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RESUMO  

 

 

 

SANTOS, T. G Título: Regeneração pulpar em dentes permanentes 2019. Revisão de literatura 

Odontologia – UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

 

O tratamento endodôntico dos dentes com rizogênese incompleta e necrose pulpar tem 

recebido uma nova abordagem de tratamento: A revascularização. Neste sentido, a técnica da 

apicificação tem sido substituída por este novo método. A Endodontia regenerativa propõe o 

controle da infecção do sistema de canais radiculares, com o mínimo de ação dos 

instrumentos e uma farta irrigação. Existem vários protocolos relatados em relação à solução 

irrigadora, em que deve ser escolhida a solução que menos danifica as células responsáveis 

pelo processo de regeneração. Com isso, torna-se necessário a abordagem dos principais 

aspectos referentes ao assunto. Sendo assim, utilizou-se a pesquisa bibliográfica de modo 

sistematizado por meio de artigos com casos clínicos, estudos experimentais e outras revisões 

de literatura. Foi realizada uma detalhada estratégia de busca para cada uma das seguintes 

bases de dados: E-books, Ebsco,SciELO. Foram utilizados termos de busca relacionados ao 

tema, tais como: Regeneração pulpar, necrose pulpar, pasta tri-antibiótica. Tendo em vista os 

aspectos observados, torna-se importante a adoção dessa nova técnica comparada a 

apicificação. E a escolha de uma técnica de regenreação pulpar, já que ainda não há um 

protocolo a ser seguido. Visto que a apicificação não permite o aumento da espessura das 

paredes dentinárias, bem como necessita de trocas continuas de medicação intracanal para 

finalização do tratamento, com risco de contaminação por perda de selamento coronário e 

fratura radicular. 
 

Palavras-chave: NECROSE PULPAR, REVASCULARIZAÇÃO PULPAR, RIZOGENESE 

INCOMPLETA. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

Endodontic treatment of teeth with incomplete rhizogenesis and pulp necrosis has received a 

new treatment approach: revascularization. In this sense, the apexification technique has been 

replaced by this new method. Regenerative endodontics proposes to control the infection of 

the root canal system, with minimal action of the instruments and abundant irrigation. There 

are several protocols reported regarding the irrigation solution, where the solution that least 

damages the cells responsible for the regeneration process should be chosen. Thus, it is 

necessary to approach the main aspects related to the subject. Thus, we used the literature 

search in a systematic way through articles with clinical cases, experimental studies and other 

literature reviews. A detailed search strategy was performed for each of the following 

databases: E-books, Ebsco, SciELO, We used search terms related to the theme, such as: pulp 

regeneration, pulp necrosis, tri-antibiotic paste, in order to In the observed aspects, it is 

important to adopt this new technique compared to apicification. And the choice of a pulp 

regeneration technique, as there is not yet a protocol to follow. Since apicification does not 

allow the increase of the thickness of the dentine walls, it also requires continuous changes of 

intracanal medication to finish the treatment, with risk of contamination due to loss of 

coronary sealing and root fracture. 

 

Keywords: PULPAR REVASCULARIZATION, PULPAR NECROSIS, INCOMPLETE 

RIZOGENESIS.. 



 
 

 

SUMÁRIO  

 

 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 7 

2. METODOLOGIA .......................................................................................................... 8 

3. OBJETIVO .................................................................................................................... 9 

4. DESENVOLVIMENTO .............................................................................................. 10 

4.1. CÉLULAS-TRONCO ................................................................................................... 10 

4.2. REVASCULARIZAÇÃO PULPAR ............................................................................. 10 

4.3. SOLUÇÃO IRRIGADORA .......................................................................................... 11 

4.4. MEDICAÇÃO INTRACANAL .................................................................................... 11 

4.5. REVASCULARIZAÇÃO POR COÁGULO SANGUÍNEO ........................................ 12 

5. CONCLUSÃO .............................................................................................................. 14 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 15 

 

 



7 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O tratamento endodôntico em dentes permanentes com rizogênese incompleta e 

necrose pulpar é um grande desafio por ser de grande complexidade e dificuldade na técnica a 

ser utilizada e também por dentes imaturos serem mais propícios a fratura. 

Para esse tipo de diagnóstico existem duas possibilidades de tratamento, sendo uma 

delas a apicificação que é o processo pelo qual um dente permanente imaturo não vital, que 

perdeu sua capacidade de desenvolvimento radicular, é induzido a formar uma barreira 

calcificada no ápice com pasta de hidróxido de cálcio ou MTA (HARGREAVES; COHEN, 

2010). Sua desvantagem está na necessidade de um tempo relativamente longo (9-24 meses) e 

a necessidade de trocas continua do hidróxido de cálcio. 

A revascularização pulpar surgiu como alternativa para a indução do fechamento 

apical que irá substituir as estruturas dentárias danificadas, como: dentina e estruturas 

radiculares, induzido por células tronco pulpar que têm por finalidade estimular a penetração 

de tecido perirradicular no interior do canal radicular (ALCALDE et al., 2014). Como 

consequência, haverá o restabelecimento da vitalidade de dentes anteriormente necrosados 

permitindo reparo e a regeneração dos tecidos. (SHAH et al., 2008; LOPES; SIQUEIORA JR, 

2015). A endodontia regenerativa tem como objetivo a eliminação dos microorganismos 

através de uma vasta irrigação com uma substancia química e o uso limitado dos instrumentos 

endodônticos. 

A revascularização tem como vantagem em relação à apicificação o aumento da 

espessura das paredes radicular (SOUZA et al., 2013). É um tipo de tratamento que permite a 

revitalização dos dentes necrosados e permite o fechamento do ápice radicular devido a 

migração de células-tronco para o interior dos canais radiculares, ocorrendo diferenciações 

celulares por meio da associação dos três elementos necessários para a regeneração. 
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2. METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho, foi feito um levantamento bibliográfico, buscando a 

literatura relevante sobre o tema. Foram selecionados artigos, dando preferência nas 

publicações mais recentes. As buscas pelos artigos foram realizadas nas bases de dados Ebsco 

e SciELO empregando os seguintes termos: ‘’regeneração pulpar’’, “necrose pulpar’’, ‘’pasta 

tri-antibiótica’’. Alguns artigos referenciados nos manuscritos selecionados também foram 

incluídos na revisão. Alguns artigos foram coletados por meio do portal de periódicos da 

capes (www.periódicos.capes.gov.br), disponibilizado pela unicesumar. Após a leitura dos 

resumos, foram separados aqueles que apresentavam conteúdo relevante e apropriado ao tema 

da revisão, os quais foram lidos na íntegra e resumidos. Outros artigos colaboraram para a 

formulação da introdução e do desenvolvimento da revisão, uma vez que abordavam aspectos 

históricos antecedentes e interessantes sobre o assunto. 
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3. OBJETIVO 

 

O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão da literatura sobre a resvascularização 

pulpar em dentes permanentes com diagnóstico de necrose pulpar e em dentes permanentes 

com rizogênese incompleta, tendo como foco o protocolo de desinfecção do canal radicular e 

a melhor técnica a ser utilizada vendo que ainda não existe um protocolo a ser seguido. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

 

4.1. CÉLULAS-TRONCO 

 

Células-tronco são definidas como células indiferenciadas com grande capacidade de 

auto-renovação e de produzir pelo menos um tipo celular altamente especializado. Essas 

células são divididas em: células-tronco embrionárias pluripotentes, células-tronco adultas ou 

mesenquimais, que residem em tecidos diferenciados. A cavidade oral tem se mostrado um 

enorme reservatório para células multipotentes, na regeneração não se sabe seu sitio de 

origem, mas tem sido encontrada várias hipóteses. (SOARES et al., 2007) 

 

 

4.2. REVASCULARIZAÇÃO PULPAR 

 

Segundo Lovelace et al. (2011) o principal foco da Endodontia tem sido a 

revascularização pulpar com objetivo de restabelecer a vitalidade pulpar e a continuidade do 

desenvolvimento radicular. Esse procedimento clínico requer a matriz que se dá pela 

formação de um arcabouço no interior do canal radicular, que é o fator que recebera os 

nutrientes, células-tronco indiferenciadas, possivelmente provindas da papila apical, e por 

último a presença de fatores de crescimento, que irão direcionar a diferenciação celular. O 

acúmulo destas células no interior do canal radicular pode contribuir para regeneração do 

tecido pulpar de dentes com rizogênese incompleta e necrose pulpar. Neste sentido, pode-se 

afirmar que a revascularização se fundamenta na desinfecção com vasta irrigação com uma 

substância química dos canais radiculares e na indução de sangramento da região periapical, 

sendo que esta última preencherá o canal radicular com coágulo sanguíneo, induzindo a 

formação do novo tecido. (SHAH et al., 2008) 
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4.3. SOLUÇÃO IRRIGADORA 

 

A regeneração endodôntica propõe o controle da infecção do sistema de canais 

radiculares, com o mínimo de ação dos instrumentos e bastante irrigação, para isso a escolha 

da solução irrigadora é de grande importância. Segundo Lopes & Siqueira Jr. (2015) a solução 

mais indicada é a clorexidina 2%, por evitar a morte das células-tronco, mas tem sido 

mostrado ineficácia em manter a vitalidade dessas células que são indispensáveis para a 

regeneração, segundo. (SOUZA et al.,2013) 

O hipoclorito independente da concentração tem sido o mais utilizado como solução 

irrigadora. De acordo com a literatura, o NaOCl apresenta propriedades antimicrobianas 

contra os principais microorganismos endodônticos, e no tratamento convencional pode ser 

utilizado em concentrações que variam de 0,5% a 5,25%. Na terapia da revascularização 

pulpar a sua utilização principalmente em concentrações elevadas variando de 2,5% a 5% 

obtendo-se resultados clínicos satisfatórios (ALBUQUERQUE, 2012). Por outro lado, Souza 

et al. (2013) relata que o hipoclorito de sódio pode gerar efeitos negativos sobre os 

procedimentos de regeneração. Sendo assim, Nagata et al. (2014) diz que por conta dos 

efeitos citotóxicos do NaOCl a irrigação deve ser realizada de 3 mm aquém do comprimento 

de trabalho, e sugere-se que após sua utilização, seja feita uma irrigação com soro fisiológico 

para que diminua os possíveis problemas aos remanescentes celulares na região periapical. 

Além das substâncias químicas auxiliares, é importante a utilização de agentes 

quelantes, que são capazes de ativar a liberação dos fatores de crescimento presente na matriz 

dentinária (GRAHAM et al., 2006). Desta maneira, Albuquerque (2012), relata que os agentes 

quelates mais comuns são: o EDTA e o ácido cítrico. 

 

 

4.4. MEDICAÇÃO INTRACANAL 

 

A máxima eliminação dos microorganismos é um dos fatores mais importantes para o 

sucesso do tratamento endodôntico tradicional e também da revascularização pulpar. Além de 

soluções químicas, a medicação intracanal apresenta um papel fundamental na desinfecção 

dos canais radiculares. Segundo Albuquerque (2012), “o processo de revascularização pulpar 

mais favorável em um ambiente livre de bactérias, assim é necessário que o sistema de canais 

radiculares seja limpo e desinfetado”. 
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A medicação mais utilizada em casos de revascularização é a pasta tri-antibiótica, ou 

seja, a associação de três antibióticos (Metronidazol, Ciprofloxacina e Minociclina), sendo 

composta por 400mg de metronidazol, 250mg de ciprofloxacina, ambas bactericida e 50mg de 

minociclina, como bacteriostático. Sua manipulação feita com propilenoglicol, veículo para 

alcançar uma consistência cremosa descrito por Hoshino et al. (1996) e colocada no canal 

radicular por meio de uma espiral de Lêntulo a uma profundidade 8 mm no interior do canal 

descrito por Souza et al. (2013). 

Apesar se de grandes vantagens, essa pasta tri-antibiótica apresenta pontos negativos 

de efeito estético, como o escurecimento da coroa dentária por conta da minociclina quando 

em contato com a estrutura dentária; outro fator nagativo é a resistência microbiana em razão 

da utilização da pasta tri-antibiótica. Segundo Mohammadi; Abbott (2009), “sugere-se apenas 

que a utilização dessa pode também diminuir a probabilidade do desenvolvimento de cepas 

bacterianas resistentes”. 

Sendo assim, como alternativa para a medicação intracanal seria o uso do hidróxido de 

cálcio com a clorexidina 2% tendo assim um aumento da ação bactericida, já que o gel de 

clorexidina é de amplo espectro e por seu efeito residual, fazendo com que a substância 

permaneça agindo sob as bactérias por um período de até 7 dias. (DAMETTO et al., 2002) 

 

 

4.5. REVASCULARIZAÇÃO POR COÁGULO SANGUÍNEO 

 

Dentro do processo de revascularização existe várias técnicas que podem ser 

utilizadas, mas ainda não existe um protocolo a ser seguido ou qual técnica deve ser de 

primeira escolha. Na literatura existem vários relatos de casos onde foi realizada a 

revascularização pulpar pelo método do coagulo sanguíneo, em que após a desinfecção do 

canal radicular com pouca instrumentação e uma vasta irrigação, é realizada uma sobre 

instrumentação, induzindo o sangramento que preenchera 2/3 do canal e por meio dele forma-

se um coágulo que será o fator para o crescimento do tecido neoformado. 

Existem muitas vantagens associadas a este procedimento: é uma técnica simples e 

que pode ser executada utilizando instrumentos e medicamentos de uso em endodontia e a 

utilização das células do próprio paciente evita a possibilidade de rejeição e a transmissão de 

patógenos. (KUMAR et al., 2010) 
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É um procedimento que pode levar de duas ou mais sessões. Na primeira sessão deve 

ser realizado o preparo dos canais radiculares, uma ampla irrigação de NaCl e a cada 

administração de hipoclorito de sódio, irrigar com soro fisiológico para minimizar a formação 

de precipitados nos canais que pode ser tóxico para as células do tecido apical. Nessa mesma 

consulta deve-se colocar a pasta tri-antibiótica, essa pasta possui desvantagens, como o 

escurecimento da coroa. Nos casos em que a estética é crucial a medicação será 

ciprofloxacina/metronidazole e essa medicação ficará em um período de 3-4 semanas. Na 

segunda sessão, é importante avaliar se ainda há presença de infecção, se existir sinais ou 

sintomas, considerar o tratamento adicional com antimicrobiano ou com outro alternativo. 

Nessa sessão é importante a irrigação com NaCl, EDTA, soro fisiológico e 

instrumentos maiores que o dente para gerar um sangramento, após isso, o sangramento deve 

ser estancado quando estiver 3mm aquém da junção amelo-cementaria. 

 É de grande importância sessões para avaliação clínica e radiográfica do processo de 

revascularização. Observar se o paciente apresenta alguma sintomatologia (muitas vezes 

observado entre a primeira e segunda sessão); na radiografia périapical uma imagem no ápice 

radiolúcida desaparece (normalmente observada 6-12 meses depois do tratamento); aumento 

da espessura das paredes dos canais (normalmente observada 12-24 depois do tratamento), 

nota-se o processo de formação das raízes. (LAW; American Associantion of Endodontists, 

2013) 

Existem alguns fatores a serem considerados nesse tratamento para que tenha um bom 

prognóstico, sendo eles: A etiologia da necrose pulpar, que é um fator importante nesses 

casos, a polpa deve se encontrar necrosada, mas não está infectada. A polpa então se 

comporta como uma matriz por cima da qual o novo tecido crescerá. 

Outro fator é a dimensão do ápice e estágio de Nolla, nesse a abertura do ápice deve 

ser igual ou superior a 1 milímetro, no sentido mésio-distal, para que a migração das células 

tronco e a formação do coágulo seja possível e tenha espaço suficiente para que o neotecido 

alcance o interior do canal. Outro fator importante a ser levado em consideração são os dentes 

imaturos avulsionados, que normalmente são curtos e possuem ápices abertos, o que permite o 

crescimento relativamente rápido de tecidos periapicais para dentro do espaço pulpar.  

Pacientes entre 8 a 16 anos apresentam melhores prognósticos, pois o processo de 

cicatrização e as células-tronco apresentam maior potencial regenerador. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Por meio desta revisão de literatura verificou que o avanço científico tem gerado 

resultados positivos, o que impulsiona a realização de pesquisas sobre as formas de 

descontaminação dos sistemas de canais radiculares e reparo tecidual, assim como a formação 

de um tecido novo em dentes com ápice imaturo. 
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