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RESUMO 
 

A endodontia regenerativa surgiu como um novo caminho para o tratamento de dentes com necrose 
pulpar e rizogênese incompleta. Essa terapia consiste em um tratamento na qual estimula-se a 
diferenciação de células mesenquimais indiferenciadas (células tronco) em tecido de origem dentária 
(tecido pulpar, cemento, dentina), com o intuito de promover o fechamento do ápice radicular. Assim,  
objetivo desse trabalho foi abordar a melhor forma de realizar o tratamento endodôntico em dentes com 
necrose pulpar e rizogênese incompleta, a fim de propor uma forma de tratamento que seja mais viável 
para utilização em uma unidade onde se atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Na 
produção deste trabalho foi realizada uma revisão da literatura científica, na qual foram realizadas 

buscas por artigos científicos e livros publicados nos idiomas português, inglês e espanhol entre os  

anos de  2017 e 2022, nas plataformas digitais como Google Acadêmico, Scielo e PubMed. Com base 
em todas as evidências científicas encontradas, pode-se concluir que a terapia por indução do coágulo 
acaba sendo mais viável, devido aos custos, sendo uma terapia acessível para o SUS. 
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ABSTRACT 

Regenerative endodontics is one of alternatives treatment for teeth with pulp necrosis and incomplete 
root formation. This therapy consists in a treatment that stimulates the differentiation of mesenchymal 
stem cells (stem cells) in dental tissue (pulp tissue, cementum, dentin) with the aim to promote the 

closure of the root apex. Thus, the aim of this work was to approach the best way to perform 
endodontic treatment in teeth with pulp necrosis and incomplete root formation, in order to propose 
a more viable treatment to use in patientes provide from Unified Health System (SUS). For the 
production of this work, a review of scientific literature was performed, where scientific articles and 
books published in Portuguese, English and Spanish between the years 2017 to 2022 on digital 
platforms such as Google Scholar, Scielo and PubMed were used. Based on all the scientific 
evidence found, it can be concluded that the clot induction therapy is more viable due the low cost 
and to present the most accessible therapy for the SUS. 
Keywords: Tri-Antibiotic Paste, incomplete root formation, pulp necrosis. 



 

 

  

Introdução 

O tratamento endodôntico em dentes com rizogênese incompleta e com 

presença de necrose pulpar é um desafio na Endodontia atualmente. Esse tratamento 

tem resultados variáveis, mas visa a resolução dos sinais e sintomas e do termino do 

desenvolvimento radicular. 

De acordo com Kim (2018), “o principal objetivo é a regeneração do complexo 

dentino-pulpar”. Outros autores já discutem que o sucesso da regeneração deve 

atender outros objetivos, como eliminação dos sintomas, evidenciação de reparo dos 

tecidos periapicais, promover um espessamento das paredes do canal e, assim, a 

formação radicular, e por fim, uma resposta positiva aos testes de vitalidade, que, se 

alcançada certamente indicará a presença de um tecido pulpar mais organizado.  

O grande óbice atualmente sobre a Endodontia é a realização de tratamento 

em elementos dentários com rizogênese incompleta e com necrose pulpar, devido a 

dificuldade no preparo biomecânico, uma vez que as paredes dentinárias do canal 

radicular são extremamente finas, tornando o dente mais propício à fratura (KIM, 

2018). 

É utilizada a terapia convencional para aplicação de medicamentos para 

apicificação e o desenvolvimento de uma barreira apical, sendo ela a medicação à 

base de hidróxido de cálcio por um longo período, qual induz a apicificação. Também 

pode ser utilizado a barreira de Mineral Trióxido Agregado (MTA), ambos os materiais 

têm uma taxa notória de sucesso, porém o desenvolvimento das raízes de dentes com 

rizogênese incompleta não é finalizado, o que causa grande propensão à fraturas. 

(NASCIMENTO, 2018). 

Estudos recentes mostram o desenvolvimento de novas técnicas utilizando o 

conceito da Endodontia Regenerativa, por células troncos é considerada uma 

mudança de paradigma, trata-se da primeira opção para o tratamento de dentes 

imaturos com rizogênese incompleta e com necrose pulpar, visando a utilização de 

células tronco endógenas, provenientes de sangramento apical que pode ser induzido 

por coágulos, plaquetas e plasma ricos em fibrinas. 

A regeneração celular é comumente realizada em dentes com diagnostico de 

necrose pulpar e com lesão periapical, essas têm como característica a capacidade 

de induzir a formação de novos vasos, proporcionando maior aporte de sangue e, por 



 

 

  

fazer uso das células do próprio paciente, não ocorre rejeição. Já Liu, 2021, diz que a 

manipulação epigenética é conduzida por inibidores enzimáticos, que atuam no 

desenvolvimento futuro na recuperação da função da polpa dentária, onde 

correlaciona a odontogênese, angiogênese, proliferação e neurogênese. Tem como 

finalidade promover o fechamento do ápice, o aumento do comprimento radicular e 

aumento das paredes de dentina. Ao induzir o sangramento do coágulo, as células 

periodontais multipotentes são capazes de promover a diferenciação, ocasionando a 

formação de fibroblastos e cementoblastos. O crescimento radicular pode ser induzido 

por células tronco provenientes de papilas apicais, que possuem alta capacidade 

proliferativa. 

Para que ocorra a regeneração da polpa dentária, é necessário a realização do 

preparo biomecânico para ocorrer a desinfecção dos sistemas de canais radiculares, 

após esse procedimento é realizado uma indução de sangramento na região 

periapical fazendo com que o coágulo preencha o espaço presente no canal radicular. 

Essas células indiferenciadas associadas ao crescimento, qual foi liberado por 

plaquetas e dentina, fará com que comece a formação de tecido no canal radicular. 

Por isso deverá contar com fatores de crescimento que contenham o objetivo de 

auxiliar na diferenciação e proliferação das células, fazendo que ocorra um 

desenvolvimento melhor e mais rápido nos tecidos. Além de que é necessário conter 

nutrientes para prover o crescimento e sobrevivência da célula. Por fim, é importante 

a presença da pasta tri-antibiótica (PTA), composta de ciprofloxacina, metronidazol e 

minociclina, para impedir o desenvolvimento de bactérias nos canais radiculares. 

O objetivo desta revisão é abordar a melhor forma de realizar o tratamento 

endodôntico em dentes que possuem necrose pulpar precoce, sem o ápice radicular 

completo. O objetivo principal, é apresentar uma forma de tratamento que seja mais 

viável para utilização em uma unidade onde se atende pacientes do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

 

Desenvolvimento 

A odontologia regenerativa pode ser melhor definida como sendo uma área que 

utiliza uma combinação de células e fatores bioquímicos adequados para melhorar ou 



 

 

  

substituir funções biológicas (ROSA, 2019). Utiliza-se terapia regenerativa nas áreas 

da saúde como medicina e odontologia, por se tratar de uma promessa para a 

restauração de tecidos e órgãos danificados por doença, trauma ou problemas 

congênitos (KARCHI, 2020). 

A regeneração endodôntica surgiu como uma abordagem alternativa para 

realizar o tratamento em dentes com necrose pulpar e rizogênese incompleta, 

portanto, é importante compreender a necessidade de uma polpa com vitalidade, 

enquanto o elemento não possui formação do ápice completamente desenvolvido. 

(HAMEED, 2019). Poderá ser representada por um conjunto de procedimentos 

biológicos com objetivo de substituir estruturas danificadas, incluindo a dentina, 

estruturas de raízes, e células do complexo polpa-dentina (ANTONIOS, 2021). 

O procedimento se desenvolveu a partir de experiências referentes ao coágulo 

sanguíneo na terapia endodôntica, levando em consideração que a revascularização 

é essencial para que ocorra a continuação do desenvolvimento do sistema radicular 

(HAMEED, 2019). Outro fatore que abrange o sucesso do tratamento é a expansão 

de células estaminais. (NASCIMENTO, 2018). 

Para que o procedimento citado tenha uma alta taxa de sucesso no processo 

de regeneração pulpar, é importante que ocorra a remoção de todo microrganismo 

possível dos canais radiculares (KARCHI, 2020). Neste caso, a associação de três 

antibióticos em forma de pasta obtiveram maior taxa de sucesso, a pasta tri-

antibiótica, que além de um índice alto para esterilização do canal radicular, possui 

capacidade de ligar com microrganismos presentes nas camadas mais profundas da 

dentina (GUIMARÃES, 2018). 

A pasta tri-antibiótica, apesar de sua eficácia antimicrobiana, possui um efeito 

colateral relacionado a estética, o qual apresenta o escurecimento da coroa dentária, 

devido a presença de minociclina. (KIM, 2018). Por conta dessa questão e em busca 

de alternativas de medicações, a medicação mais adequada para realizar a mesma 

função foi a pasta de hidróxido de cálcio, pois tem eficácia antimicrobiana, e induz o 

tecido mineralizado. (FERNANDES, 2018). 

 

 



 

 

  

 

FIGURA 1 - Tratamento endodôntico em dentes com necrose pulpar e rizogênese incompleta a partir 
da revascularização com scaffolds bioativos 
. 

 

 
      Fonte: Adaptado de Perdigão (2021). 

 

O tratamento de regeneração pulpar é realizado em duas sessões, a primeira 

sessão é realizada a limpeza dos canais por irrigação abundante, sendo então 

utilizado uma medicação intracanal que poderá ficar até 21 dias, tempo variável em 

cada caso. Quando há o retorno, na segunda sessão, é realizada a indução do 

sangramento. (ROSA, 2019). 

O protocolo clínico de revascularização pulpar é realizado da seguinte maneira, 

na primeira consulta: 

1. Anestesia local. 

2. Isolamento absoluto. 

3. Acesso endodôntico. 

4. Irrigação abundante com hipoclorito de sódio 1%, em 20 mililitros por 5 

minutos e mínima instrumentação. 

5. Irrigação com solução salina, introduzir 20 mililitros por canal por 5 

minutos, com a agulha posicionada a 1mm aquém do término da raíz. 



 

 

  

6. Secagem do canal radicular com cones de papel absorvível. 

7. Medicação intracanal, podendo ser hidróxido de cálcio ou pasta tri-

antibiótica. 

8. Obturação restauradora temporária de 3 a 4mm. 

Já na segunda consulta, realizada entre a primeira e a quarta semana do 

primeiro atendimento, é realizado: 

1. Avaliação em resposta do tratamento realizado. 

2. Anestesia local. 

3. Isolamento absoluto. 

4. Irrigação abundante e minuciosa com 20 mililitros de EDTA 17%. 

5. Secagem dos canais com cones de papel absorvível. 

6. Induz o sangramento interior dos canais pela técnica 

de sobre-instrumentação. 

7. Cessar o sangramento aproximadamente de 3 a 4mm, que permita a 

inserção do material restaurador. 

8. Implantar uma matriz sobre o coágulo sanguíneo, já criado no canal 

radicular. 

9. Realizar uma restauração de 3 a 4mm com material restaurador, no 

caso ionômero de vidro, e realizar a restauração definitiva com compósito. 

 

Entretanto, há também o protocolo clínico de uma revascularização por PRP, 

que é realizado em duas sessões. Sendo a primeira consulta composta por: 

1. Anestesia local. 

2. Isolamento absoluto. 

3. Acesso endodôntico. 

4. Irrigação realizada com 20 mililitros de hipoclorito de sódio 2,5%. 

5. Secagem dos canais com pontas de papel absorvíveis. 

6. Inserção da pasta tri-antibiótica com uma lima de calibre #40. 

7. Restauração coronária provisória. 

Para a segunda consulta, o paciente deve retornar quando não apresentar 

mais nenhum sinal ou sintoma, e preparar a PRP. Seguindo os seguintes passos: 



 

 

  

1. Preparo da PRP. (Figura 2) 

2. Anestesiar o paciente após o preparo da PRP, com anestésico sem 

vasoconstritor. 

3. Remover a pasta tri-antibiótica. 

4. Promover um sangramento intra radicular com instrumento de pequeno 

diâmetro, lima #10, lacerando os tecidos periapicais. 

5. Com um calcador, introduzir a PRP embebido em uma esponja de 

colágeno estéril. 

6. Finalizar com um selamento em cimento de ionômero de vidro. 

7. Coleta de sangue (8ml) por punção venosa. 

FIGURA 2 - Endodontia regenerativa: Nova alternativa para desenvolvimento radicular de dentes 
imaturos. 

 

     

            Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 



 

 

  

Os passos da preparação da PPR são seguido por: (1) Punção de sangue 

venoso na quantidade de 8ml, (2) sendo armazenado em um tubo estéril de (10ml), 

junto ao citrato de dextrose, anticoagulante, (3) após a colocação do anticoagulante 

com o sangue venoso, é necessário levar a centrífuga por 10 minutos, em uma rotação 

de 2.400 rotações por minuto (rpm), (4) após a centrifugação o plasma rico em 

plaquetas (PRP) é separado do plasma pobre em plaquetas, (5) transfere-se a 

camada superficial do plasma, onde é localizado a PRP, para outro tubo de ensaio, 

este é levado para centrifugar a 3.600 rotações por minuto (rpm), por 15 minutos, 

seguido disto a PRP estará localizada na parte inferior do tubo de vidro, que deve 

ser removida e (6) ser colocada junto a 1ml de cloreto de cálcio, 10%, para ativar as 

plaquetas e neutralizar a acidez do citrato de dextrose. 

Em ambos os procedimentos clínicos de revascularização, os autores indicam 

o acompanhamento clínico e radiográfico dos pacientes, tal como, o retorno em caso 

de algum sintoma ou sinal que o paciente possa vir a ter. 

Na produção deste trabalho foi realizada uma revisão da literatura científica, 

sobre o tratamento endodôntico em dentes com necrose pulpar e rizogênese 

incompleta. Foram realizadas buscas por artigos científicos e livros publicados nas 

plataformas digitais como Google Acadêmico, Scielo e PubMed. Para seleção dos 

artigos, foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: 1. Publicações realizadas 

entre 2017 e 2021; 2. Publicações em português, inglês ou espanhol. 

 

Considerações Finais 

Ainda não há um protocolo de tratamento estabelecido para a endodontia 

regenerativa, no entanto, os profissionais seguem um protocolo estabelecido pela 

Associação Americana de Endodontia (AAE). 

A revascularização surgiu como uma alternativa ao procedimento de 

apicificação, já que obtém mais vantagens para o resultado final do tratamento, 

evitando fraturas, aumento na espessura das paredes, e continuação do processo 

de formação radicular. Destaca-se também a questão do controle de infecção 

microbiana, apesar da desvantagem da coloração indesejada. 

Alguns autores discutem o calibre da lima que deve ser utilizada no 



 

 

  

procedimento devido a fragilidade das paredes dos canais radiculares de dentes com 

rizogênese incompleta e necrose pulpar, a lima de calibre #10 ou de calibre #15 acaba 

sendo a mais indicada para quando está perto do ápice, pois é um calibre menor e 

pode não prejudicar tanto as paredes e estruturas dentárias, combinados com outros 

autores, a lima de calibre #60 fica determinada com a lima de maior calibre para 

instrumentação, e com isso reduzindo também o índice de fraturas, dado que o 

elemento dentário não é instrumentado até o mesmo ficar frágil, e então realizando a 

aplicação de medicamentos, e materiais com a lima de calibre #40, porém, o calibre 

da lima é determinado de acordo com a anatomia dental de cada paciente. 

A solução irrigadora mais indicada é o hipoclorito de sódio a 2,5%, uma 

concentração média, que vem a ser uma das melhores soluções a serem utilizadas, 

visto que a clorexidina 2% não tem tanta ação em tecido necrosante, e não remove 

a smear layer. Já a associação de hipoclorito de sódio para a primeira sessão, junto 

ao EDTA 17% na segunda sessão, conseguem abranger a maior área afetada e 

realizar assim a remoção da smear layer. 

Já a medicação intracanal é recomendado o uso de hidróxido de cálcio, visto 

que a pasta tri-antibiótica tem a desvantagem de coloração indesejada nos dentes. 

Como se trata de dentes permanentes, é necessário verificar o estágio de Nolla 

do paciente, para um melhor prognóstico e plano de tratamento a ser executado. 

O objetivo principal é a desinfecção dos canais radiculares e a formação de um 

coágulo no interior do canal, utilizando assim limas de menor calibre para uma menor 

deformação da anatomia dental, e acabar não prejudicando tanto as paredes de 

dentina do elemento dentário onde está sendo realizado o paciente, sendo a 

solução irrigadora mais indicada para utilizar o hipoclorito de sódio à 2,5% na primeira 

sessão, e a associação do mesmo ao EDTA 17% na segunda sessão para que ocorra 

a remoção completa da smear layer. 

Por fim, a medicação intracanal mais recomendada é o hidróxido de cálcio, 

devido a desvantagem referente a coloração dentária após o uso da pasta tri-

antibiótica. Sendo assim, a regeneração por indução de coágulo é uma técnica que 

tem sido mais viável e tem uma grande margem de aceitação pelos endodontistas, 

devido ao seus resultados que trazem grandes satisfações. Já a técnica onde é 

utilizado a PRP, tem as desvantagens sobre a remoção de sangue venoso, o que vem 



 

 

  

a ser até mesmo invasivo para pacientes jovens, e necessidade de equipamentos 

especiais e custos elevados. Sendo assim, o protocolo por indução do coágulo acaba 

sendo mais viável devido aos custos e é um protocolo acessível para o SUS. 
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