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INTRODUÇÃO: 

A terapia endodôntica regenerativa surgiu 

como alternativa para o tratamento endodôntico de 

dentes necrosados com rizogênese incompleta, que 

representam um desafio na endodontia (Silva et al., 

2015). As paredes finas e friáveis e o ápice aberto, 

impossibilitam o preparo químico mecânico e a 

obturação de maneira convencional desses dentes 

(Krastl et al., 2021). Assim sendo, a endodontia 

regenerativa propõe o controle da infecção dos 

sistemas de canais radiculares, com o mínimo de 

ação dos instrumentos e abundante irrigação (Silva 

et al., 2015), oferecendo vantagens como a 

continuidade da formação apical, ganho de 

espessura das paredes dentinárias e custo-benefício 

favorável (Shah et al., 2008).  

O protocolo clínico da terapia endodôntica 

regenerativa é realizado em duas etapas. A primeira 

etapa consiste na descontaminação dos canais 

radiculares de forma passiva, unicamente por meio 

de irrigação com soluções químicas e inserção de 

medicação intracanal; a segunda etapa consiste na 

estimulação de um coágulo sanguíneo no interior do 

canal radicular, seguido por um selamento cervical e 

coronário. Medicações intracanais como a pasta 

tripla antibiótica (composta por Minociclina, 

Ciprofloxacina e Metronidazol) (Sato et al., 1996), 

pasta dupla antibiótica (Metronidazol e 

Ciprofloxacina) e hidróxido de cálcio associado a 

diferentes veículos como soro fisiológico e 

Clorexidina gel 2% (Soares et al., 2013) são 

utilizados para descontaminação passiva. 

O Bio-C Temp, um medicamento intracanal 

à base de silicato de cálcio, foi lançado no mercado 

recentemente apresentando características que 

podem indicá-lo para uso em procedimentos 

endodônticos regenerativos, apresenta boa 

radiopacidade, liberação de hidróxido de cálcio, 

ação antimicrobiana e biocompatibilidade (Villa et 

al., 2020; Guerreiro et al., 2021). Todavia, não há 

estudos que avaliem o potencial de alteração de cor 

da coroa dentinária causada pelo Bio-C Temp. 

Assim, este trabalho tem como proposta avaliar o 

potencial de alteração desse novo medicamento e 

compará-lo com medicações já utilizadas 
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clinicamente na endodontia regenerativa (Pasta 

tripla antibiótica, pasta dupla antibiótica, e hidróxido 

de cálcio).  

METODOLOGIA: 

Sessenta incisivos bovinos íntegros e recém- 

extraídos foram selecionados, limpos e submersos 

em Hipoclorito de Sódio 1,5% durante 3 minutos 

para desinfecção. Para simular um dente com 

rizogênese incompleta e padronizar o comprimento 

radicular  em 7 milímetros, cada dente foi 

seccionado com o  auxílio de disco diamantado 

dupla face cortante (KG Sorensen, Barueri, SP – 

Brasil) em baixa rotação (Dabi Atlante, Ribeirão 

Petro, SP – Brasil) , sob constante irrigação com 

água de forma perpendicular ao longo eixo do dente 

e em plano reto (Figura 1).  Após o acesso 

endodôntico com brocas 1014 (KG Sorensen, 

Barueri, SP – Brasil) e 3086 (KG Sorensen, Barueri, 

SP – Brasil), o tecido pulpar o tecido pulpar foi 

removido e o canal radicular preparado com uma 

broca diamantada 4103 (KG Sorensen, Barueri, SP 

– Brasil), sob irrigação com 3ml de NaOCl a 1,5%, 

com o objetivo de padronizar o diâmetro interno em 

1,6mm e a espessura das  

Figura 1: Padronização do comprimento radicular utilizando o 
paquímetro digital. Em “A” medindo os 7mm a partir da junção 
cemento- esmalte. Em “B” verificação dos milímetros apicais 
restantes. Em “C” realização do corte apical com dupla face  

paredes dentinárias em 1,91 +- 0,37mm (Santana et 

al, 2017) (Figuras 1C, D e E).  Os ápices radiculares 

foram selados com resina composta, a fim de evitar 

extravasamento das medicações intracanais. 

Após o preparo, o canal radicular foi 

irrigado com 3ml de NaOCl a 1,5% seguido de 3ml 

de ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) a 17% 

para remoção do smear layer. O canal radicular foi 

seco com pontas de papel absorvente, e a coroa foi 

selada com Coltosol (Coltene, Bonsucesso, RJ – 

Brasil). Para evitar a desidratação, os espécimes 

foram armazenados submersos em água destilada e 

mantidos em uma estufa a 37°C, durante todo o 

andamento do estudo. 

Os dentes foram divididos de forma 

randomizada em 6 grupos, sendo 1 grupo controle 

negativo (canal radicular sem medicação intracanal 

– vazio, e 5 grupos experimentais (n= 10), de acordo 

com a medicação intracanal utilizada: Pasta tripla 

antibiótica (TAP) (ciprofloxacino, metronidazol e 

minociclina); Pasta dupla antibiótica (DAP) 

(ciprofloxacino e metronidazol); Hidróxido de 

cálcio (Biodinâmica, Ibiporã, SP – Brasil) associada 

a Clorexidina gel 2% (Endogel, Itapetiniga, SP – 

Brasil) (HCHX); Hidróxido de cálcio associada a 

soro fisiológico (HC) e o Bio-C Temp (medicação à  

 

 

cortante. Padronização da espessura das paredes dentinárias 
em 1,91 + 0,37 mm, em “D”. Aspecto final das paredes 
dentinárias e do diâmetro radicular, em “E”. 

base de silicato de cálcio). A randomização foi 

realizada por meio de software online 

(https://www.random.org/) por um pesquisador não 

envolvido na etapa experimental.  
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As medicações foram inseridas de modo que 

ficassem aproximadamente 2 mm de distância da 

junção cemento- esmalte. O selamento coronário foi 

realizado com Coltosol (Coltene, Bonsucesso, RJ- 

Brasil) e com resina composta (3M, Campinas, SP- 

Brasil) e os dentes foram novamente armazenados 

em água destilada em estufa a 37°C. Após 21 dias, 

os medicamentos intracanais foram removidos por 

irrigação com 10ml de NaOCl a 1,5%, seguido de 

10ml de EDTA 17% (EDTA) por 5 minutos e 10ml 

de solução salina. Os canais foram secos com pontas 

de papel absorvente, selados com coltosol e resina 

composta, e mantidos em água destilada em estufa a 

37°C.  

Para cada dente foi confeccionado uma 

matriz personalizada de silicone de condensação 

(Coltene, Bonsucesso, RJ- Brasil) para padronização 

de área e luminosidade para avaliação de cor. A 

avaliação de cor foi realizada pelo mesmo operador, 

em cabine de luz (GTI mini matcher MM1e, GTI 

Graphic Technology Newburg, NY – EUA), para 

padronização da medição, e ocorreu em 7 tempos: 

(T0, baseline) antes da inserção dos medicamentos, 

(T1) um dia, (T2) sete dias, (T3) quatorze dias e (T4) 

vinte e um dias após a inserção da medicação 

intracanal, (T5) noventa dias e (T6) cento e oitenta 

dias sem medicação intracanal, afim de avaliar os 

efeitos residuais das medicações; utilizando um 

espectrofotômetro digital (Vita Easyshade®, Vita 

Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad 

Sackingen, Baden-Wurttemberg, Germany) e 

seguiu-se a Comission Internationale de L’Éclairage 

(CIE), sistema laboratorial para obter os valores de 

L* (luminosidade), a*, b*, c* e H* (matiz) (Santana 

et al., 2017).  

Em cada amostra foram realizadas medições 

repetidas de curto prazo (triplicata) sem interrupção 

(Pecho et al., 2015) e a médica das repetições foi 

utilizada. As coordenadas CIE L* (luminosidade), 

a* (eixo verde- vermelho), b* (eixo azul- amarelo), 

c* (matiz) e H° (croma) foram aplicadas nas duas 

métricas de diferença de cores CIELAB (E*ab) e 

CIEDE2000 (E00). O limite de perceptibilidade 

humana para o ΔEab (CIELAB) foi definido em 3.7 

unidades, portanto qualquer alteração de cor 

encontrada no dente em que o ΔE for maior que 3.7, 

foi considerado perceptível pelo olho humano 

(Santos et al., 2017). Enquanto o limite de 

perceptibilidade para o ΔE00 (CIEDE2000) foi 

definido em 2.66 unidades (Péres et al., 2018). As 

métricas de coloração foram comparadas pelo teste 

ANOVA com post- hoc de Tukey, com significância 

em 5% ( p< 0.05). A normalidade dos dados foi 

verificada por meio do teste Shapiro- Wilk.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

É possível observar nas Figuras 2 e 3, os 

valores de ΔEab e ΔE00 em cada grupo 

experimental nos diferentes intervalos de tempo. 

Para ambas as métricas o grupo TAP apresentou 

valores significativamente mais altos de 

descoloração (p < 0.05) do que os demais grupos, a 

partir do sétimo dia de avaliação. Os demais grupos 

experimentais (DAP, HCHX, HC e Bio-C Temp) 

não apresentaram diferença estatística (p > 0.05) 

entre si, em nenhum dos períodos avaliados, para 

ambas as escalas. Utilizando a métrica ΔEab os 

grupos TAP, Bio-C Temp e controle tiveram 

alteração de cor clinicamente perceptível (ΔE > 3.7) 

após 180 dias. Enquanto utilizando a métrica ΔE00, 

além dos grupos citados, o grupo HCHX também 

teve alteração de cor clinicamente perceptível (ΔE > 

2.66). 
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Figura 2: Médias da descoloração dentária na métrica ΔEab. 

 

Figura 3: Médias da descoloração dentária na métrica ΔE00. 

Como descrito em diversos trabalhos, a 

pasta tripla antibiótica apresenta efeitos adversos, 

como o escurecimento coronário (McKenna et al., 

1999; Tredwin et al., 2005; Kim et al., 2010;). Esse 

achado pode ser explicado pelo fato de a 

minociclina, um derivado da tetraciclina, ter a 

habilidade de quelar íons de cálcio, formando um 

complexo insolúvel, que quando incorporado à 

matriz dentinária, leva ao escurecimento dental 

(Kim et al., 2010). No presente estudo, a pasta tripla 

antibiótica apresentou resultados significativos na 

descoloração dentária comparado aos outros 

medicamentos. Tanto na métrica CIELAB quanto na 

métrica CIEDE2000, um dia após a inserção, a pasta 

apresentou descoloração coronária perceptível 

clinicamente (ΔE > 3.7; ΔE > 2.6), atingindo o maior 

nível de descoloração em 180 dias, considerando a 

métrica CIEDE2000.  

Na análise espectrofotométrica, o grupo 

Bio-C Temp não apresentou diferenças 

significativas em comparação com os outros grupos 

em relação à descoloração dentária, porém 

manifestou uma descoloração clinicamente 

perceptível após 180 dias, apresentando seus valores 

máximos de ΔE. O achado condiz com a literatura, 

em que o Bio-C Temp demonstrou descoloração 

semelhante a outros biomateriais (Oliveira et al., 

2020). Outro estudo observou a alteração cromática 

por um cimento à base de silicato de tricálcio e que 

apresenta o tungstato de cálcio em sua formulação, 

e foi verificado uma variação de cor maior em 180 

dias comparado a avaliação inicial (Inada. 2018). 

Essa alteração pode estar relacionada ao material, 

que ao longo do tempo pode ter influenciado a 

alteração cromática (Kohli et al., 2015) ou à 

desidratação dos espécimes durante a remoção da 

estufa para a mensuração de cor.   

Uma das limitações desse estudo é  a não 

reprodução total dos procedimentos endodônticos 

regenerativos, uma vez que não testamos a interação 

do uso das medicações intracanais com o coágulo 

sanguíneo ou materiais utilizados como barreira 

cervical. Outra limitação, é a falta de um meio para 

padronização do posicionamento do 

espectrofotômetro digital durante as mensurações de 

cor. Por outro lado, esse estudo é original e 

acrescenta à literatura cientifica atual sendo o 

primeiro a avaliar o potencial escurecimento 

coronário causando pelo BIO-C Temp e 

comparando-o com outras medicações intracanais 

utilizados em procedimentos endodônticos 

regenerativos. 

CONCLUSÃO  

De acordo com o presente estudo pode concluir-se 
que: 

1. A Pasta Tripla Antibiótica (TAP) 

apresentou escurecimento dental 
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significativamente maior que as demais, 

sendo esteticamente inviável; 

2. O BIO-C Temp apresentou alteração de cor 

similar às demais medicações intracanais 

avaliadas, sendo clinicamente perceptível 

após 180 dias. 
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