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RESUMO 
 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a influência de medicações 

intracanais utilizadas na revitalização pulpar na resistência à fratura de dentes 

com rizogênese incompleta simulada. Materiais e Métodos: 180 dentes 

bovinos foram selecionados, seccionados coronalmente e apicalmente e 

fragilizados internamente. Os canais foram irrigados com 20ml de hipoclorito de 

sódio e posteriormente a medicação foi inserida nos grupos experimentais: 

PTA (Pasta tripla antibiótica/n=60) e HC (Hidróxido de cálcio/n=60). No grupo 

controle (n=60), nenhuma medicação foi utilizada. O teste de resistência à 

fratura foi realizado após 7,14 e 21 dias, sendo 20 amostras fraturadas em 

cada período numa máquina de ensaio universal no teste de compressão com 

velocidade de 1mm/min. Testes para verificação da normalidade e 

homogeneidade das variâncias foram realizados e o efeito do tipo de 

medicação nos tempos propostos foi examinado por meio dos testes ANOVA, 

Tukey, Kruskall-Wallis e Mann-Whitney. Testes de Pearson e Spearman 

também foram realizados para verificar a correlação entre o tempo de 

permanência da medicação e a resistência a fratura. O nível de significância 

adotado foi 5%. Resultados: Na primeira semana de análise não houve 

diferença entre os grupos (p=0.322). Na segunda e terceira semana, o grupo 

PTA apresentou valores estatisticamente menores de resistência a fratura do 

que o grupo controle (p=0.018 e 0.033, respectivamente). Não houve diferença 

estatística entre o HC e o controle nos três tempos avaliados (p>0.05). Na 

análise intra-grupo, verificou-se que na terceira semana os grupos PTA e HC 

reduziram significativamente a resistência a fratura em relação a primeira 

semana (p≤0.05). O grupo controle não apresentou diferença estatística nos 

diferentes tempos (p > 0.05). Os testes de correlação indicaram que quanto 

maior o tempo de permanência da PTA (p=0.003) e do HC (p<0.001), maior foi 

a redução da resistência a fratura. Conclusão: O tempo que a PTA e o HC 

permaneceram no canal influenciou na resistência a fratura de dentes bovinos 

com rizogênese incompleta simulada, sendo que, a partir da segunda semana, 

a redução foi significativa para o grupo PTA.   

 

Palavras-chave: Endodontia, Fraturas dentárias, Hidróxido de Cálcio. 
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ABSTRACT 
 

Objective: The objective of this study was to evaluate the short-term effect on 

fracture resistance of simulated immature teeth after the use of intracanal 

medications indicated in pulp revitalization. Materials and Methods: 180 

bovine teeth were selected, sectioned coronally and apically and internally 

fragilized. The canals were irrigated with 20 ml of sodium hypochlorite. 

Intracanal medication was applied as follows: triple antibiotic paste (TAP) group 

(n=60) and calcium hydroxide (CH) group (n=60). No medication was used in 

the control group. Fracture resistance tests were performed after 7, 14 and 21 

days. At each time interval, 20 teeth from each group had fractured in a 

universal test machine in a 1mm/min compression test. ANOVA, Tukey, 

Kruskall-Wallis and Mann-Whitney tests were performed to verify the effect of 

the type of medication on fracture resistance at each time point. Pearson and 

Spearman tests were also performed to verify the correlation between time and 

fracture resistance. The level of significance adopted was 5%. Results: In the 

first week, there were no differences between the groups (p = 0.322). In the 

second and third week, there was a statistical difference between the TAP 

group and the control group (p = 0.018 and 0.033, respectively). No statistical 

differences were found between CH and control group (p>0.05). In the intra-

group analysis, it was verified that the fracture resistance in the TAP and CH 

group was reduced in the third week, with a statistical difference in relation to 

the first week (p≤ 0.05). The control group did not present statistical difference 

at different time intervals (p > 0.05). There was a negative correlation between 

time and fracture resistance for TAP (p=0.003) and CH group (p<0.001). 

Conclusion: The time that TAP and CH remained in the canal influenced the 

fracture resistance of bovine teeth with simulated incomplete root formation, 

and the reduction was significant from the second week for TAP group. 

 

Keywords: Endodontics, Dental fractures, Calcium Hydroxide.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O dente permanente com ápice incompleto, após uma lesão 

traumática, fornece ao clínico, desafios no diagnóstico e na técnica para o 

tratamento endodôntico. Este, se indicado, apresenta limitações na 

instrumentação e obturação devido ao canal apresentar largura e paredes 

dentinárias delgadas. A decisão de submeter ao dente para o tratamento 

endodôntico não deve basear-se apenas em achados clínicos, mas em exames 

e princípios biológicos sólidos1. 

 Em casos em que o dente ainda se apresenta vital, uma opção é a 

chamada apicigênese. Esta consiste na complementação radicular fisiológica 

em dentes que apresentam tecido pulpar ainda com vitalidade, pelo menos na 

porção apical do canal radicular, com existência viável de bainha de Hertwig2. 

Já o tratamento endodôntico de dentes com rizogênese incompleta com 

necrose pulpar é um desafio a prática clínica. A apicificação é a proposta 

terapêutica mais comumente preconizada e visa à formação de uma barreira 

apical que permita a posterior obturação do canal radicular3. Essa técnica pode 

ser realizada por meio de trocas periódicas de medicações intracanais à base 

de hidróxido de cálcio ou através do tampão apical com MTA4. Além dos 

materiais supracitados, que já tem sua eficácia comprovada, a literatura tem 

mostrado o advento de um novo material obturador para tratamento de 

perfurações, reabsorções e dentes com ápice aberto. A chamada Biodentina 

consiste num material baseado em cálcio e silicato e tem sido considerada 

favorável como material reparador de perfurações e reabsorções em razão da 

sua bioatividade e biocompatibilidade5. No tratamento de ápice aberto, a 

biodentina foi testada em pesquisas e mostrou-se igualmente eficaz quando 

comparada ao MTA6. 

Independente do material utilizado, a apicificação apresenta uma grande 

desvantagem: a raiz dentária continua fragilizada, pois apenas o fechamento 

apical é estimulado2.   

Outra opção de tratamento para dentes jovens que necessitam de 

intervenção endodôntica é a revitalização pulpar, que surgiu como uma técnica 

regenerativa que estimula a proliferação de células mesenquimais 
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indiferenciadas no interior do canal de dentes com ápice aberto e promove, 

além da formação de uma barreira de tecido calcificado na região apical, um 

aumento da espessura radicular7.  Os primeiros casos clínicos publicados 

referiram-se a esta técnica como revascularização pulpar, contudo o termo 

revitalização parece ser mais indicado8. Atualmente, o termo revascularização 

é utilizado para dentes autotransplantados ou reimplantados com ápice aberto 

e o termo revitalização utilizado para o tratamento de dentes necrosados com 

rizogênese incompleta 8,9. 

As presenças de quatro componentes principais são importantes para o 

sucesso desse procedimento. Estes incluem a presença de células 

pluripotentes capazes de formar tecido mineralizado, moléculas sinalizadoras 

para a estimulação e proliferação celular, descontaminação do canal radicular 

e a presença de um scaffold tridimensional que possibilite o crescimento e 

diferenciação celulares 10. 

Não existe ainda um protocolo definido quanto à técnica da revitalização 

pulpar11. Entretanto, a maioria das pesquisas e casos clínicos publicados na 

literatura sugere que esse procedimento seja realizado em duas sessões 7,12-17. 

Na primeira consulta, recomenda-se a realização de uma descontaminação 

passiva do canal, ou seja, sem instrumentação efetiva, utilizando-se apenas de 

uma irrigação copiosa com hipoclorito de sódio. Além disso, preconiza-se o uso 

de medicações intracanais para potencializar a desinfecção11. Na segunda 

sessão, a medicação é removida, estimula-se o sangramento apical por meio 

do uso de limas inseridas além da abertura foraminal, e, após a formação do 

coágulo, um tampão cervical com MTA é inserido7,11,16. Além do coágulo 

sanguíneo, a literatura também relata com sucesso o preenchimento do canal 

com plasma rico em fibrina18-20, plasma rico em plasma20-22 e matriz de fibrina 

autógena20. O dente é selado coronalmente e o paciente orientado a voltar ao 

consultório periodicamente para proservação do caso.  

A medicação intracanal mais utilizada na revitalização pulpar é a pasta 

tripla antibiótica (PTA), que associa classificamente metronidazol, 

ciprofloxacina e minociclina. Apesar de se mostrar eficiente, esta pasta 

apresenta alguns efeitos colaterais como a possibilidade de escurecimento da 

coroa dental devido à presença da minociclina14, um derivado semi-sintético da 

tetraciclina que é eficaz contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas23. 
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Além disso, outras desvantagens das pastas antibióticas incluem citotoxicidade 

em altas concentrações24, dificuldade de remoção25, desenvolvimento de 

resistência bacteriana e risco de sensibilização, problema mais atrelado a 

pacientes jovens 26.  

Na tentativa de diminuir esses efeitos, alguns estudos têm sugerido a 

diminuição do tempo de aplicação da pasta para prevenir a descoloração 

associada ao seu uso12, considerando que sua ação antimicrobiana pode se 

dar dentro de 24 a 48 horas27,28. Entretanto, ainda não há comprovação que a 

diminuição do período de sua aplicação é suficiente para prevenir a 

descoloração já que, sugere-se que logo nas primeiras 24 horas após a 

inserção, se pode notar o escurecimento da coroa radicular14.  

Uma alternativa para evitar o escurecimento coronário é o uso de uma 

pasta antibiótica dupla que associa apenas a ciprofloxacina e metronidazol20,29. 

Outra sugestão discutida é a substituição da minociclina, utilizada na pasta 

tripla, pelo cefaclor ou outro antibiótico (amoxicilina ou clindamicina) para 

complementar o efeito antimicrobiano20. 

Outra medicação intracanal utilizada é o hidróxido de cálcio (HC)16,30. 

Não há um consenso quanto a sua indicação frente aos casos de revitalização. 

Por um lado, discute-se que o hidróxido de cálcio é capaz de solubilizar 

moléculas bioativas e fatores de crescimento da matriz de dentina humana, 

que por sua vez podem estimular células pulpares indiferenciadas a se 

diferenciar em células semelhantes aos odontoblastos e estes produzirem 

tecido mineralizado31,32. Por outro lado, enfatiza-se que a utilização de 

hidróxido de cálcio prejudicaria qualquer remanescente viável do tecido pulpar 

e os restos epiteliais de Mallassez33. Ruparel e colaboradores24 avaliaram a 

viabilidade das células tronco apicais quando usadas a PTA e o HC em 

diferentes concentrações e verificaram que o HC apresentou menor 

citotoxicidade. Entretanto, demonstrou-se clinicamente que tanto o hidróxido de 

cálcio quanto a pasta tripla antibiótica, quando utilizadas como medicação 

intracanal, foram eficazes na revitalização pulpar16,34.   

Independente da medicação utilizada, a Associação Americana de 

Endodontistas (AAE) recomenda que ela permaneça no interior do canal por 

um período de 1-4 semanas20. Um recente estudo microbiológico foi realizado 

a fim de verificar a efetividade dessas medicações após 3 semanas de uso e 
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não foram encontradas diferenças estatísticas16. Entretanto, pouco se conhece 

sobre os efeitos de pastas antibióticas sobre as propriedades mecânicas da 

dentina.  

Ácidos são normalmente adicionados a alguns antibióticos a fim de 

manter a estabilidade química, tonicidade ou para assegurar a compatibilidade 

fisiológica. No entanto, a exposição desses antibióticos aos tecidos duros 

dentários pode causar desmineralização e afetar negativamente as suas 

propriedades mecânicas35. A minociclina tem sido apontada como sendo capaz 

de desmineralizar tecidos duros dentais36,37. Além disso, a exposição do 

esmalte a soluções aquosas com tetraciclina causou redução dramática e 

contínua na microdureza38.   

Da mesma forma, alguns autores têm demonstrado que o hidróxido de 

cálcio, por ser altamente alcalino, pode diminuir significativamente a resistência 

da raiz dentária à fratura35. Sugere-se que o hidróxido de cálcio promove a 

desnaturação de proteínas e hidrólise da matriz orgânica da dentina39, 

alterando suas propriedades. Entretanto, não há um consenso em relação ao 

tempo necessário para que essas alterações sejam significativas, com estudos 

mostrando diferentes tempos para redução significativa da resistência do 

dente35, 39-41. 

Yassen e colaboradores35 pesquisaram o efeito de diferentes 

medicações utilizadas na revitalização pulpar sobre a resistência à fratura e 

microdureza da dentina. Foram selecionados 180 pré-molares com ápices 

fechados divididos em quatro grupos, de acordo com a medicação utilizada: 

grupo I - pasta tripla antibiótica; grupo II – pasta dupla antibiótica, grupo III – 

hidróxido de cálcio e grupo IV – controle (sem medicação intracanal). Os testes 

mecânicos foram realizados após 1 semana, 4 semanas e 3 meses após a 

inserção das medicações.  

O principal resultado deste estudo revelou que as três medicações 

diminuíram significativamente a resistência à fratura após 3 meses de uso, 

quando comparado ao grupo em que a medicação permaneceu apenas 1 

semana. Entretanto, vale ressaltar que nessa pesquisa dentes com rizogênese 

completa compuseram a amostra e que, quando a revitalização é a opção de 

tratamento, a medicação permanece pelo período de 7 a 28 dias, segundo 

recomendação da AAE.   
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Pesquisas sobre revitalização pulpar são de grande interesse para 

comunidade científica, visto que há uma lacuna na ciência quanto ao tempo 

necessário para que o hidróxido de cálcio e a pasta antibiótica enfraqueçam a 

dentina de forma significativa. Poucos trabalhos sobre o efeito de medicações 

antibióticas nas propriedades mecânicas da dentina foram publicados e 

pesquisas que abordem esse tema devem ser realizadas. Esses temas, 

abordados mais a fundo, poderão estabelecer protocolos mais coerentes e 

embasados cientificamente, o que possibilitará ajudar na rotina do profissional 

clínico. Portanto, diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar a 

influência de medicações intracanais utilizadas durante o procedimento de 

revitalização pulpar na resistência à fratura de dentes com rizogênese 

incompleta simulada. 
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2. CAPÍTULO 1 

SHORT-TERM EFFECT ON FRACTURE RESISTANCE OF SIMULATED 
IMMATURE TEETH AFTER USE OF INTRACANAL MEDICATIONS 

INDICATED IN PULP REVITALIZATION 

 
José Cordeiro Lima Neto 
Monnice Helena Alves de Souza Barbosa 
André Ulisses Dantas Batista 

Juan Ramon Salazar Silva 

Fábio Luiz Cunha d'Assunção 
Mário Alexandre Coelho Sinhoreti 
Thiago Farias Rocha Lima 

 

ABSTRACT 

Objective: The objective of this study was to evaluate the short-term effect on 

fracture resistance of simulated immature teeth after the use of intracanal 

medications indicated in pulp revitalization. Methods: Bovine teeth (n=180) 

were selected, sectioned coronally, and apically and internally fragilized. 

Intracanal medication was applied as follows: triple antibiotic paste (TAP) group 

(n=60) and calcium hydroxide (CH) group (n=60). No medication was used in 

the control group. Fracture resistance tests were performed after 7, 14 and 21 

days. At each time interval, 20 teeth from each group had fractured. ANOVA, 

Tukey, Kruskall-Wallis and Mann-Whitney tests were performed to verify the 

effect of the type of medication on fracture resistance at each time point. 

Pearson and Spearman tests were also performed to verify the correlation 

between time and fracture resistance. The significance level was 5%. Results: 

There was a statistical difference between the TAP group and the control group 

in the second and third weeks (p = 0.018 and 0.033, respectively). The fracture 

resistance in the TAP and CH group was reduced in the third week, with a 

statistical difference in relation to the first week (p=0.032 and 0.001, 

respectively). There was a negative correlation between time and fracture 

resistance for TAP (p=0.003) and CH group (p<0.001). Conclusions: The time 

that TAP and CH remained in the canal influenced the fracture resistance of 

bovine teeth with simulated incomplete root formation, and the reduction was 

significant from the second week for TAP. 

Key Words: Endodontics, pulp revascularization, triple antibiotic paste, 

calcium hydroxide, pulp revitalization. 
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INTRODUCTION 

 

Endodontic treatment of immature nonvital permanent teeth is one of the 

most challenging situations in endodontics (1). Traditionally, apexification 

therapy has been the most widely used treatment for cases of necrosis of 

immature teeth through the use of calcium hydroxide (CH) or mineral trioxide 

aggregate (1). As an alternative, pulp revitalization aims to fill the root canal with 

pulp-like tissue after the induction of a blood clot inside the root canal system to 

serve as an anchorage site for apical papilla cells (2). This technique has an 

advantage: it allows the thickness of the root to increase and apical closure (3).  

The American Association of Endodontists (4) and most of the published 

research and clinical cases suggest that this procedure be performed over two 

clinical interventions (5,6). At the first session of pulp revitalization, passive 

decontamination of the canal is recommended with associated intracanal 

medication, which can be CH or a low concentration of a triple antibiotic paste 

(TAP), composed of ciprofloxacin, metronidazole and minocycline (1:1:1) and 

the medication must remain for 1–4 weeks. Double antibiotic pastes (DAP) and 

modified triple antibiotic pastes (MTAP) can also be used to avoid the 

discoloration caused by TAP (4). At the second session, the intracanal 

medication is removed, apical bleeding is stimulated by inserting a file and 

foraminal opening, and, after clot formation, a cervical cap with MTA (4,5) or 

Biodentine (4) is inserted.  

Some studies have verified the antimicrobial potential of these pastes 

and showed good results (7,8). However, little is known about the effects of 

antibiotic pastes on the mechanical properties of dentin. Acids are usually 

added to some antibiotics to maintain chemical stability, tonicity, or to ensure 

physiological compatibility. However, the exposure of dental hard tissues to 

these antibiotics can cause demineralization and negatively affect their 

mechanical properties (9).  

Minocycline has been reported to demineralize hard dental tissues 

(10,11). In addition, exposure of enamel to aqueous solutions of tetracycline 

caused a dramatic and continuous reduction in microhardness (12). Similarly, 

CH, because it is highly alkaline, can significantly reduce the resistance of the 
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dental root to fracture (9). However, there is no consensus on the time required 

for these changes to be significant. 

Research on about pulp revitalization is of great interest to the scientific 

community. Few studies on the effects of antibiotic pastes (9, 13-15) and CH 

(9,16,17) on the mechanical properties of dentin have been published Further 

in-depth discussion of these topics may help establish more coherent and 

scientifically based protocols. Therefore, the aim of this study was to evaluate 

the short-term effect of the use of intracanal medications indicated in pulp 

revitalization on the fracture resistance of simulated immature teeth. The null 

hypothesis tested is that there is no reduction in fracture resistance after use of 

intracanal medications at different interval times. 

METHODS 

 

Specimen selection and preparation 

 

Freshly extracted bovine incisors (n=180) of similar size and shape were 

stored in 0.1% thymol solution for 15 days. All teeth were analyzed under a 

microscope at 20× magnification, and those with caries lesions, cracks, or 

fractures were excluded from the study. An experimental model was established 

to simulate teeth with incomplete root formation from bovine teeth, described by 

Bortoluzzi et al. (18). The crowns and roots were sectioned 8 mm above and 12 

mm below the cement enamel junction using a slow-speed diamond precision 

saw with a water coolant (Isomet 1000; Buehler, Lake Bluff, IL, USA), providing 

specimens of 20 mm. 

The remaining pulp tissue was removed using Hedstroem files 

(Dentsply, Bailagues, Switzerland), and the fragility of the dentinal walls was 

achieved using manual third series Kerr files (Dentsply, Bailagues, Switzerland) 

and White Post DC drills (DC 01/02/03 and DC2E - FGM ISO 10477, Joinville, 

SC, Brazil), which have different conicities making it possible to obtain uniform 

elements in the apical and coronal portions. The radicular thickness was 

standardized at 2±0.2 mm in the cervical third and 1.0±0.1 mm in the apical 

third, measured using a digital caliper (Teknikel, Istanbul, Turkey). 
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The bovine teeth were then subjected to passive decontamination of the 

root canal, as recommended for pulp revitalization in clinical practice (6). 

Subsequently, the root canals were dried with sterile absorbent paper tips and 

randomly divided into the experimental groups, according to the intracanal 

medication used: TAP group (n=60), CH group (n=60), and control group (no 

intracanal medication, n=60). 

TAP in its classical composition contains 250 mg of ciprofloxacin, 400mg 

of metronidazole and 50 mg of minocycline in equal proportion in polyethylene 

glycol (liquid/powder ratio, 3:1) as described in the literature (6); CH paste 

(Biodinâmica, Ibiporã, PR, Brazil) in polyethylene glycol has a liquid/powder 

ratio of 1:2. In all groups, medications were applied using a lentulo spiral with a 

slow-speed handpiece (Dentsply, Bailagues, Switzerland). To avoid 

extravasation of the medication, an apical and coronal plug was made with 2 

mm of coltosol (Coltene, Rio de Janeiro, RJ, Brazil). The teeth in the three 

groups were kept in normal saline at 37°C for 1, 2, and 3 weeks. The solution 

was changed every week. 

Periodontal Ligament Simulation 

 

Before performing the fracture resistance tests, the periodontal ligament 

was simulated. For this, the teeth were immersed in melted wax (Duradent, 

USA - Odonto Com. Imp. Ltda, São Paulo, SP, Brazil) up to 2 mm from the 

cementoenamel junction such that a 0.3-mm layer of wax was coated on the 

root. The teeth were placed in PVC tubes (Tigre do Brasil, Osasco, SP, Brazil) 

with 20 mm in diameter and 25 mm long, containing newly manipulated self-

cure acrylic resin (Clássico, Rio de Janeiro, RJ, Brazil) according to the 

manufacturer’s recommendations. A surveyor (Bio-art, São Carlos, SP, Brazil) 

was used to maintain the same insertion axis for all specimes. 

After polymerization of the resin, the teeth were withdrawn from the PVC 

tubes and the wax was removed with heated water. The tubes containing acrylic 

resin were filled with polyether-based molding material (Impregum F-ESPE, 

Seefeld, Germany). The teeth were reinserted into the PVC tubes and the 

excess molding material was removed with no. 12 scalpel blades. The purpose 

of this step was to allow the molding material to fill the space previously 
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occupied by the wax, creating an area with resilience similar to the periodontal 

ligament, approximately 0.3-mm thick. 

Fracture Resistance 

All samples were subjected to a compression load at a speed of 0.5 

mm/min in a hydraulic test machine (Instrom 3365, Instron Brasil Equipamentos 

Científicos Ltda, São José dos Pinhais, PR, Brazil) until a fracture or crack was 

detected. The load cell used was 5000N. A metallic cylindrical device was used 

to fix the specimen in the test apparatus at a 45º angle, so that the load was 

applied 135º in relation to the longitudinal axis of the tooth, simulating a 

traumatic blow in the middle third of the dental crown from a buccal direction. 

The tests were performed 1, 2, and 3 weeks after insertion of the intracanal 

medications. In each group, 20 teeth were subjected to fracture resistance at 

each time interval. 

Statistical Analysis 

 

 The effects of the type of medication used and the residence time on 

the fracture resistance were analyzed by means of specific tests, depending on 

the distribution of normality in the groups. Distribution of the data was tested 

using the Shapiro-Wilk test. The effects of the type of intracanal medication and 

the time that the medication remained in the root canal on fracture resistance 

measurements were examined using two way ANOVA followed by Tukey’s 

pairwise comparisons when the data were normally distributed. Kruskall-Wallis 

and Mann-Whitney tests were applied for non-normally distributed data. 

Pearson and Spearman tests were performed to verify the correlation between 

the medication's dwell time and fracture resistance. A 5% level of statistical 

significance was applied for the analyses. 

 

RESULTS 

 

The mean values of fracture resistance in the different groups are shown 

in Table 1. In the first week, no statistical difference was found among the 

groups (p=0.322). In the second and third week, the TAP group presented 
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significantly lower values of fracture resistance than the control group (p=0.018 

and 0.033, respectively). 

Time had a significant effect on the TAP and CH group, with significantly 

lower fracture resistance after 3 weeks than after 1 week (p=0.032 and 

p=0.001, respectively). For control group, no statistical difference was found. 

There was a negative correlation between time and fracture resistance 

for the TAP group (p=0.003, r=−0.378, Spearman’s correlation test) and the CH 

group (p<0.001, r=−497, Pearson’s correlation test). This means that the longer 

the dwell time, the lower the resistance to fracture. For the control group, the 

correlation was not statistically significant (p=0.88, Pearson’s correlation test). 

Figure 1 shows the relationship between time and reduction of fracture 

resistance. 

 

 

DISCUSSION 

 

TAP and CH are the most commonly intracanal medications used in pulp 

revitalization. The effect of these medications on the bacteria present in the root 

canal has been investigated by several authors (3-8). However, there is a lack 

of research on the influence of these medications on the mechanical properties 

of dentin.  

With regard to CH, the results of this research revealed that there was a 

significant decrease in fracture resistance after 3 weeks compared with after 1 

week. However, no differences were observed between CH and control group in 

different weeks. Other studies have shown that significant changes in the 

mechanical properties of dentin are observed after exposure to CH for 30 days 

or longer (17,19-21). In a systematic review, Yassen and Platt (22) verified that 

most in vitro studies showed a reduction in the mechanical properties of dentin 

after exposure to CH for 5 weeks or longer, however there is no consensus on 

the exact time because of the methodological heterogeneity of the studies. 

Variation in the dimensions, size, type of teeth, and direction of applied force 

makes comparisons between studies difficult. In this study, we attempted to 
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simulate the pulp revitalization protocol, which was not performed in other 

studies. 

Although the literature presents conflicting results regarding the 

residence time of CH and its influence on the mechanical properties of dentin, 

several authors agree that CH decreases resistance to fractures (17,20,21). In 

this study, there was a moderate negative correlation between dwell time and 

fracture resistance, which means that the longer CH remained in the canal, the 

lower the fracture resistance. The decrease in fracture strength that was noted 

after the root canals were filled with CH can be explained by the fact that dentin 

is a mineralized connective tissue and 22% of its content is organic materials 

(23,24). This organic matrix contains phosphate and carboxylate groups, which 

work like a bonding agent between hydroxyapatite and the collagen fibers 

(23,24). The use of an alkaline chemical such as CH as an intracanal 

medication can dissolve, denature, or neutralize these acidic organic 

components in the dentin tissue, resulting in weakening of the dentin and 

making the tooth more susceptible to fractures (17,23,24). 

 The TAP group presented significantly lower values for fracture 

resistance than the control group at the second and third week. Furthermore, 

fracture resistance in the TAP group was reduced after 3 weeks and a 

moderate negative correlation between the time of TAP use and fracture 

resistance was found. In another study (9), significance reduction of fracture 

resistance were found only after 3 months. However, these authors used 5-mm 

root cylinders prepared from teeth with complete root formation and the force 

applied was vertical and simulation of the periodontal ligament was not 

performed.  In addition to the fracture resistance, the influence of TAP on 

microhardness has also been investigated (15,25). Although fracture resistance 

and microhardness are different mechanical properties, such works also 

reinforce the idea of the mechanical compromise influenced by the TAP. 

The performance of the antibiotic paste lies in the fact that acids are 

commonly added to some antibiotics to maintain chemical stability, control 

tonicity, or to ensure physiological compatibility. However, long-term exposure 

of dental hard tissues to acidic antibiotics might cause demineralization and 

negatively affect their mechanical properties. Minocycline, a component in TAP, 

has been found to chelate calcium and demineralize dental hard tissues (9-12). 



 
 

 

23  

2
7
 

The results of other study (26) suggested superficial collagen degradation or 

demineralization of radicular dentin caused by CH or antibiotic pastes, 

respectively, after 1, 2, or 4 weeks of exposure. Besides the mechanical and the 

aesthetic criteria (27), TAP also has biological disadvantages, such as 

cytotoxicity even at low concentrations (28), sensitivity (14), and difficulty with 

removal (29). 

The American Association of Endodontists (4) and a recent review (30) 

recommend that intracanal medication for revascularization should remain 

inside the tooth for 1–4 weeks. However, Nagata et al. (31) observed that the 

largest bacterial reduction occurred after passive decontamination. After 3 

weeks with intracanal medication (CH and TAP), the authors noted an increase 

in the bacteriological level, suggesting that a prolonged residence time of the 

medications may allow bacterial selection or coronary infiltration of new 

microorganisms. The actual relationship between antimicrobial activity and 

significant interference in mechanical properties has not yet been fully 

elucidated and deserves attention. 

The major limitation of this study is that the force applied during dental 

trauma cannot be reproduced accurately in the laboratory. In this in vitro study, 

the force was applied progressively at a constant rate until tooth fracture. 

Clinically, any force that may lead to fracture of a tooth root is likely to be a 

sudden impact force rather than a continuously applied force. In addition, it is 

likely to be applied at varying angles rather than only at 45° (20).  

In this study, the results indicate that TAP and CH can significantly 

reduce fracture resistance in a short time interval. However, CH does not 

significantly decrease the resistance to fracture of the tooth in the period 

evaluated when compared with the control group. Because of this, allied to 

issues such as cost, accessibility and not inferring in the color of the tooth, the 

choice of CH as intracanal medication for revitalization seems to be the wisest 

choice. 

This research adds to existing knowledge to strengthen the clinical 

protocol for pulp revitalization in a more practical, safe, and targeted way. 

Discovering the balance between the time needed for effective decontamination 

of the canal system and maintaining fracture resistance is essential to achieve 

treatments with more predictable clinical success.  



 
 

 

24  

2
7
 

CONCLUSIONS 

The null hypothesis tested that TAP and CH used in pulp revitalization 

have no significant effect on root fracture resistance at all time points was 

rejected. It can be concluded the time that TAP and CH remained in the canal 

influenced the fracture resistance of bovine teeth with simulated incomplete root 

formation, and, from the third week, the reduction was significant. Although, 

when compared with the control group, only the TAP showed significant 

difference. 
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TABLES 

Table 1. Mean (Standard Deviation) and Median (Interquartile range) of load at fracture for bovine teeth treated with pulp revitalization medications and untreated control group 
for 1, 2 and 3 weeks. 
 

Group 

 
1 week 

 

2 weeks 

 

 
3 weeks 

 Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) 

Median (IQR) Median (IQR) Median (IQR) 

Control 

1087,24N (238,76)  

Aa 

1074,42N (152,78)  

Aa 

985,25N (154,69)  

Aa 

1058,26 (230,27) 1097,77 (158,98) 1049,14 (247,45) 

TAP 

1019,67 (180,20)  

Aa 

909,63N (256,22) 

Bab 

815,36N (234,37) 

Bb 

994,84 (246,97) 973,20 (134,16) 882,63 (193,83) 

CH 

1112,86N (176,01)  

Aa 

1038,54N (148,03)  

ABab 

910,45N (111,02)  

ABb 

1097,19 (242,60) 1056,75 (209,82) 870,86 (121,19) 

 
*   For analysis between different groups within the same time-point was used ANOVA followed by Tukey’s pairwise in the first week and Kruskall-Wallis and Mann-Whitney tests in the second and third weeks. 
**  For analysis between the three time-points within the same group was used ANOVA followed by Tukey’s pairwise for TAP group and Kruskall-Wallis and Mann-Whitney tests for Control and CH group. 
***Different upper case letter indicates significant difference between different groups within the same time-point and different lower case letter indicates significant difference between the three time-points within 
the same group
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FIGURES 

 
 

Figure 1: Relationship between time and reduction in fracture resistance: (a) Control (b) TAP (c)
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3.METODOLOGIA DETALHADA 

 
 

Seleção da amostra 

 

Foram selecionados 300 incisivos bovinos recém extraídos, 

armazenados em solução de timol (água destilada + cloreto de sódio + timol) a 

0,1% durante 15 dias. Todos os dentes foram analisados com o auxílio de um 

microscópio com 20x de magnificação. Aqueles que apresentaram lesões de 

cárie, trincas ou fraturas e que apresentavam mais que 1mm de diferença entre 

a média da distância vestíbulo-lingual e mésio-distal dos dentes foram 

excluídos desta pesquisa, restando um total de 180 dentes (60 por grupo). 

 

Preparo dos Espécimes  

 

Um modelo experimental foi estabelecido para simular dentes com 

rizogênese incompleta a partir de dentes bovinos. As coroas e raízes foram 

seccionadas 8 mm acima e 12 mm abaixo da junção amelocementária, por 

meio de discos diamantados em baixa rotação refrigerados com água (Isomet 

1000; Buehler, Lake Bluff, IL, USA), proporcionado espécimes com 20 mm de 

comprimento (Figura 1).  

O tecido pulpar remanescente foi removido por meio de limas 

Hedstroem (Dentsply, Bailagues, Suíça) e a fragilização das paredes 

dentinárias foi realizada por meio de desgaste através de limas manuais de 

terceira série (Dentsply, Bailagues, Suíça) e brocas White Post DC (DC 

01/02/03 e DC2E – FGM ISO 10477, Joinville, Santa Catarina, Brasil), que 

possuem diferentes conicidades e possibilitaram a uniformização dos 

elementos utilizados quanto a sua espessura radicular na porção apical (1mm) 

e coronal (2mm) (Figura 2).  
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Figura 1: Modelo experimental para simular dentes com rizogênese incompleta 

a partir de dentes bovinos. 

 

 

 

Figura 2: Desgaste interno do canal radicular 

 

Posteriormente, os dentes bovinos foram submetidos ao processo de 

descontaminação passiva do canal radicular, preconizado durante o 

procedimento clínico da revitalização17. Logo após, os canais foram secos com 

pontas de papel absorventes estéreis e divididos aleatoriamente nos grupos 

experimentais. 
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Divisão dos grupos  

 

Após o preparo, os dentes bovinos foram divididos em três grupos 

experimentais, descritos na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Grupos experimentais 

Grupo n Medicação intracanal 

Controle 60 Sem medicação  

PTA 60 Pasta tripla antibiótica (Metronidazol, Ciprofloxacina, 

Minociclina) 

HC 60 Hidróxido de Cálcio 

 

 

A pasta tripla antibiótica clássica apresenta em sua composição 

Ciprofloxacina, Metronidazol e Minociclina. Essa medicação foi preparada 

utilizando-se proporções iguais de cada antibiótico (1:1:1), como descrito na 

literatura17, nas concentrações clássicas27: 250 mg de Ciprofloxacina (EMS – 

São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil), 400 mg de Metronidazol (EMS – 

São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil) e 50 mg de Minociclina (American 

Generics – Salt Lake City, Estados Unidos). O veículo utilizado foi o 

polietilenoglicol (relação pó líquido 3:1) (Dilecta, João Pessoa, Paraíba, Brasil). 

A pasta de hidróxido de cálcio (Biodinâmica, Ibiporã, Paraná, Brasil), foi 

preparada por meio da associação do Hidróxido de Cálcio em pó à 

propilenoglicol, na proporção pó: líquido 2:1. Em todos os grupos, a inserção 

das medicações foi realizada por meio de espirais lentulo (Dentsply, Bailagues, 

Suíça). Para que não houvesse extravasamento da medicação, um tampão 

apical e um coronal, com 2 e 4 mm de coltosol (Coltene, Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, Brasil) foram confeccionados. Todas as amostras eram mantidas em 

solução salina, trocada semanalmente, em uma estufa a 37 graus célsius.  

 

Simulação do Ligamento Periodontal  

 

Anteriormente a realização dos testes de resistência à fratura, o 

ligamento periodontal foi simulado. O material de inclusão da raiz reproduziu a 
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capacidade do osso para absorver a carga mastigatória e, assim, apoiar a força 

de compressão a ser aplicada. Para isso, os dentes foram imersos em cera 7 

derretida (Duradent, USA – Odonto Com. Imp. Ltda, São Paulo, São Paulo, 

Brasil) até 2mm da junção amelo-cementária. Dessa forma, foi obtida uma 

camada de 0,3 mm de cera revestindo a raiz. Os dentes foram incluídos em 

tubos de PVC (Tigre do Brasil, Osasco, São Paulo, Brasil) de 20 mm de 

diâmetro e 25 mm de altura, contendo resina acrílica (Clássico, Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, Brasil) recém manipulada de acordo com as recomendações do 

fabricante. Um delineador foi utilizado para permitir que todos os dentes fossem 

incluídos com a mesma trajetória de inserção. Após a polimerização da resina, 

os dentes foram retirados dos tubos de PVC e a cera foi removida do dente e 

do tubo por meio de água morna. Logo após, uma camada de adesivo foi 

aplicada nos dentes e os tubos contendo resina acrílica foram preenchidos com 

material de moldagem a base de poliéter (Impregum F – ESPE, Seefeld, 

Alemanha), através de uma seringa de moldagem. Os dentes foram incluídos 

novamente nos tubos de PVC e o excesso de material de moldagem foi 

removido com lâminas de bisturi nº 12. Esta etapa permitiu que o material de 

moldagem preenchesse o espaço anteriormente ocupado pela cera, 

proporcionando a criação de um ligamento periodontal simulado de 

aproximadamente 0,3 mm de espessura.   

 

Resistência à fratura 

 

Todas as amostras foram submetidas a uma carga de compressão a 

uma velocidade de 0,5mm/min em uma máquina de ensaios hidráulicos 

(Instrom 3365, Instron Brasil Equipamentos Científicos Ltda, São José dos 

Pinhais, Paraná, Brasil) até uma trinca ou fratura ser detectada pela máquina. 

A célula de carga usada foi a de 5000N. Para adaptação do espécime no 

aparelho de ensaio, um dispositivo cilíndrico metálico foi desenvolvido no 

departamento de física da Universidade Federal da Paraíba. Esse dispositivo 

permitiu a fixação do espécime em um ângulo de 45º, de forma que a carga foi 

aplicada 135º em relação ao eixo longitudinal do dente, simulando um golpe 

traumático no terço médio da coroa dentária a partir de uma direção vestibular. 

Os testes foram realizados após 1, 2 e 3 semanas após a inserção das 
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medicações nos grupos desta pesquisa. Vinte dentes de cada grupo foram 

submetidos aos testes em cada semana experimental.  

 

Análise Estatística  

 

 O efeito do tipo de medicação utilizada e a influência do tempo de 

permanência da medicação na resistência à fratura foram analisados por meio 

de testes específicos, dependendo da distribuição da normalidade nos grupos. 

A distribuição normal dos dados foi testada usando o teste de Shapiro-Wilk. Os 

efeitos do tipo de medicação intracanal e o intervalo de tempo que a 

medicação permaneceu no canal radicular nas medidas de resistência à fratura 

foram examinados usando ANOVA, seguido pelo teste Tukey, quando a 

distribuição foi considerada normal, e pelo teste de Kruskall-Wallis seguido pelo 

teste de Mann-Whitney, quando a distribuição não foi considerada normal. Os 

testes de Pearson e Spearman foram realizados para verificar a correlação 

entre o tempo de permanência da medicação e a redução na resistência à 

fratura. Um nível de significância estatística de 5% foi aplicado para as 

análises. 
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4.CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 Existem diversas técnicas e materiais que podem 

ser utilizados no tratamento de dentes necrosados20. No entanto, cada um tem 

sua própria particularidade e limitação. Neste estudo, buscou-se simular o 

procedimento de revitalização pulpar, no que tange a descontaminação passiva 

e uso de medicações intracanais. Tais medicações foram escolhidas devido à 

sua história de sucesso clínico e à falta de resultados concretos na literatura 

sobre o seu desempenho mecânico nos períodos em que são utilizados na 

prática clínica. Para simular dentes com rizogênese incompleta, foram 

utilizados dentes bovinos, que têm como vantagens: facilidade na obtenção e 

menor variação morfológica42. Outros estudos também optaram por tais dentes 

na composição da amostra39,40.  

 Em relação a pasta tripla antibiótica, os resultados desta pesquisa 

revelaram que houve uma diminuição significante da resistência à fratura após 

3 semanas quando comparada a primeira semana. Além disso, verificou-se 

uma correlação negativa entre o tempo de uso da PTA e a resistência a fratura, 

o que significa que quanto mais tempo a PTA permaneceu no canal, maior foi a 

redução da resistência a fratura. Yassen et al.35 investigaram o efeito de 

medicamentos utilizados na revitalização pulpar (PTA, PDA e HC) na 

resistência à fratura radicular após 1 semana, 1 e 3 meses e observaram uma 

redução estatiscamente significante apenas após 3 meses. Os diferentes 

resultados encontrados podem ser explicados pelas variações metodológicas. 

Enquanto que Yassen e colaboradores utilizaram cilindros de raízes de 5 mm 

preparados a partir de dentes humanos com ápice fechado e a força aplicada 

foi no sentido vertical, em nosso estudo um modelo experimental para simular 

dentes bovinos com rizogênese incompleta foi confeccionado e a força foi 

aplicada a 45 graus em relação ao eixo do dente.  

 Além da resistência a fratura, a influência da PTA na microdureza 

também tem sido investigada. Prather et al.43 avaliaram os efeitos da pasta 

antibiótica tradicional e de uma pasta modificada na microdureza e na estrutura 

química da dentina radicular e observaram que houveram reduções 

significativas na microdureza em comparação aos controles não tratados. 

Yilmaz et al.44 também verificaram os efeitos da pasta tripla antibótica, pasta 
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dupla antibiótica e do hidróxido de cálcio sobre a microdureza da dentina 

radicular humana após contato durante 1, 2 e 4 semanas. Os resultados 

revelaram alterações significativas nos valores de microdureza dentinária após 

o tratamento com pastas antibióticas (após 1, 2 e 3 semanas). Embora 

resistência a fratura e microdureza sejam propriedades mecânicas diferentes, 

tais trabalhos reforçam a idéia do comprometimento mecânico influenciado pela 

PTA. 

A explicação para o desempenho da pasta tripla antibiótica reside no 

fato de que ácidos são comumente adicionados a alguns antibióticos para 

manter a estabilidade química, controlar a tonicidade ou garantir a 

compatibilidade fisiológica. No entanto, a exposição prolongada de tecidos 

duros dentários a antibióticos ácidos pode causar desmineralização e afetar 

negativamente suas propriedades mecânicas.  

A minociclina, um componente da pasta tripla, possui efeito quelante e 

desmineraliza os tecidos duros dentários35-38. Yassen et al.46 investigaram o 

efeito de 3 medicações intracanais utilizadas na revitalização pulpar sobre a 

estrutura química da dentina radicular em dentes humanos imaturos por 1, 2 ou 

4 semanas usando espectroscopia infra vermelha para analisar a perda relativa 

de componentes orgânicos e inorgânicos usando as proporções de fosfato / 

amida I. Os resultados sugeriram uma degradação superficial do colágeno ou 

desmineralização da dentina radicular causada por HC ou pastas antibióticas, 

respectivamente, após 1, 2 ou 4 semanas de exposição. 

 Em relação ao hidróxido de cálcio, os resultados desta pesquisa também 

revelaram que houve uma diferença significante da resistência à fratura após 3 

semanas quando comparada a primeira semana. Entretanto, não se observou 

diferença significativa do hidróxido de cálcio em relação ao controle. Outros 

estudos demonstraram que mudanças significativas nas propriedades 

mecânicas da dentina são observadas após 30 dias ou mais após a exposição 

ao HC39-41,47. Em sua revisão sistemática, Yassen e Platt48 verificaram que a 

maioria dos estudos in vitro revelam uma redução significativa na resistência à 

fratura da dentina após 5 semanas ou mais. Entretanto, não há um consenso 

sobre o tempo exato dessa redução em função da heterogeneidade dos 

estudos. Variações nas dimensões, tamanho, tipo de dentes utilizados e 
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direção da força aplicada dificultam as comparações entre resultados das 

pesquisas.  

 Embora os estudos apresentem resultados conflitantes em relação ao 

tempo de permanência do hidróxido de cálcio e sua influência nas 

propriedades mecâncias da dentina, a literatura converge para o fato de que o 

hidróxido de cálcio diminui a resistência à fratura dos dentes39-41. Essa redução 

pode ser explicada pelo fato de que a dentina é um tecido conjuntivo 

mineralizado e 22% do seu conteúdo são materiais orgânicos49,50. Esta matriz 

orgânica contém grupos fosfato e carboxilato que funcionam como um agente 

de ligação entre as fibras de hidroxiapatita e colágeno49,50. O uso de um 

produto químico alcalino, como o HC como medicação intracanal, pode 

dissolver, desnaturalizar ou neutralizar esses componentes orgânicos ácidos 

no tecido da dentina, que atuam como agentes de ligação entre cristais de 

hidroxilapatita e fibrilas colágenas, resultando em enfraquecimento da dentina 

e tornando o dente mais suscetível a fraturas39,49,50. 

A Associação Americana de Endodontistas20 e uma recente revisão 

publicada sobre este tema51 recomendam que medicação intracanal para 

revitalização permaneça no canal por 1-4 semanas. Nagata et al.45 avaliaram a 

a redução microbiológica em diferentes estágios do procedimento de 

revitalização pulpar e observaram que a maior redução bacteriana ocorreu 

após a descontaminação passiva inicial. Após 3 semanas com a medicação 

intracanal (hidróxido de cálcio em um grupo e pasta tripla m outro), os autores 

notaram uma elevação do nível bacteriológico, sugerindo que um tempo de 

permanência prolongado da medicação pode permitir a seleção bacteriana ou 

infiltração via coronária de novos microrganismos. Em razão disso, é 

importante estabelecer a real relação entre atividade antimicrobiana e a 

interferência significativa das medicações utilizadas na revitalização pulpar nas 

propriedades mecânicas do dente. Tal questão ainda não foi completamente 

elucidada e merece atenção. 

A principal limitação deste estudo e outros relatados35,39-41 é que o 

método utilizado não emula precisamente o típico cenário clínico das forças 

aplicadas aos dentes. Neste ensaio laboratorial, a força de compressão foi 

aplicada progressivamente a uma taxa constante até o dente ser trincado ou 

fraturado. Clinicamente, é provável que a força capaz de fraturar um dente 
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surja a partir de um impacto súbito em vez de ser aplicada continuamente. 

Além disso, supõe-se que tal força seja aplicada em diferentes ângulos ao 

invés de ser apenas a 45 °, com o ângulo real dependendo da direção de um 

golpe acidental ao dente, ou o ângulo de força resultante de hábitos funcionais 

e parafuncionais41. 

No entanto, neste estudo, dentro de suas limitações, os resultados indicam a 

influência que medicações intracanais usadas na revitalização pulpar podem 

ter sobre o aumento no risco de fratura do dente quanto utilizadadas por um 

tempo mais prolongado. Além da questão mecânica, a escolha da medicação 

para revitalização pulpar deve levar em consideração outras variáveis como 

custo, facilidade de obtenção, interferência na descoloração do dente, 

possibilidade de resistência bacteriana, facilidade de remoção e citotoxicidade. 

Verificou-se que o Hidróxido de Cálcio não diminui significativamente a 

resistência a fratura do dente no período avaliado com relação ao controle. Em 

razão disso, aliado às questões supracitadas, a escolha do mesmo como 

medicação intracanal para a revitalização parece ser adequada. Esta pesquisa 

soma-se as já existentes sobre a temática e vem para fortalecer um protocolo 

clínico melhor para a revitalização pulpar de uma maneira mais prática, segura 

e direcionada. Descobrir o equilíbrio entre o tempo necessário para a 

descontaminação efetiva do sistema de canais e a manutenção da resistência 

à fratura é essencial para alcançar tratamentos com sucesso clínico mais 

previsível. Se esse equilíbrio não existe ou é difícil de estabelecer, parece 

importante e necessário procurar materiais alternativos que promovam a 

descontaminação efetiva e não causem danos mecânicos ao dente tratado. 
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5 CONCLUSÃO 

 

- A pasta tripla antibiótica reduziu significativamente a resistência a fratura 

de dentes bovinos com rizogênse incompleta simulada após 2 semanas. 

 

- Houve uma correlação negativa entre o tempo de permanência da 

medicação e a resistência a fratura, o que indica que quanto maior foi o tempo 

de permanência da PTA e do HC, maior foi a redução na resistência mecânica.  
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