
assim como o prognóstico do tratamento. Na técnica 
microcirúrgica, o retropreparo sempre é realizado 
com insertos ultrassônicos pois é a única maneira de 
conseguir preparos com 3 mm ou mais para dentro 
do canal radicular. Isto é possível graças ao longo 
pescoço dos insertos ultrassônicos somados à uma 
sequência de 3 a 4 dobras em sua extensão. Estas 
dobras permitem a total acessibilidade da ponta 
ativa ao canal radicular.

Os insertos ultrassônicos também permitem 
movimentos não circulares para melhor limpeza 
mecânica de áreas achatadas dos canais 
radiculares conhecidas como istmos. É possível 
observar o preparo elíptico com maior extensão 
vestíbulo-lingual referente à anatomia original da 
microanatomia da raiz mesial. O preenchimento por 
MTA da retrocavidade em forma elíptica também é 
evidente na tomografia pós-operatória.

A escolha do material retro-obturador é fundamental 
para alcançar altos níveis de sucesso (20). O material 
ideal deve promover o preenchimento da região, 

CA
SO

S 
CL

ÍN
IC

O
S 

- 
M

TA
 A

N
G

EL
U

S



proteger a ferida cirúrgica, ser radiopaco e além disso, 
ser biocompatível, impermeável, antimicrobiano, 
osteocondutor e ter um comportamento ótimo em 
meio úmido. Vários materiais como Cavit®, Óxido 
de Zinco e Eugenol, Hidróxido de Cálcio, Amálgama, 
Guta-Percha, Fosfato Tricálcico e Hidroxiapatita 
foram utilizados na tentativa de selamento em 
retropreparos (21). Entretanto, nenhum destes 
materiais foi capaz de reestabelecer a arquitetura 
original das áreas afetadas (22).

A introdução de materiais seladores bioativos, como 
o MTA, o precursor do grupo das biocerâmicas, trouxe 
grande avanço em selamento e biocompatibilidade. O 
MTA apresenta as melhores características desejáveis 
de um material reparador: biocompatibilidade 
tecidual, estimulação de neoformação de cemento, 
adequado para ambientes com umidade, produz 
biomineralização e promove selamento superior 
quando comparado aos outros materiais (21, 23, 24). 
Devido as qualidades anteriormente citadas, o MTA 
é hoje o material que melhor preenche os requisitos 
de material adequado para a retro-obturações, é 
o material com maior comprovação científica de 
efetividade e segurança clínica. Por este motivo foi o 
material de escolha para o selamento apical.

No processo reparacional apical é esperado o reparo 
ósseo através de uma neo-formação de tecido ósseo 
na região da peridontite apical e também um reparo 
sem cicatrizes ou recessões periodontais.

Conclusão

O sinergismo entre a microscopia operatória, o 
ultrassom e o MTA permite a execução de tratamentos 
extremamente precisos e previsíveis. A microcirurgia 
endodôntica, quando realizada dentro de conceitos 
modernos, é uma alternativa terapêutica a ser 
considerada para a manutenção estética e funcional 
de dentes com periodontite apical secundária ou 
persistente.
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Caso Clínico 08
Uso do MTA em Retro-obturação Endodôntica
Dra. Fernanda Maria Klimpel

O Agregado de Trióxido Mineral (MTA) é um cimento obturador endodôntico 
que surgiu em 1998 no mercado mundial e se tornou o verdadeiro milagre da 
endodontia pelos resultados científicos comprovados. Por ser um material 
excelente para selamento, o MTA proporciona expansão de presa e integridade 
do selamento, pela baixa solubilidade e alta regeneração biológica, pois a ação 
de liberação de íons cálcio e propriedade antibacteriana são ótimas. Este caso 
ilustra a utilização do MTA para selamento de perfurações radiculares e como 
material retrobturador após apicectomia (tratamento cirúrgico complementar)... 
confira na íntegra (acesse pelo QR code ao lado).

Prof. Dr. Leandro A. P. Pereira
Professor de Endodontia da Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic - Mestre e Doutor em Farmacologia, 
Anestesiologia e Terapêutica Medicamentosa UNICAMP - Especialista em Endodontia - Microscopia Operatória - 
Sedação Inalatória

“O MTA Angelus expandiu as possibilidades de tratamento de casos endodônticos complexos 
em meu dia a dia clínico. Agora, a sua versão HP trouxe um manuseio mais fácil, além de 
não alterar a coloração dos dentes.”

DEPOIMENTO SOBRE MTA ANGELUS®

VÍDEO COM MTA ANGELUS®

Acesse o QR Code ao lado e confira o vídeo do Dr. 
Angelo Freire em um Tratamento de canal tratamento 
de perfuração em furca utilizando MTA Angelus®.
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MTA-Fillapex
Cimento obturador endodôntico

80A
p lic a ç ões

Ap
roximadamente

15A
p lic a ç ões

Ap
roximadamente

200A
p lic a ç ões

Ap
roximadamente

único no
mercado com 

MTA

• Biocompatibilidade: Rápida recuperação dos tecidos;

• Alta radiopacidade:  Excelente visualização radiográfica;

• Excelente escoamento: Possibilita a obturação de 

canais acessórios;

• Expansão de presa: Perfeito selamento do conduto;

• Liberação de íons Cálcio: Auxilia na rápida regeneração 

óssea, formação do cemento e recuperação de lesões;

• Sistema pasta X pasta: Fácil manipulação.

APRESENTAÇÕES

826 2 bisnagas 30g - 12g pasta base e 18g pasta catalisadora e 1 
bloco de manipulação

827 01 seringa dupla com 4g

8288 2 bisnagas 12g - 7,2g pasta base e 4,8g pasta catalisadora e 1 
bloco de manipulação

8270 01 seringa dupla com 4g (ponta misturadora intracanal)

Imagens meramente ilustrativas.

NÃO MANCHA
COMPROVADAMENTE
BIOCERÂMICO



Taxa de fluidez de 27,66 mm 
permitindo o preenchimento de 
canais acessórios.

(SPIRONELLI RAMOS, C.A, DDS, MS, PhD)

PROPRIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS

Selamento de Canais Radiculares

MTA-Fillapex apresenta ótima fluidez devido a sua composição 
nanoparticulada. Ele proporciona excelente obturação e selamento dos 
canais principais e laterais, conforme mostrado abaixo.

Fluidez

Expansão de Presa

A expansão de presa do material diminui a infiltração apical, conforme demonstrado pelo estudo abaixo:

Espessura de Película

SANTIAGO, G.C. Estudo comparativo “in vitro” de técnicas de selamento apical usando condensação 
lateral e híbrida de Tagger, cimentos com Pulp Canal Sealer™ e MTA-Fillapex - (CIODONTO MG, 2011)

MTA-FILLAPEX ISO 6876:2012
24,88mm (diâmetro médio) ≥20 mm (diâmetro médio)

MTA-FILLAPEX ISO 6876:2012
15.00 µm* ≤50 µm

* Comprova sua alta capacidade de selamento,  mesmo em canais secundários e acessórios.

Resultados médios de infiltração apical

Produto A

MTA-Fillapex

Produto B

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

1.2232

0.802

3.2022

mm

AVALIAÇÃO IN VITRO DA INFILTRAÇÃO APICAL DE CIMENTOS ENDODÔNTICOS: MTA-FILLAPEX, Produto A e Produto B. Moreira J.V, Gomes Filho, J.E., Watanabe, S, Rodrigues, G.B. - 
Campus de Araçatuba - Faculdade de Odontologia de Araçatuba - 2010.



Solubilidade

De acordo com as recomendações ISO, após o teste de solubilidade, a diferença de peso entre os pesos iniciais e finais 
da placa de Petri (onde as amostras foram armazenadas), representa o quanto o material solubilizou. Este valor deve ser 
em torno de 0,1% e não deve exceder 3%.

Tempo de Trabalho - 24.88 minutos

O tempo obtido é perfeitamente adequado para seguir todos os passos da técnica de obturação endodôntica, especialmente 
em casos de dentes com múltiplos canais radiculares.

Tempo de Presa

A ISO não mostra um tempo específico para os materiais que ultrapassam 30 minutos em seus tempos de presa, então o 
único requisito é que este deve ser avaliado e relatado pelo fabricante.

MTA-Fillapex mostrou um tempo médio de presa de até 150 minutos (2 horas e 30 minutos).

Radiopacidade

A densidade óptica do selador deve ser igual ou superior à área da escala de alumínio que corresponde a uma espessura de 3 
mm. O Software Image J foi utilizado para calcular a densidade óptica em pixels. MTA-FILLAPEX está de acordo com a EN ISO 
6876 (2012), apresentando radiopacidade superior a 3 mm.

Conclusão:
O material apresentou uma variação de 0,07% após o teste da solubilidade, um valor menor do que a variação máxima 
aceita pela ISO, que é de 3%.*
*Centro de Desenvolvimento e Controle em Biomateriais UFPel (Brasil).

Raio X após o uso do MTA-Fillapex.
Radiografia fornecida gentilmente por  Prof. Dr. Leandro A. P. Pereira, Professor de Endodontia da Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic, Mestre e Doutor em Farmacologia, Anestesiologia e 
Terapêutica Medicamentosa UNICAMP, Especialista em Endodontia - Microscopia Operatória - Sedação Inalatória

MTA-FILLAPEX ISO 6876:2012
0,07% ≤3%
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Uma abordagem endodôntica contemporânea com o uso de 
cimento biocerâmico

Prof. Dr. Leandro A. P. Pereira
Professor de Endodontia da Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic - Mestre e Doutor em Farmacologia, Anestesiologia e 
Terapêutica Medicamentosa UNICAMP - Especialista em Endodontia - Microscopia Operatória - Sedação Inalatória

A endodontia é a especialidade da odontologia 
que previne ou trata as patologias de origem 
pulpares e periapicais. O objetivo final é curar a 
doença endodôntica e permitir que o dente afetado 
reestabeleça as suas funções estéticas/funcionais 
através de um tratamento restaurador complementar. 

A obturação do sistema de canais radiculares é uma 
etapa importante no tratamento endodôntico e sua 
função é de preencher e selar os canais evitando 
a recontaminação dos mesmos. Com a evolução 
dos conhecimentos microbiológicos intracanal e do 
impacto dos novos instrumentos de modelagem 
dos canais com rotação contínua e/ou alternada, 
sabe-se que não é possível a completa eliminação 
dos microrgansimos do interior da microanatomia 
endodôntica. Entretanto, sabe-se também que isto 
não é necessário para o sucesso e que a redução 
significativa dos níveis de infecção intracanal, 
na maioria das vezes, é suficiente para alcançar 
o sucesso (1). Sendo assim, no momento da 
obturação é necessário criar um ambiente intracanal 
desfavorável para o crescimento populacional das 
bactérias remanescentes. Portanto, uma outra 
função da obturação é a de impossibilitar ou dificultar 
o crescimento de bactérias residuais não eliminadas 
durante o processo de limpeza e desinfecção. 

Para alcançar os objetivos esperados, os cimentos 
obturadores devem apresentar propriedades 
essenciais para que possam ser utilizados 
clinicamente. Estas são: capacidade de preencher, 
selar e apresentar estabilidade dimensional, não ser 
solúvel nos fluídos orgânicos tissulares, apresentar 
uma espessura de película de no máximo 50 
micrômetros, ser radiopaco, ter bom escoamento, 
não produzir alterações cromáticas, ter adequado 
tempo de trabalho, tomar presa e ser de fácil 
manipulação e fácil remoção caso necessário, 
promover cementogênese, ser biocompátivel e não 
irritante aos tecidos do periápice (2). 

Entretanto, com a evolução de novos materiais e dos 
conceitos reabilitadores da era da odontologia adesiva, a 
busca por duas outras características vem se tornando 
cada vez mais importante no desenvolvimento dos 
novos cimentos endodônticos. Uma delas é a ausência 
de eugenol que interfere na resistência de união 
dos sistemas resinosos (3). A outra característica é 
a bioatividade. Bioatividade é a capacidade de um 
material de se integrar aos tecidos e estruturas do 
organismo ao qual está em contato. 

A bioatividade do MTA é denominada de 
biomineralização e foi primeiramente descrita 

por Reyes-Carmona (4). Em um estudo in vitro os 
autores observaram em imagens de microscopia 
eletrônica de varredura a integração do MTA à 
dentina através da deposição de numerosos grupos 
de apatita sobre as fibrilas de colágeno dentinário em 
toda a superfície de túbulos dentinários em contato 
com o MTA. Outro fator muito interessante é que os 
autores observaram que com o aumento do tempo 
de contato do material com a dentina, mais extensas 
foram as mineralizações. Estas mineralizações 
aconteceram integrando o material à dentina e 
podem ser responsáveis pela superior adpatação 
deste material à dentina (4, 5).

Entretanto a baixa capacidade de escoamento do 
MTA não permite a sua utilização como cimento 
obturador. Desta forma, para se buscar o benefício 
da biocompatibilidade deste material, foi criado uma 
nova classe de cimento endodôntico  obturador 
denominada de cimentos à base de silicato. Esta 
denominação é proveniente dos componentes que 
constituem o MTA e que estão presentes nestes 
cimentos. São eles: silicato tricálcico, silicato 
dicálcico, óxido de cálcio e o aluminato tricálcico.

O caso clínico abaixo mostra a utilização do cimento 
MTA-Fillapex (Angelus®) associados à cones de 
guta-percha para a obturação endodôntica de 
um caso de tratamento endodôntico realizado em 
sessão única.

Paciente do gênero feminino com 56 anos de idade, 
caucasiana, compareceu ao consultório queixando-
se de dor espontânea, pulsátil, que não cessava com 
o uso de analgésicos e anti-inflamatórios na região de 
mandíbula esquerda. Apresentou resposta negativa 
para o teste de palpação apical e percussão vertical 
e lateral em todos os dentes do referido quadrante. 
Aos testes térmicos apresentou resposta positiva 
exacerbada e de longa duração tanto ao frio quanto 
ao calor apenas no dente 37. Nos outros dentes do 
quadrante apresentou resposta positiva leve e de 
curta duração ao frio e negativa ao calor. 

Segundo a classificação da Associação Americana 
de Endodontia, o dente 36 teve um diagnóstico 
pulpar e periapical de pulpite inflamatória irreversível 
com periápice normal. O tratamento indicado foi o 
tratamento endodôntico. 

O tratamento foi realizado em sua totalidade com a 
utilização de um Microscópio Operatório variando a 
magnificação entre 2,5 a 12,5 X. O acesso à câmera 
pulpar foi feito com uma broca esférica diamantada 
1013 seguida de uma broca tronco-cônica 



diamantada 3082 e o acabamento realizado com 
ponta ultrassônica tronco-cônica diamatada (E7D 
Helse). Após a localização dos canais, uma lima #10 
tipo K manual foi lentamente introduzida até alcançar 
2/3 do comprimento radiográfico inicial do dente. 
Esta foi seguida de um instrumento reciprocante 
#25.06 (Reciproc -VDW) com progressão apical em 
sequências de 3 movimentos em torno de 1 mm 
de amplitude em direção apical. A cada sequência 
de 3 movimentos com o instrumento reciprocante 
uma irrigação com 5 ml de hipoclorito de sódio à 
2.5% foi realizada e a lima #10 do tipo K levada até 
2/3 do comprimento radiográfico do dente. Este 
procedimento foi repetido até que o instrumento 
Reciproc 25 atingisse este comprimento pré-
estabelecido.

O passo seguinte foi realizar a odontometria eletrônica 
com um localizador foraminal e estabelecer o 
comprimento real de trabalho. No comprimento de 
trabalho foi verificado o diâmetro da região através 
da introdução de diferentes calibres de limas manuais 
do tipo K até a observação do ajuste de uma delas 
às paredes laterais dos canais. Nos canais mesiais, 
o instrumento que se adaptou à essa região foi o #30 
e no canal distal o #40. Desta forma, e na mesma 
sequência operatória inicial de preparo, modelagem 
e irrigação, os canais mesiais foram preparados até 
o instrumento Reciproc 40 (VDW) e o canal distal até 
o instrumento Reciproc 50 (VDW). 

Após a modelagem dos canais, o sistema de canais 
foi seco e preenchido com EDTA-T 17% e uma 
ponta ultrassônica Irrisonic (Helse) foi utilizada para 
ativar passivamente a substância por 3 ciclos de 
15 segundos com renovação da substância a cada 
ciclo. Após a ativação passiva ultrassônica os canais 
foram novamente irrigados com 5 ml de hipoclorito 
de sódio a 2.5%. Os cones principais de guta-percha 
foram provados e ajustados. Em seguida, o sistema 
de canais foi seco com microcânulas de aspiração 
conectadas a um suctor à vácuo. 

O cimento MTA-Fillapex (Angelus®) foi manipulado 
e levado ao interior dos canais através dos cones 
principais de guta-percha. Os excessos dos cones 
foram cortados com a utilização de um sistema de 
transferência de calor (Touch’n Heat, Sybron Endo) e 
compactados verticalmente a frio. A câmera pulpar 
foi selada com resina composta fotopolimerizável 
e a paciente foi encaminhada à sua dentista para 
a realização da restauração definitiva do elemento 
dental. Após 17 meses a paciente compareceu para 
consulta de controle e na radiografia foi possível 
observar sucesso endodôntico caracterizado por 
ausência de sinais e sintomas, dente em função 
fisiológica, normalidade do periápice e reabsorção 
do surplus de MTA-Fillapex.
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FIGURA 1
Radiografia inicial

FIGURA 2
Condição clínica inicial

FIGURA 3
Aspecto clínico após a remoção da restauração 
provisória
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FIGURA 4
Acesso à câmera pulpar e localização dos canais

FIGURA 5
Canais modelados e desinfetados

FIGURA 6
Canais obturados com Guta-Percha e MTA-
Fillapex

FIGURA 7
Radiografia final

FIGURA 8
Controle radiográfico após 17 meses

Caso Clínico 02
Tratamento de reabsorção interna empregando cimento 
endodôntico à base de MTA
Prof. Dr. Fábio Duarte da Costa Aznar e Dra. Margarida Diniz

Paciente do gênero masculino, 32 anos, apresentou-se com quadro clínico 
de necrose pulpar dos elementos dentais 11 e 12, associado à presença de 
reabsorção interna, sendo submetido ao tratamento endodôntico em ambos os 
elementos. O mesmo relatava histórico de trauma dental na infância, sendo que 
previamente foi submetido a uma intervenção de urgência no elemento 21 por 
outro profissional, visto que se apresentava com edema e dor na região apical. 
Pela presença de fístula nesta região... confira na íntegra (acesse pelo QR 
code ao lado).

VÍDEO COM MTA-FILLAPEX
Acesse o QR Code ao lado e confira o vídeo do Dr. 
Douglas Cortez em um tratamento endodôntico 
utilizando MTA-Fillapex.
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Dr. Jonathan Dubin
Atlanta, GA - Estados Unidos. 32 anos de experiência

“É muito fácil de misturar, aplicar e sentir-se confortável.”

Dr. Albert Clark
Provo, UT - Estados Unidos. 39 anos de experiência

“Eu adoro a ideia de usar MTA como um selante devido ao seu sucesso comprovado em tratamentos 
endodônticos.”

Dr. Nathaniel Behrents
Fayetteville, AR - Estados Unidos.

“O cimento teve MTA adicionado na fórmula, o que o torna mais biocompatível.”

DEPOIMENTOS SOBRE MTA-FILLAPEX

Aplicador de MTA
Instrumento para aplicação de MTA

• Ponta extremamente delgada: Utilização em 
   procedimentos endodônticos clínicos (intracanal) e 
   cirúrgicos
• Esterilizável: Garantia de biossegurança
• Design ergonômico: Facilidade de manuseio
• Dois tamanhos: Para uso em cavidades diversas

APRESENTAÇÕES

155 Médio (Ø1,2 mm) - Embalagem com 1 unidade

156 Pequeno (Ø0,6 mm) - Embalagem com 1 unidade

MEDIDAS

Médio 1,2 mm de diâmetro (êmbolo) e 
1,85 mm de diâmetro (parte externa)

Pequeno 0,6 mm de diâmetro (êmbolo) e 
1,2 mm de diâmetro (parte externa)

Ø1,2 m
m

Ø0,6 m
m

Imagens meramente ilustrativas.



Veja nosso catálogo
de Linha Clínica

Produtos das linhas de Endodontia,
Dentística e Prótese, Clareadores

e Biossegurança.

Saiba mais em nosso site
Acesse pelo QR Code ao lado.

“Sem dúvida nenhuma,
a endodontia vem ganhando 
muito com a introdução do MTA”
Prof. Leandro Pereira

Assista ao vídeo e saiba como o Prof. 
Leandro Pereira enxerga a Endodontia 
no cenário Nacional e qual é a sua 
percepção em relação ao uso de 
produtos com MTA na odontologia.

Acesse pelo QR Code ao lado.

Acesse o QR Code 
ao lado e baixe a 

versão digital.
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