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Cimento de Mineral Trióxido Agregado

• Baseado nos mesmos componentes dos cimentos de construção.

• Popular nas aplicações endodônticas.

• 1878 – Whitte na Alemanha.

• 1990 – quando ganhou aceitação clínica.

• 1° produto:                                                                                                                     
- Pó hidraulicamente ativo:   Óxido de Ca (cálcia, CaO),                                                                       

Hidróxido de Alumínio (Al2O3)                                                                                                                            
Dióxido de Silício (sílica, SiO2)                                        

- Líquido: água



A – Pacote de pó de MTA

B – Pó e água sobre uma placa de vidro

prontos para a espatulação manual.

C – A mistura deve exibir uma consistência de

massa de vidraceiro que pode ser conformada 

em um rolinho.

D - O rolinho pode ser cortado em porções 

Adequadas para a inserção. 



Química e presa

• Ta2O5 = Óxido de Tantálio

• Bi2O3 = Óxido de Bismuto

Fases nos pós de MTA antes da hidratação:



Química e presa

• Presa por reação com água.

• Formação de cimento altamente alcalino Ph 12 (+ ou – ). 

• Composto de uma matriz rígida de hidrato de silicato de cálcio e hidróxido 

de cálcio.

• Tempo de presa inicial -165 min.

• Tempo de presa final – menos de 6 horas. 



Química e presa

• Apresenta expansão menor de 0,1%.

• MTA endurecido é bastante insolúvel.

• Depois da espatulação, libera hidróxido de Ca e sobe o Ph.

• Antimicrobiano e antifúngico.

• Bioativo: cristais de hidroxiapatita se formam na superfície do MTA in vitro.

• Há relatos de formação de camadas cementóides nos ápices radiculares após 
obturações endodônticas retrógradas.



Manipulação clínica

• 1° usado em: obturação de ápices radiculares em cirurgias endodônticas.

• Terapias de polpas vivas: capeamento pulpar e curativo em pulpotomias.

• Procedimentos em que há contato com os tecidos perirradiculares: obturação 

retrógrada de canais radiculares, apicificação, reparos de perfurações, reparo 

de reabsorção radicular, obturação e selamento do canal radicular.
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Trauma em incisivo central

com Rizogênese Incompleta
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