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RESUMO 
 

O tratamento endodôntico em dentes imaturos com necrose pulpar é considerado um 
dos grandes obstáculos na Odontologia. Na maioria desses casos, a estrutura 
dentária radicular encontra-se fragilizada, há dificuldade na manipulação da raiz, o 
ápice apresenta-se aberto e as paredes radiculares encontram-se finas, dificultando a 
técnica de um tratamento convencional. Com o intuito de proporcionar reforço na 
estrutura desses dentes, tem sido estudada a Revascularização Pulpar, visando dar 
condições para a formação de um novo tecido dentário por meio do estímulo de 
células apicais, periodontais e presentes na corrente sanguínea com alto poder de 
proliferação e diferenciação, devolvendo assim a vitalidade da polpa e completando o 
fechamento do ápice radicular, o que reforçará as estruturas dentárias. Este trabalho 
teve como objetivo descrever a técnica, bem como mostrar os resultados alcançados, 
as vantagens e desvantagens quando comparando à outras modalidades de 
tratamento. Após a revisão da literatura, foi realizado um estudo de caso de um dente 
com rizogênese incompleta e necrose pulpar acometido por trauma. Frente aos 
resultados encontrados na literatura, conclui-se que essa é uma técnica considerada 
promissora, pois possibilita a continuidade da formação da polpa dentária, têm 
mostrado resultados positivos, além de o tratamento usufruir de um número menor de 
sessões. 
 

Palavras- chave: Polpa dentária, necrose, proliferação celular. 
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ABSTRACT 

Endodontic treatment in immature teeth with pulp necrosis is considered one of the 
major obstacles in dentistry. In fact, the root dental structure is fragile, there is difficulty 
in manipulating the root, the apex is open and as final root walls, making the technique 
of a conventional treatment difficult. With the purpose of providing pulp 
revascularization, aiming to provide conditions for the formation of new dental tissue 
by stimulating apical, periodontal and present cells in the bloodstream with high power 
of proliferation and differentiation, thus returning vitality to the pulp and completing the 
pulp radicular apex, which will strengthen as dental structures. This work aimed to 
describe the technique as well as show the results achieved as advantages and 
disadvantages when comparing to other treatment modalities. After a review of the 
literature, a case study of a tooth with incomplete rhizogenesis and pulpal necrosis 
caused by trauma was performed. In view of the results found in the literature, it is 
concluded that it is a promising technique, as it allows a continuation of the formation 
of the dental pulp, shows positive results, besides the treatment of a smaller number 
of sessions. 
 

Key words: Dental pulp, necrosis, cell proliferation. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

A formação completa da raiz dentária ocorre em um período de até três anos 

após a erupção do dente permanente. Entretanto, dentes imaturos que sofrem algum 

tipo de trauma podem ter seu desenvolvimento radicular interrompido, resultando em 

um processo denominado rizogênese incompleta. Essa deformidade acarreta na 

fragilidade das paredes dentinárias e na dificuldade da realização de um tratamento 

endodôntico convencional, visto que, o ápice radicular não estará completamente 

formado (CHEN et al., 2013). 

O aumento do histórico de traumatismo em dentes permanentes imaturos tem 

gerado grande preocupação na área da Odontologia. Agressões como lesões cariosas 

e variação na anatomia dentária durante o desenvolvimento radicular, também podem 

comprometer a formação completa da raiz dentária e, consequentemente, gerar danos 

irreversíveis como a necrose pulpar. Em situações como essa, as paredes dentinárias 

são frágeis, dificultando a realização de um tratamento endodôntico convencional com 

instrumentação mecânica e colocação do material obturador (BRUSCHI et al., 2015). 

A técnica da Revascularização Pulpar surgiu como uma alternativa no 

tratamento de dentes imaturos com necrose pulpar, possibilitando a neoformação de 

um tecido revascularizado e mineralizado na região apical dentária, o fechamento do 

ápice e o fortalecimento das estruturas dentárias radiculares necessárias para 

completar a formação da raiz (SOARES et al., 2013). 

O tratamento consiste na limpeza e desinfecção do conduto radicular, seguido 

da indução de um coágulo sanguíneo através da sobreinstrumentação com limas 

endodônticas e da colocação da medicação intracanal. A solução de hipoclorito de 

sódio é utilizada como substância irrigadora para promover a sanificação do sistema 

de canais radiculares, mantendo um ambiente limpo e livre de contaminação. Isso 

permitirá, após a formação do coágulo sanguíneo, a proliferação de células existentes 

no complexo dentino-pulpar, as quais são responsáveis por formar tecido mineralizado 

e revascularizado na região do ápice dentário, promovendo então o fortalecimento das 

estruturas de suporte pela continuação da formação radicular (FEIGIN; SHOPE, 

2017). 

O preparo químico-cirúrgico completo não está indicado nesses casos, pois a 

instrumentação excessiva dentro de um canal já debilitado aumentaria a fragilidade 

das paredes dentinárias, sendo um fator a mais a ocasionar uma possível fratura do 
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dente. Após a limpeza e desinfecção com irrigação abundante, seguido da adequada 

secagem, aplica-se a medicação intracanal hidróxido de cálcio (Calen®) por um 

período de duas semanas. Em seguida é induzida a formação do coágulo sanguíneo 

para preenchimento do conduto através da sobreinstrumentação com lima e aplicado 

um tampão de MTA.  O cimento de ionômero de vidro é utilizado como material 

forrador da cavidade e, posterior a isso, o dente é restaurado permanentemente com 

resina composta (ALBUQUERQUE, 2014). 

Desta forma, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de revisar a 

literatura sobre a técnica da Revascularização Pulpar, estudar sobre a diferenciação 

celular, descrever os protocolos de tratamento e relatar um caso clínico, 

demonstrando os resultados alcançados na terapia de um dente com rizogênese 

incompleta causado por um traumatismo dentário. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Diversas técnicas são empregadas no tratamento de dentes com rizogênese 

incompleta. Entretanto, nenhuma delas é capaz de formar novo tecido e nem 

fortalecer as estruturas dentárias. Diante disso passou a ser estudado o método da 

Revascularização Pulpar a partir da medicina regenerativa, ou seja, um tratamento 

capaz de proporcionar a formação completa de estruturas radiculares na região apical 

dentária a fim de reparar e formar um novo tecido vital (BRUSCHI et al., 2015). 

Essa técnica permite que, ao induzir um coágulo sanguíneo dentro do canal 

radicular, um dente imaturo necrosado consiga se regenerar pela proliferação de 

células apicais, as quais permitirão a completa formação da raiz, reestabelecendo sua 

vitalidade e impulsionando assim o fortalecimento estrutural desse elemento dentário 

(RUPAREL et al., 2013). 

 

2.1 Apicificação 

 

A apicificação é uma técnica utilizada no tratamento de dentes com rizogênese 

incompleta e necrose pulpar (MARCHESAN et al., 2008). No entanto, esse método 

consiste apenas em criar uma barreira de tecido calcificado na região apical para 

possibilitar a colocação de materiais obturadores, sem a capacidade regenerativa e 

reestabelecedora da vitalidade pulpar (SOARES et al., 2013). Além disso, são 

necessárias trocas periódicas da medicação intracanal hidróxido de cálcio por um 

período de 6 a 24 meses, o que pode acarretar em um maior enfraquecimento das 

paredes internas da raiz, devido às propriedades higroscópicas e proteolíticas que 

esse material apresenta, sendo essa uma das principais desvantagens desse tipo de 

intervenção (ALBUQUERQUE, 2014). 

No ano de 1971 foi relatado um estudo de caso utilizando para a pesquisa cinco 

macacos. Estavam presentes os incisivos centrais e esses tinham o ápice radicular 

aberto. Dez dos dentes experimentais apontaram interrupção no desenvolvimento 

radicular após ser induzido a eles uma proliferação de bactérias, as quais 

ocasionaram a necrose dos tecidos pulpares. Desses dentes, cinco apresentaram 

lesão periapical e dois manifestaram drenagem na cavidade oral. Em sete dentes, 

ocorreu o fechamento na porção apical em um período de seis meses e em três não 

foi possível concluir a formação completa. Os últimos citados foram reabertos, 
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reinstrumentados e reinserido a pasta de hidróxido de cálcio dentro do canal. Cerca 

de dois meses após, dois desses dentes evidenciaram a formação de um anteparo 

apical, concluindo assim que o hidróxido de cálcio satisfez os critérios histológicos, 

criando uma barreira de tecido mineralizado na porção final da raiz (STEINER; 

HASSEL, 1971).  

A idade do paciente, o tamanho do forame e o grau de infecção do dente são 

fatores que podem interferir no processo de mineralização. Por esse motivo é que são 

utilizados como materiais intracanais o hidróxido de cálcio e o MTA, sendo que ambos 

possuem propriedades de ação bacteriana e formação de uma barreira de tecido duro 

(DOTTO et al., 2006). 

O Trióxido de Mineral Agregado (MTA) é outra opção de material utilizado na 

técnica da apicificação. Entretanto, ele apresenta as mesmas desvantagens do 

hidróxido de cálcio e não induz a formação de tecido revascularizado na região apical 

(BRUSCHI et al., 2015). Apesar de mostrarem altas taxas de sucesso, essas técnicas 

não são capazes de fortalecer as estruturas radiculares e nem permitem o 

desenvolvimento completo da raiz (VIJAVARAGHAVAN et al., 2012).  

A formação completa da raiz dentária é de extrema importância para que as 

funções do complexo dentino-pulpar se estabeleçam. É necessário ter cautela quando 

trata-se de casos de dentes que não completaram sua formação radicular, uma vez 

que, o ato de instrumentar o canal pode fragilizar ainda mais a raiz, visto que ela já se 

encontra fina durante e após a instrumentação endodôntica (SHAH et al., 2008). 

Com base em estudos científicos, a técnica de regeneração pulpar foi 

desenvolvida como uma alternativa à técnica da apicificação, tendo como objetivo 

promover a formação completa da raiz através de células vivas presentes no 

complexo dentino-pulpar e assim fortalecer as estruturas dentinárias (HARGREAVES; 

DIOGENES; TEIXEIRA, 2013). Além disso, ela permite que dentes imaturos 

necrosados completem sua formação radicular pela migração e diferenciação de 

células vitais apicais, periodontais e das advindas da corrente sanguínea, as quais 

irão originar um novo tecido vivo, mineralizado e maturado (NAMOUR; THEYS, 2014). 

Dependendo do tipo de lesão e da intensidade do trauma, os tecidos podem 

ser danificados e lesados irreversivelmente. Frente a essa situação, é imprescindível 

o controle da infecção do canal radicular, eliminando os microrganismos e, em 

seguida, induzindo a formação de um coágulo sanguíneo para que seja desenvolvido 

o tecido revascularizado na região apical (SOARES et al., 2013).  



12 

 

 

 

2.2 Proliferação celular no processo da revascularização pulpar  

 

Durante o desenvolvimento dentário, mais precisamente após ser completada a 

formação de esmalte, a bainha epitelial radicular de Hertwig (HERS) é desenvolvida a 

partir do epitélio interno e externo do órgão do esmalte à nível da alça cervical. Após 

serem formadas as estruturas de esmalte e dentina à nível de onde será a junção 

amelocementária, as células do epitélio interno e externo irão migrar juntas para a 

porção apical da raiz, formando duas camadas de células, chamada bainha epitelial 

radicular de Hertwig. Essas camadas celulares sofrem uma dobra, originando um 

diafragma radicular epitelial. Isso possibilitará o fechamento da papila apical, com 

exceção de um pequeno espaço chamado foramen apical. A HERS tem como função 

induzir e remodelar a raiz. A função indutora se dá pelas células da porção apical onde 

haverá diferenciação em odontoblastos (células responsáveis por sintetizar dentina). 

Já a função modeladora, como o próprio nome já diz, dará o formato da raiz radicular, 

podendo ser ela uni, bi ou trirradicular. Estudos recentes mostram que para que se 

tenha diferenciação cementoblástica é necessário que células da HERS trabalhem 

junto com células do ectomesênquima do folículo dentário (PALMA, 2013). 

Os restos epiteliais de Malassez são células do ligamento periodontal. Sua 

exata função ainda é muito discutida, entretanto, estudos atuais mostram que essas 

células são importantes para a manutenção do periodonto e são responsáveis pela 

proteção do mesmo, prevenção de anquiloses e reabsorções dentárias. Além disso, 

os restos epiteliais de Malassez abrigam células estaminais epiteliais semelhantes às 

células tronco, funcionando como um reservatório delas. Ao contrário de sua 

denominação, desempenham um papel fundamental na regeneração do periodonto 

(XIONG; GRONTHOS; BARTOLD, 2013). 

No processo de neoformação tecidual em dentes imaturos com ápice radicular 

aberto, estão presentes milhares de células com alto potencial de diferenciação. 

Dentre elas, os odontoblastos, cementoblastos, fibroblastos, células tronco, células 

endoteliais entre outras. Porém, elas só poderão desempenhar um processo de 

formação tecidual quando o canal radicular estiver livre de infecção e as condições 

inflamatórias encontrarem-se cessadas (ARAÚJO et al., 2017).  
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2.3 Células- tronco 

 

As células estaminais ou células-tronco são aquelas com poder de 

diferenciação em outras células capazes de originar outros tipos de tecidos. Elas se 

dividem basicamente em células embrionárias ou fetal e células adultas ou pós natal. 

De acordo com estudos realizados, o segundo grupo tem maior potencial de 

plasticidade, isto é, maior capacidade de produzir outros tipos de células específicas 

(KUMAR et al., 2010).  

Segundo Lovelace et al. (2011), após o rompimento mecânico de estruturas 

perirradicules, como a papila dentária, as células-tronco-mensequimais são liberadas 

pelo sistema de canais radiculares através da indução de um sangramento. Estudos 

mostram que esse tipo de célula está presente tanto na papila dentária quanto na 

corrente sanguínea. Elas irão se aderir à parede radicular, diferenciando-se em 

odontoblastos, os quais serão responsáveis pela formação de dentina. Com isso, 

ocorre um aumento na quantidade de tecido dentinário e o processo de formação do 

ápice é dado (SHAH et al., 2008). 

 

2.4 Histórico 

 

  No ano de 1961, foi realizado um estudo em cães com o intuito de mostrar que 

a indução da formação de um coágulo sanguíneo dentro de um conduto radicular livre 

de polpa, fosse capaz de influenciar o aparecimento de um tecido conjuntivo dentro 

desse canal (NYGAARD-OSTBY; HJORTDAL, 1961). 

Entretanto, primeiramente, mostrou-se ser essencial a desinfecção deste 

espaço para posterior indução de um sangramento apical. Após o avanço tecnológico, 

aprimoramento de instrumentos e materiais, a técnica da revascularização pulpar 

ganhou ainda mais força e passou a ter maior incentivo por parte de estudiosos 

(NYGAARD-OSTBY; HJORTDAL, 1971). 

 Anos após, foi desenvolvida mais uma pesquisa, também utilizando cães, em 

que pôde ser observado que a sobreinstrumentação e o aumento do forame apical 

seriam capazes de formar um tecido que invaginaria para dentro do canal radicular, 

obtendo assim um leve aumento da espessura de cemento (BENATTI, 1985). 
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2.5 Revascularização pulpar 

 

A Odontologia regenerativa teve grande evolução nas últimas décadas com o 

objetivo de estudar e repor as estruturas dentárias lesadas em dentes com necrose 

pulpar e ápice aberto. Essa técnica consiste basicamente em estimular a função dos 

tecidos apicais e periodontais, induzindo o fechamento do ápice dentário e devolvendo 

a vitalidade do dente necrosado. O processo de regeneração é dado através da 

proliferação de células vivas do complexo dentino-pulpar para a região danificada por 

meio de um sangramento. Um dos fatores que torna essa uma terapia de maior 

sucesso é o fato de que as células sanguíneas utilizadas no tratamento vem do próprio 

paciente, diminuindo assim o risco de rejeição (KUMAR et al., 2010).  

O termo revascularização, diferente da apicificação, envolve a irritação do 

periodonto para produzir um coágulo sanguíneo. Esse sangue fornece fatores de 

crescimento para as células-tronco da papila, sendo essencial na regeneração da 

polpa. Isso desencadeará em um acúmulo de células indiferenciadas que formarão 

novos tecidos. A técnica surgiu graças a um estudo com dentes apresentando 

abscesso periapical, em que o tratamento consistiu basicamente na mínima 

instrumentação do canal no comprimento do dente seguido de irrigação abundante. 

Foi observada a formação completa da porção apical da raiz que ainda não havia 

desenvolvido. Então, pesquisadores passaram a investir cada vez mais nessa técnica 

(CHEN et al., 2013; SOWMYA et al., 2015).). 

Ostby observou a importância do coágulo sanguíneo para o desenvolvimento 

completo da porção apical radicular em dentes com formação incompleta em um de 

seus estudos realizados com cães já em 1961 (GONZÁLES et al., 2014). O coágulo 

induz a migração de células presentes nos tecidos periapicais que são responsáveis 

por aumentarem a espessura das paredes do canal, bem como o alongamento da 

raiz, o fechamento do ápice e a devolução da vitalidade. Entretanto, o processo só é 

efetivo quando o canal estiver totalmente livre de infecção (SILVA; CAMPOS; 

COELHO, 2015). 

Apesar de gerar grandes discussões atualmente, o foco da terapia regenerativa 

acaba tendo maior concentração em estudos científicos do que na prática clínica 

propriamente dita (MAO et al., 2012). 

Estudos mostram que o tratamento é efetivo somente nos casos de dentes 

permanentes imaturos pois eles apresentam um ápice aberto e curto e tem 
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capacidade de induzir a proliferação de células formadoras de tecido em um período 

mais rápido. A técnica permite que ocorra maior desenvolvimento radicular, reforço 

das paredes internas da raiz evitando possíveis fraturas, além da formação de tecido 

duro. Apesar de a polpa do dente estar necrosada, as células vivas que ainda 

permanecem na região apical são capazes de proliferarem coronariamente e 

substituírem a porção necrótica (BANCHS; TROPE, 2004). 

A primeira etapa do tratamento consiste na limpeza dos canais radiculares. 

Dentre as substâncias desinfectantes utilizadas na irrigação estão: o Peróxido de 

Hidrogênio (H2O2), Clorexidina (CHX), Hipoclorito de Sódio (NaOCl), Iodo e Ácido 

Etilenodiamino Tetra-acético (EDTA). Essas substâncias devem apresentar 

propriedades bactericidas e bacteriostáticas, a fim de manter um ambiente estéril livre 

de infecção sem danificar as células responsáveis pela proliferação dos tecidos, como 

as células estaminais, que irão produzir descendentes, os quais se diferenciarão em 

outros tipos de células e tecidos. Em virtude do efeito solvente, anti- séptico e da 

biocompatibilidade com as estruturas do complexo dentino-polpa, o hipoclorito de 

sódio é o material de primeira escolha (MAO et al., 2012; GONZÁLEZ et al., 2014; 

FLORATOS; TSATSOULIS; KONTAKIOTIS, 2013).  Deve-se sempre optar pelo uso 

de anestésicos sem vasoconstritor, pois a vasoconstrição diminui o fluxo de sangue 

no local de administração, prejudicando assim a indução do coágulo sanguíneo 

(PETRINO et al., 2010). 

É importante que nenhuma das substancias irrigadoras utilizadas no tratamento 

possuam efeito citotóxico para não interferir na proliferação celular. O EDTA está 

indicado para melhorar a permeabilidade dos túbulos dentinários (NAMOUR; THEYS 

2014), remover a smear layer e quelar os íons cálcio do hidróxido de cálcio, atuando 

como um auxiliar da solução irrigadora na remoção destes íons.  De acordo com Silva; 

Braga; Pessoa (2014), ele deve permanecer no interior do canal por tempo máximo 

de um minuto para evitar a erosão das paredes dentinárias. É importante salientar que 

o hipoclorito de sódio atua somente na porção orgânica da dentina e, por isso, deve 

ser utilizado juntamente com o EDTA. As concentrações do hipoclorito de sódio e da 

clorexidina indicadas para este fim variam entre 0.5% à 6% o primeiro e 2% e 0.12% 

o segundo. Para Albuquerque (2014) o uso da solução irrigadora hipoclorito de sódio 

nas concentrações entre 2% à 5% e da clorexidina 2% tem mostrado maior sucesso. 

Após a limpeza do sistema de canais radiculares, um sangramento apical é 

induzido através da sobreinstrumentação endodôntica. Esse processo irá reunir 
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células responsáveis pelo início da formação de um novo tecido na região apical 

(BANSAL; BANSAL, 2011).  

De acordo com Soares et al. (2013), a técnica de revascularização tem se 

tornado uma alternativa à apicificação, pois ela possibilita a formação de um tecido 

revascularizado, fortalece a raíz, além de ser um tratamento mais rápido e de boa 

aceitação por parte do paciente. Entretanto, a eficácia do tratamento só existirá se 

houver a adequada desinfecção dos condutos. Vários protocolos de tratamento tem 

sido utilizados, entre eles, está a pasta triantibiótica (composta por Metronidazol, 

Ciprofloxacina e Minociclina). Assim como o hidróxido de cálcio ela possui 

propriedades antimicrobianas, porém, uma de suas desvantagens é o escurecimento 

provocado pela Minociclina. O uso da combinação do hipoclorito de sódio com essa 

pasta triantibótica por algumas semanas dentro do canal radicular tem apresentado 

efeitos significatimente positivos no que se diz respeito a desinfeccção (KUMAR et al., 

2010; BANCHS; TROPE, 2004; GONZÁLEZ et al., 2014). 

A utilização da instrumentação mecânica no canal radicular deve ser muito 

cuidadosa, visto que esse tratamento requer o mínimino de intervenção com qualquer 

material endodôntico para evitar maiores desgastes nas paredes internas da raiz. 

Existem autores que consideram o uso de instrumentos uma maneira de aumentar a 

fragilidade da raiz dentária e lesar as células essenciais para a formação de tecidos 

do complexo dentino-polpa. As principais células ligadas à esse processo de 

maturação são os odontoblastos, indutores de dentina, e a células epiteliais da bainha 

de Hertwig (NAMOUR; THEYS, 2014; ALCADE et al., 2014). 

Após ser estabelecido um protocolo clínico, deve-se acompanhar o caso 

periodicamente através de radiografias e exames clínicos (COTTI; MEREU; LUSSO, 

2008).  

Segundo Albuquerque (2014), a revascularização pulpar pode ser concluída 

em apenas duas sessões. Na primeira sessão é realizado o acesso cirúrgico ao canal 

radicular, a desinfeccção dos canais, irrigação e colocação de medicação por um 

período de duas semanas. Na sessão seguinte é induzida a formação de um coágulo 

sangúneo através da sobreinstrumentação da região apical. Então o conduto será 

preenchido por sangue, pelas células que irão induzir a formação de um tecido 

revascularizado. Em seguida é colocado o MTA na porção cervical da raiz e a 

cavidade é selada com materiais restauradores na porção coronária.  
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Figura 1- Esquema do processo de revascularização 

 

Fonte: Feigin; Shope (2017).  

 

2.6 Medicação intracanal 

 

2.6.1 Hidróxido de Cálcio  

 

Desde 1920 quando foi proposto por Hermnann, o hidróxido de cálcio tem sido 

a medicação de escolha na Endodontia para diversas situações clínicas. Graças a sua 

ação antimicrobiana resultando da sua dissociação em íons cálcio e íons hidroxila, é 

considerado um dos materiais mais adequados em técnicas como a da apicificação, 

periodontite apical, revascularização e dentes com necrose pulpar. Sua apresentação 

é um pó inodoro de base forte (pH entre 12,5 e 12,8). Além da biocompatibilidade com 

o tecido dentário, é considerado uma base capaz de induzir a formação de tecido 

mineralizado semelhante a dentina pela ativação da fosfatase alcalina e é pouco 

solúvel em água, o que auxilia no preenchimento do espaço no canal (HERMANN, 

1920; SILVA; BRAGA; PESSOA, 2014).  

Segundo Bruschi et al. (2015), o pH elevado ajuda na formação de células 

semelhantes aos odontoblastos, porém, essa característica pode prejudicar células 

epiteliais de Malassez pela a sua alcalinidade.  
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Outro ponto que deve-se levar em consideração é de que o hidróxido de cálcio 

não promove regeneração tecidual suficiente para o fortalecimento da raiz. Se 

tratando da técnica da apicificação, ele servirá somente para formar uma barreira 

apical possibilitando a posterior obturação (MORADI et al., 2016; NAMOUR; THEYS, 

2014).  Seu uso a longo prazo pode acarretar em defeitos no selamento do material 

obturador e na penetração do material restaurador nos túbulos dentinários, resultando 

em microinfiltração (SILVA; BRAGA; PESSOA, 2014). 

Frente a isso, O Serviço de Trauma Dentário da Faculdade de Odontologia de 

Piracicaba, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) vem estudando o uso 

do hidróxido de cálcio associado com a clorexidina 2% e ao pó de óxido de zinco. O 

objetivo de unir estes materiais é diminuir a quantidade de trocas periódicas que 

deveriam ser a cada três meses e auxilar no processo de mineralização. Os casos 

estudados mostraram que nas radiografias de controle, feitas no período indicado, não 

apresentaram necessidade de troca da medicação intracanal (SOARES et al., 2013) 

 

2.6.2 Agregado Trióxido Mineral 

 O Agregado Trióxido Mineral surgiu nos anos de 1990 graças a Mahound 

Torabinejad e foi estudado a partir de um cimento já existente chamado de Portland. 

Ele consiste em uma medicação formada por silicato dicálcico, aluminato tricálcico, 

tetracálcio aluminoferrato, tricálcio de Silicato, aluminoferrato, óxido de bismuto 

(agente radiopaco) e hidratado sulfato de cálcio. Além da biocompatibilidade com os 

tecidos dentários, possui ótimas propriedades químicas e físicas. Na Odontologia, 

mais especificamente na parte endodôntica, esse material é utilizado em técnicas 

como a da apicificação, além de atuar como protetor pulpar direto, em casos de 

reabsorção radicular e reparo de perfurações de raízes (NETO et al., 2010). 

Quando se trata de revascularização pulpar, assim como o hidróxido de cálcio, 

ele estimula o reparo de tecido mineral. Porém, dentre suas desvantagens está a 

alteração na cor do dente tratado, além de ter um elevado custo (MAROTO et al., 

2005).  Nos casos em que envolve a revascularização, o MTA tem sua ação por meio 

de um conjunto de partículas hidrofílicas que, ao entrarem em contato com umidade, 

endurecem. É utilizado como uma barreira intracanal coronária após o sangue ser 

promovido. Sua biocompatibilidade com os tecidos dentários e a capacidade indutora 
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de dentina fazem deste um dos materiais de primeira escolha nesse tipo de tratamento 

(FEIGIN; SHOPE, 2017; PARIROKH; TORABINEJAD, 2010). 

No quadro abaixo está uma descrição dos diferentes protocolos de 

Revascularização Pulpar encontrados na literatura. 

Diversos autores descrevem o tipo de estudo, diferentes substâncias 

irrigadoras, medicações e o tempo utilizado para cada uma delas, além do tipo de 

estímulo para a indução do coágulo sanguíneo, material selador e período de controle 

dos casos (ALBUQUERQUE, 2012). 

 

Tabela 1 - Protolocos de Revascularização Pulpar de acordo com a 
literatura 

Autores Tipo de 
Experimento 

Descontaminação Medicação Tempo 
Medicaçã

o 

Estímulo ao 
sangramento 

Selamento Controle 

Ostby, 
1961  

Estudo em cães  Solução de 
formaldeído 4%;  
EDTAC  

Pasta a 
base de 
clorofórmi
o  

Alguns dias  sim  

Ostby, 
1961  

Estudo clínico  Solução de 
formaldeído 4%;  
EDTAC  

Pasta a 
base de 
clorofórmi
o  

Alguns dias  sim  

Iwaya et 
al., 2001  

Relato de 
caso  

- NaOCl 5% + 
Peróxido de 
Hidrogênio 3%  

- Metronidazol + 
Ciprofloxacina  

- 15 
meses  

Não  - Vitapex® 

(Hidróxido 
de cálcio) + 
Ionômero de 
Vidro  

30 meses  

Banchs 
e Trope,  

Relato de 
caso  

- 20 mL NaOCl 
5,25% + 10 mL CHX 
0,12%  

- Metronidazol + 
Ciprofloxacina + 
Minociclina 

- 26 dias  Sim  - MTA + 
Resina 
Composta 

24 meses  

Windley 
et al., 
2005  

Estudo em 
cães  

- 10 mL NaOCl 
1,25% + 10 mL de 
solução salina + 2 
mL de Tiossulfato 
de sódio 5% + 10 
mL de soluçaõ 
salina  

- Metronidazol + 
Ciprofloxacina + 
Minociclina  

- 2 
semanas  

Não  - IRM  3 meses 
(eutanásia)  

Thibode
au e 
Trope, 
2007  

Relato de 
caso  

- NaOCl 1,25%  
- 10 mL de água 
estéril  

- Metronidazol + 
Ciprofloxacina + 
Cefaclor  

- 11 
semanas  

Sim  - MTA + 
Resina 
Composta  

12 meses  

Thibode
au et al.,  
2007  

Estudo em 
cães  

- 10 mL NaOCl 
1,25%  
- 10 mL solução 
salina  

- Metronidazol + 
Ciprofloxacina + 
Minociclina  

- 4 
semanas  

Sim  - Colágeno 
tipo I + MTA 
+ Amálgama 
ou IRM  

3 meses 
(eutanásia)  

Cotti et 
al., 2008  

Relato de 
caso  

- NaOCl 5,25% + 
Peróxido de 
Hidrogênio 3%  

- Hidróxido de 
cálcio  

- 1 
semana  

Sim  - MTA + 
Resina 
composta  

30 meses  

Shah et 
al., 2008  

Estudo clínico  - Peróxido de 
Hidrogênio 3% + 
NaOCl 2,5%  

- Formocresol  - Não 
relata  

Sim  - Ionômero 
de vidro  

6 - 3,5 
meses  

Ding et 
al., 2009  

Estudo clínico  - 20 mL NaOCl 
5,25%  

- Metronidazol + 
Ciprofloxacina + 
Minociclina  

- 1 
semana  

Sim  - MTA + 
Resina 
Composta  

18 meses  

Reynold
s et al., 
2009  

Relato de 
caso  

- 20 mL NaOCl 6%  
- 5 mL Solução 
salina  
- 20 mL CHX 2%  

- Metronidazol + 
Ciprofloxacina + 
Minociclina  

- 34 dias  Sim  - MTA + 
Resina 
Composta  

18 meses  

Shin et 
al., 2009  

Relato de 
caso (sessão 
única)  

- 20 mL NaOCl 6%  
- 5 mL Solução 
salina  
- 20 mL CHX 2%  

- Ausente  - Ausente  Sim  - MTA + 
Resina 
Composta  

19 meses  
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Kim et 
al., 2010  

Relato de 
caso  

- NaOCl 3%  - Metronidazol + 
Ciprofloxacina + 
Minociclina  

- 6 
semanas  

Sim  - MTA + 
Ionômero de 
vidro  
Resina 
composta  

8 meses  
 
 
 
 
 
 

Silva et 
al., 2010  

Estudo em 
cães  

- Grupo 1: 10 mL 
NaOCl 2.5% + 
Solução salina  
- Grupo 2: 10 mL 
NaOCl 2.5% + 
Solução salina  

- Grupo 1: 
Ausente  
- Grupo 2: 
Metronidazol + 
Ciprofloxacina + 
Minociclina  

- Grupo 1: 
Ausente  
- Grupo 2: 
14 dias  

Sim  - MTA + 
Amálgama  

3 meses 
(eutanásia)  

Wang et 
al., 2010  

Estudo em 
cães  

- 10 mL NaOCl 
1,25%  
- 10 mL solução 
salina  

- Metronidazol + 
Ciprofloxacina + 
Minociclina  

- Não 
relata  

Sim  Colágeno 
tipo I + MTA 
+ Amálgama  

3 meses  

Iwaya et 
al., 2011  

Relato de 
caso  

- NaOCl 5% + 
Peróxido de 
Hidrogênio 3%  

- Calcipex® 
(Hidróxido de 
cálcio)  

- 13 
semanas  

Sim  - Vitapex® 
(Hidróxido 
de cálcio) + 
Gutta-
percha + 
Resina 
composta  

30 meses  

Cehreli 
et al., 
2011  

Estudo clínico  - 10 mL 2.5% NaOCl  - Hidróxido de 
cálcio + água  

- 3 
semanas  

Sim  - MTA + 
Resina 
Composta  

12 meses  

Nosrat 
et al., 
2011  

Relato de 
caso  

20 ml de NaOCl 
5.25% por 20min  

Metronidazol + 
Ciprofloxacina + 
Minociclina  

3 
semanas  

sim  Cimento 
CEM + 
ionômero+ 
Amalgama  

18 meses  

Chen et 
al., 2011  

Estudo clínico  NaOCl e 
instrumnentação 
mecânica mínima  

Hidróxido de 
cálicio + 
Solução salina 
fisiológica estéril  

4 
semanas  

sim  MTA + 
almágama  

26 meses  

Fonte: Albuquerque (2012). 
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3 RELATO DO CASO CLÍNICO 

 

Paciente do sexo masculino, 07 anos de idade, compareceu à Clínica de 

Odontologia da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, em novembro de 2016, 

junto de seus responsáveis legais, onde foi atendido na disciplina de Odontopediatria 

com queixa de trauma nos dentes 31 e 41. 

Durante a anamnese os responsáveis relataram que a criança havia sofrido 

queda e fraturado dois dentes anteriores inferiores há cerca de dois meses. O dente 

31 apresentava edema lingual. Devido à grande sensibilidade, optou-se por fazer uma 

contenção com fio de naylon torcido na face vestibular dos dentes 32,31,41 e 42 e não 

intervir endodônticamente nessa sessão.  

Na consulta seguinte foram executados os exames clínicos e radiográficos. O 

dente 31 não respondeu ao teste com o gás frio -50º Endo-Ice® (Maquira), indicando 

necrose pulpar e, conforme a imagem radiográfica, não houve formação completa da 

raiz dentária. O edema lingual havia diminuído. Após a análise da radiografia 

periapical, contatou-se a presença necrose pulpar e rizogênese incompleta do dente 

31, possivelmente devido ao traumatismo. Foi sugerido então o tratamento pela 

técnica da Revascularização Pulpar com o intuito de possibilitar a formação completa 

da raiz dentária (FEIGIN; SHOPE, 2017). 

Todos os atendimentos foram realizados na Clínica Odontológica da 

Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC e o procedimento foi concluído em três 

sessões, seguindo um plano de tratamento. 

Na primeira consulta foi feita a remoção da contenção de fio de naylon dos 

dentes 42,41,32 e 31, seguido de profilaxia para adequação de meio bucal. Em 

seguida, foi realizada a anestesia local com anestésico contendo vasoconstritor, 

isolamento absoluto do campo operatório com lençol de borracha e arco de Young, 

grampo número 211, para evitar presença de fluidos bucais e melhorar a visão do 

campo operatório. Na sequência, foi feita a abertura da câmara pulpar com uma ponta 

diamantada esférica número 1014 e a desinfecção do canal radicular foi dada pela 

sucessiva irrigação com hipoclorito de sódio a 1% (Solução de Milton) (DOTTO et al., 

2006), seguida da cautelosa instrumentação do terço cervical para apical. A 

odontometria foi executada cuidadosamente após a realização da desinfecção do 

terço cervical e médio, seguido da técnica coroa-ápice com limas tipo K- File® 
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(Dentsply) evitando gerar maiores danos às paredes da raiz, que já se encontravam 

muito fragilizadas (LIMA et al., 2016). 

A secagem do conduto foi realizada com cânula de aspiração de pequeno 

calibre, seguido de cones papel absorvente Maillefer® (Dentsply), evitando injuriar os 

tecidos periapicais. Previamente à colocação da medicação intracanal, foi inserido 

EDTA dentro do canal radicular, a fim de aumentar a permeabilidade dos túbulos 

dentinários (NAMOUR; THEYS, 2014. A pasta de hidróxido de cálcio Calen® (S.S. 

White) foi aplicada dentro do conduto com uma agulha longa Procare® 27G (0,40 X 

30,0), preenchendo todo o espaço e permanecendo por até duas semanas. A 

restauração provisória foi com cimento de ionômero de vidro Vitro Fil LC® (Nova DFL) 

(SILVA; CAMPOS; COELHO, 2015). 

Após quatorze dias, o paciente retornou para a próxima consulta. Nessa 

sessão, o anestésico de escolha a ser utilizado foi o Cloridrato de Mepivacaína 3% 

para não promover vasoconstrição no local durante a sobreinstrumentação e evitar 

interferência no sangramento (PETRINO et al., 2010). Foi removido o material 

restaurador provisório, a medicação intracanal com o auxílio de uma lima endodôntica, 

irrigação abundante do conduto com hipoclorito de sódio a 1% e feita a 

sobreinstrumentação apical cerca três milímetros além da região do forame para 

estimular a formação de um coágulo sanguíneo (GONZÁLEZ et al., 2014). 

 O MTA foi aplicado na porção coronária atuando como um tampão estimulador 

da formação de tecido mineralizado, e em seguida foi realizada a restauração 

provisória com ionômero de vidro restaurador. A restauração definitiva foi feita com 

resina composta Charisma® opaca cor A2 e de esmalte cor A2. (CHEN et al., 2013; 

GONZÁLEZ et al., 2014; FLORATOS; TSATSOULIS; KONTAKIOTIS, 2013; 

SOWMYA et al., 2015). 

 Foi realizado o acompanhamento aos 2 e 4 meses com exames clínicos e 

radiográficos. Entretanto, estudos mostram que os resultados podem aparecer 

evidentes cerca de seis meses após a execução do tratamento (ALBUQUERQUE et 

al., 2014). 
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Figura 2 – Raio X inicial 

 

Fonte: Acervo do Pesquisador 

Figura 3 – Foto inicial após remoção da contenção com fio de naylon 

 

Fonte: Acervo do Pesquisador 

Figura 4 – Dente 31 apresentando edema lingual

 

Fonte: Acervo do Pesquisador 
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Figura 5 – Vista do antes e após o acesso coronário no dente 31 

 

Fonte: Acervo do Pesquisador 

 

Figura 6- Indução do coágulo sanguíneo 

 

Fonte: Acervo do Pesquisador 

 

 

Figura 7 – Selamento provisório da cavidade com ionômero de vidro 
restaurador Vitro Fil LC® 

 

Fonte: Acervo do Pesquisador 
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Figura 8 – Raio X após término do tratamento 

 

Fonte: Acervo do Pesquisador 

Figura 9 – Restauração definitiva com resina composta Charisma® opaca cor A2 
e de esmalte cor A2 

 

Fonte: Acervo do Pesquisador 
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Figura 10- Raio X de controle após 2 e 4 meses do tratamento 
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4 DISCUSSÃO 

 

Estudos sobre a técnica da revascularização pulpar tem ganhado cada vez 

mais força, atualmente. Isso se deve por ser considerado um tratamento eficaz, 

relativamente rápido, de custo considerável e com resultados promissores, fazendo 

com que profissionais se interessem e estudem a técnica. Ela se baseia na tentativa 

de reestabelecer a vitalidade de dentes necrosados imaturos com ápice aberto, 

fortalecendo assim as estruturas dentárias enfraquecidas (BRUSCHI et al., 2015; 

COTTI; MEREU; LUSSO, 2008; KUMAR; JAYAPRADA; SHETTY, 2010). 

A necrose pulpar acontece quando o processo de formação da raiz é 

interrompido pela falta de oxigenação celular e de suprimento sanguíneo. Com isso, 

o tecido começa aos poucos se degenerar, a formação dentinária é afetada e não 

ocorre o fechamento do ápice dentário. A raiz fica extremamente fragilizada e o 

desenvolvimento adequado é falho (MARCHESAN, 2008; HARGREAVES et al., 

2008). 

Antes da Revascularização Pulpar surgir, outras técnicas eram e ainda são 

realizadas com o intuito de formar uma barreira de tecido mineralizado e fechar o ápice 

radicular. Entre elas, a da apicificação, a qual utiliza o MTA como material formador 

de uma barreira apical. Entretanto, esse método tem como limitação não possibilitar a 

devolução da vitalidade do tecido dentário e nem de produzir dentina, além de que a 

necessidade de trocas periódicas da medicação intracanal hidróxido de cálcio torna a 

estrutura dentária ainda mais frágil, embora tenha sido usada com sucesso em muitas 

situações (ALCADE et al., 2014; MARCHESAN et al., 2008). 

A primeira etapa do processo de revascularização implica na desinfecção dos 

canais radiculares com soluções irrigadoras. Essa fase é essencial para que o 

ambiente esteja livre de contaminação e o processo fisiológico tenha condições 

favoráveis para ocorrer. Nesse estudo, o material irrigante de escolha foi o hipoclorito 

de sódio na concentração de 1% (solução de Milton) (SILVA; BRAGA; PESSOA, 2014), 

embora existam autores que preconizam o uso de diferentes concentrações como a 

de 1,25% (THOMSON, 2010), 2,5% (CHUEH; HUANG, 2006; JADHAY; SHAH; 

LOGANI, 2012), 5,25% (BANCHS; TROPE, 2004) e 6% (NOSTRAT; SEIFI; ASGARY, 

2011), limitado a três milímetros do comprimento de trabalho para não interferir na 
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proliferação das células periodontais. Ele também mostrou ter boa ação 

antimicrobiana, capaz de controlar a infecção radicular (MAO et al., 2012; ALCALDE 

et al., 2014; BRUSCHI et al., 2015). 

O uso de agentes quelantes é muito importante e serve como auxilio nos fatores 

de crescimento da matriz dentinária humana (células-tronco). Dentre eles, destaca-se 

o EDTA 17% e, alguns estudos demonstram que ele atua como um auxiliar essencial 

na sobrevivência das células-tronco (MAO et al., 2012; FLORATOS; TSATSOULIS; 

KONTAKIOTIS, 2013). Em relação ao presente trabalho, optou-se pelo uso do agente 

quelante (EDTA 17%) como substância irrigadora auxiliar ao hipoclorito de sódio a 1% 

para uma melhor ação das medicações intracanais. 

Segundo Albuquerque (2014), o ato de instrumentar o canal torna as paredes 

dentinárias ainda mais frágeis. Por isso é que utiliza-se o mínimo de instrumentação 

mecânica possível para evitar maiores danos e faz-se o uso de irrigação abundante 

para a desinfecção do canal e então induzir a formação de um coágulo sanguíneo. 

Em nosso trabalho, utilizou-se pouca instrumentação mecânica com limas, para não 

aumentar a fragilidade das paredes internas da raiz, visto que, a técnica não necessita 

de um preparo químico-cirúrgico completo. 

 A formação de novas estruturas radiculares, fechamento do ápice dentário, 

assim como a regeneração pulpar ocorre graças à migração e proliferação de células 

existentes na região apical da raiz (GONZÁLES et al., 2014). De acordo com estudos 

realizados, o uso de pastas contento antibióticos dentro do canal radicular indicou 

resultados nocivos às células da papila, ao contrário dos casos em que foram 

utilizados como medicação o hidróxido de cálcio, como em nosso estudo (LIMA et al., 

2016). 

 A Associação Americana de Endodontistas (AAE) mostrou que o hidróxido de 

cálcio diminui a possibilidade de manchamentos de estruturas dentárias, além de 

atuar como um bom antibacteriano. Em um dos casos relatados em que houve 

necrose pulpar por trauma, a técnica da revascularização trouxe resultados bastante 

promissores como a ausência de sintomatologia, cicatrização óssea favorável, 

formação de tecido na região apical, e uma resposta positiva ao teste térmico (SILVA; 

CAMPOS; COELHO, 2015). Os exames radiográficos de controle realizadas nesse 

trabalho em um período de 2 e 4 meses já apresentaram a formação de novas 

estruturas na porção apical da raiz. 
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 A Revascularização Pulpar é uma técnica que preconiza a continuação do 

desenvolvimento do canal radicular em dentes imaturos necrosados (HARGREAVES 

et al., 2013; ALBUQUERQUE, 2014; ALCALDE et al., 2014). Nesse estudo, utilizou-

se uma lima endodôntica flexível para induzir a formação do coágulo através da 

sobreinsntrumenação da região apical. Foi ultrapassado cerca de 2 a 3 milímetros 

além do ápice radicular. 

 A principal característica do tratamento é a indução de um coágulo sanguíneo. 

Essa etapa é essencial para que ocorra o desenvolvimento de um novo tecido 

revascularizado e duro na porção apical da raiz. Isso ocorre pois, com a 

sobreinstrumentação além do suposto forame, o sangue permanecerá como um 

arcabouço para complementar o desenvolvimento radicular. Os resultados positivos 

foram evidenciados por meio de radiografias de controle após conclusão do 

tratamento e posterior acompanhamento do caso (BANCHS; TROPE, 2004; BANSAL; 

BANSAL, 2011). Nesse estudo, as radiografias foram realizadas 2 e 4 meses após a 

conclusão do tratamento e o paciente retornará após 7,9 e 12 meses. 

 Depois da indução do coágulo sanguíneo dentro do canal radicular, o MTA é 

aplicado sobre o coágulo, formando um tampão de 3 a 4 milímetros. Esse material, 

além de possuir alta biocompatibilidade com os tecidos dentários, é capaz de induzir 

a formação de uma barreira mineralizada. Além disso, suas propriedades relacionadas 

a formação de tecido duro são comprovadas e evidenciadas em diversos estudos 

(SHAH, 2008). 

O processo de revascularização é dado pela presença de células-tronco 

presentes no complexo dentino-pulpar. Essas são capazes de se proliferarem e 

depositarem tecido mineralizado, diminuindo a fragilidade das paredes dentinárias 

pela continuidade do processo de formação da raiz. O desenvolvimento completo 

radicular em dentes imaturos e necróticos ocorre devido a essas células-tronco da 

papila apical, e/ou do osso medular que sobreviverem à necrose pulpar e serão 

capazes de induzir a formação tecidual (SHAH, 2008; KUMAR; KAVYTHA; 

JAYAPRADA; SHETTY, 2010). 

Com relação as medicações intracanais, elas devem auxiliar na eliminação da 

infecção endodôntica, neutralizar as toxinas presentes no canal, prevenir a 

proliferação de microrganismos e auxiliar no impedimento de uma nova infecção 

radicular. Dentre as medicações existentes, destaca-se a pasta tri-antibiótica. Além 

da desinfecção do conduto, o preenchimento com pasta tri-antibiótica composta por 
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ciprofloxacina, metronidazol e minociclina mostra-se essencial no tratamento. 

Entretanto, há um aspecto negativo com relação a medicação em questão: o 

escurecimento da coroa dental em razão da presença de da minociclina. 

(ALBUQUERQUE, 2012; KUMAR; JAYAPRADA; SHETTY, 2010; BANCHS; TROPE, 

2004). Por isso, no presente estudo utilizou-se como medicação o hidróxido de cálcio. 

 Com a evolução da ciência, novas técnicas e métodos diferentes surgirão com 

o objetivo de facilitar e melhorar o tratamento, visando o benefício tanto por parte do 

paciente quanto por parte do cirurgião dentista. Entretanto, o protocolo endodôntico, 

baseado na limpeza e na desinfecção do sistema de canais radiculares, o uso de 

irrigadores como o hipoclorito de sódio a 1% utilizado nesse estudo, deve continuar a 

ser respeitado de maneira correta, a fim de garantir o sucesso do tratamento e 

devolver o equilíbrio funcional e biológico das estruturas responsáveis pela formação 

dentária (ARAÚJO et al., 2017; CHEN et al., 2013; NAMOUR; THEYS, 2014). 

 Assim, a técnica da revascularização pulpar tem sido realizada com a 

expectativa de bons resultados clínicos, necessitando de acompanhamento dos casos 

executados por um período de no mínimo seis meses, visto que temos bons 

embasamentos científicos, como foi mostrado nesse trabalho. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Podemos concluir que: 

1. A revascularização pulpar é uma opção de técnica indicada para tratar dentes 

imaturos com rizogênese incompleta e polpa necrosada.  

2. Por Induzir a formação de estruturas dentinárias, pode promover o 

fechamento do ápice radicular.  

É considerado um tratamento efetivo e promissor quando comparado à outras 

técnicas, como a da apicificação, pois, diferentemente dessa, proporciona a 

regeneração pulpar e a continuidade da formação de estruturas radiculares, as quais 

irão fortalecer a raiz.  

3. Com base em evidências literárias, clínicas e radiográficas, o tratamento pela 

técnica da Revascularização Pulpar tem apresentado consideráveis taxas de 

sucesso. Entretanto, um resultado promissor e satisfatório só será possível 

quando o canal radicular estiver livre de infecção e os protocolos forem 

seguidos como mostra a literatura. 
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ANEXO A- Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO B- Carta de Apresentação do Projeto 
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ANEXO C- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO D – Termo de Assentimento Menor 

 


