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O Complexo Dentinopulpar

Os principais componentes do complexo 

dentinopulpar são a dentina, formada pela 

dentina tubular e pré-dentina, e a polpa, dividida 

em camada odontoblástica, zona acelular, zona 

rica em células e corpo pulpar 

MJÖR, 2002 



 Permeável

 Estrutura Tubular

 Dentina peritubular

 Dentina intertubular

 Prolongamentos dos 
odontoblastos

 Fluído tubular



Tipos de dentina

Dentina primária

Dentina secundária

Dentina terciária

Dentina esclerosada

http://es.slideshare.net/luisepacheco/laminas-de-histologia-dental



 Está diretamente conjugada ao 

sistema circulatório e aos 

tecidos periapicais através do 

feixe vásculo nervoso que 

entra e  sai pelo forame apical



 Porque proteger??????

✓ limitar os danos causados por agentes 
agressores

✓ manter a vitalidade pulpar 



Do que proteger ?????????
Irritantes físicos

Contração de polimerização ou cristalização.

Pressão de condensação do amálgama.

Condutibilidade térmica e elétrica.

Agressões durante o preparo  cavitário.

Irritantes químicos
Monômeros de resina.

Íons metálicos do amálgama.

Ácido usado para união com a resina.

Cárie.
PHILLIPS. Materiais Dentários. 12° edição. Elsevier



 Utilizar instrumentos rotatórios novos

 Refrigeração abundante

 Aplicar menor pressão de corte

 Realizar corte intermitente

 Hidratação constante da cavidade

 Minimizar a secagem com ar



Onde proteger ???

 Nas paredes de fundo da cavidade 

• Em cavidades médias, o material de proteção 
pulpar deve  ser colocado apenas nas paredes 

de fundo.

• Cavidades profundas devem ser preenchidas 
com materiais de proteção pulpar até 2mm do 

ângulo cavo superficial. 

PHILLIPS. Materiais Dentários. 12° edição. Elsevier



 Condição pulpar.

 Idade do paciente/volume da polpa.

 Qualidade da dentina remanescente.

 Material restaurador empregado. 

 Profundidade  da lesão cariosa.

Mondelli J et al Dentística Operatória 4°ed

Busato ALS et al Dentística Rest. Dentes Posteriores 1996



Profundidade da cavidade depois da 
remoção da lesão

Superficial

Rasa

Média 

Profunda 

Muito profunda









Vernizes e fluoretos.

Adesivos dentinários.

Cimentos.

MATERIAIS PARA PROTEÇÃO PULPAR:



Vernizes e fluoretos.

Adesivos dentinários.

Cimentos .

MATERIAIS PARA PROTEÇÃO PULPAR:



 Compostos de gomas naturais: copal, rosin ou resinas 

sintéticas  dissolvidas em solventes orgânicos (acetona, 

clorofórmio ou éter).

 Não tem resistência mecânica.

 Previne a descoloração da estrutura dentária pela   

incorporação de íons metálicos

 Não são compatíveis com resinas.



Composição

 Vernizes cavitários comuns, a base de resina copal

natural ou sintética - em clorofórmio, éter ou acetona.

 Vernizes Cavitários Modificados ou "Liners"

Composição + complexa.

Compostos por hidróxido de cálcio, óxido de zinco e

resinas naturais ou sintéticas - dissolvidos em clorofórmio.



 O solvente evapora-se rapidamente deixando 

uma película forradora que veda com 

eficiência a superfície dentinária.



Manipulação:

 Consistência fluida.

 Camada uniforme e contínua.

 Várias camadas finas (intervalos de 20 seg. entre camadas).

 Aplicar com pincel.



 Apenas para amálgama, como alternativa ao 

uso de adesivo dentinário. 

 Diminui microinfiltração anterior ao processo 

de oxidação do amálgama.

 Menor selamento.



Vernizes e fluoretos

Adesivos dentinários

Cimentos



São usados em restaurações de 

resina composta, para promover 

a  união deste material  às 

estruturas dentárias.

Adesivos 
dentinários



Vernizes e fluoretos.

Adesivos dentinários.

Cimentos .

PHILLIPS. Materiais Dentários. 12° edição. Elsevier

MATERIAIS PARA PROTEÇÃO PULPAR:



❖ Materiais para forramento:
 Hidróxido de cálcio

 Ionômero de vidro.

❖ Cimentos para base:
 Fosfato de zinco.

 Óxido de zinco e eugenol.

 Policarboxilato

 Ionômero de vidro

 Agregado de Trióxido de Mineral

Cimentos para proteção pulpar



Bases de proteção pulpar

Restaurações temporárias

ou permanentes

Agentes de cimentação



Materiais para 
forramento

o Proteção pulpar.

o Estimula a formação de dentina.

o Selamento da dentina do influxo potencial de 
microrganismos e irritantes advindos de 
procedimentos restauradores.

PHILLIPS. Materiais Dentários. 12° edição. Elsevier



 Solução (água de cal)

 Pó ou pasta (Pró Análise ou PA) 

 Cimentos (auto e foto polimerizáveis)



 SOLUÇÃO 

Água de Cal - 10 a 20 gramas de hidróxido de cálcio 
P.A. em 200ml de água destilada (0,2%) – atua como 
hemostático.

 PASTA

Hidróxido de cálcio P.A. dissolvido em água destilada.

Não endurecem após a sua colocação na cavidade.

Hidróxido de Cálcio Pró Análise



INDICAÇÕES DE USO

 Capeamento direto e indireto.

 Limpeza de cavidades.

 Irrigação de condutos.

 Pulpotomia em dentes decíduos e permanentes 
jovens.

Hidróxido de Cálcio Pró Análise



COMPOSIÇÃO

 BASE: Ester glicol salicilato, Fosfato de Cálcio,

Tungstato de Cálcio, Óxido de zinco, Corantes

Minerais.

 CATALIZADOR: Hidróxido de Cálcio, Óxido de

Zinco, Dióxido de Titânio, Corantes Minerais.

Cimento de Hidróxido
de Cálcio



 Químicos ou fotoativados.

 Baixa resistência mecânica.

 Baixa capacidade isolante térmica.

 Solubilidade alta.

 Atividade antimicrobiana.

 Ativa formação de dentina terciária.

 Em contato com a polpa, forma Carbonato de 
Cálcio.

 pH em torno de 11 (básico ou alcalino).



CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO



Exposição pulpar
evidente



Capeamento direto
com Hidróxido de

Cálcio P.A.



Manipulação:
Proporcionar partes iguais
das duas pastas.
Espatular com o instrumento
próprio: aplicador de hidróxido
de cálcio.



Capeamento indireto com

Cimento de Hidróxido de Cálcio





Formação de

dentina

reacionária.



Hidróxido de cálcio
Nomes comerciais





Vernizes ou

fluoretos ou 

sistema adesivo (R.C.) 

Até 0,5 mm abaixo do LAD



(até a metade da 

espessura da dentina 

remanescente)

Cimento   de Ionômero  de  Vidro +

Sistema adesivo (R.C.)



(assoalho a 0,5mm 
ou menos da polpa)

Cimento  de  Hidróxido  de Cálcio +     
Cimento   de Ionômero  de  Vidro +

Sistema adesivo (R.C.)





Proteção pulpar 

direta  

Água de cal

Otosporin 5 min.

Pó ou Pasta de Hidróxido  de Cálcio 

Cimento  de  Hidróxido  de Cálcio     

Cimento   de Ionômero  de  Vidro
Sistema adesivo (R.C.)



❖ Materiais para forramento:
 Hidróxido de cálcio

 Ionômero de vidro.

❖ Cimentos para base:
 Fosfato de zinco.

 Óxido de zinco e eugenol.

 Policarboxilato.

 Agregado de Trióxido de Mineral

Cimentos para proteção pulpar



Cimentos para base
o Camadas mais grossas, maiores que 0,75 mm.

o Colocadas abaixo de materiais restauradores.

o Função de proteger a polpa de traumas térmicos, 
choques galvânicos e irritações químicas.

o Devem ser resistentes para suportar forças 
durante as restaurações diretas e durante a 
mastigação.

PHILLIPS. Materiais Dentários. 12° edição. Elsevier



Condutividade térmica de materiais para base e

outros materiais comuns.

PHILLIPS. Materiais Dentários. 12° edição. Elsevier



Resistência à compressão de materiais para base

depois da presa

PHILLIPS. Materiais Dentários. 12° edição. Elsevier
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