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REVASCULARIZAÇÃO : UMA ALTERNATIVA PARA DENTES 
IMATUROS NECROSADOS
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Introdução: Conceito e bases biológicas
Revascularização é o termo mais usado para descrever aquele que é um dos mais entu-

siasmantes desenvolvimentos do mundo da endodontia. A endodontia regenerativa inclui os 
“procedimentos biologicamente guiados que têm como objectivo o restabelecimento 
fisiológico de estruturas dentárias danificadas, incluindo dentina e estruturas radi-
culares, bem como células do complexo pulpo-dentinário”11.

Os primórdios deste conceito remetem para os anos 60, quando Nygaard Ostby demons-
trou nos seus estudos, que era possível o aparecimento de novo tecido vascularizado no ter-
ço apical de dentes necrosados com lesões periapicais. Entre os anos 60 e o início do século 
XXI, inúmeros autores continuaram a demonstrar resultados promissores no que diz respeito 
à eficaz promoção do desenvolvimento radicular em dentes nos quais, quer por infecção 
quer por trauma, a rizogénese tinha sido interrompida2,12–15. Existiam, no entanto, duas gran-
des questões por entender: que tipo de “novo tecido” estaria efectivamente a ser formado 
e qual a sua origem. 

Em 2008, um novo tipo de células estaminais mesenquimatosas foi isolado da porção 
mais apical da papila dentária (região do complexo embriológico dentário responsável pela 
formação do complexo dentino-pulpar), denominadas SCAP – células estaminais da papila 
apical – que demonstraram ter uma forte capacidade de diferenciação e regeneração, assu-

mindo-se como a principal fonte de odontoblastos para a formação radicular16. Neste senti-
do, foi proposto que, quando existe uma comunicação suficientemente ampla entre o espaço 
pulpar e os tecidos apicais, é possível que remanescentes da papila apical sobrevivam aos 
processos infecciosos, permitindo que, sob condições favoráveis, as suas células possam ser 
“activadas” de forma a desencadear a regeneração dos tecidos pulpares e radiculares17,18. 
Estas descobertas vieram elucidar os fenómenos regenerativos verificados nos vários estu-
dos das décadas anteriores.  

Protocolo e Seleção do Caso
Tendo em conta a complexidade biológica de um procedimento regenerativo, é fulcral 

uma prévia avaliação de factores como o grau de desenvolvimento radicular e o respectivo 
diâmetro apical, a história do processo infeccioso e a restaurabilidade do dente3.

Recomendações da Associação Americana de Endodontia (AAE) para selecção do caso19:
– 8-16 anos;
– Dentes necrosado (diagnóstico!);
– Incompleto desenvolvimento radicular (ápex imaturo);
– Com ou sem periodontite apical;
– Cooperação.

Dentes imaturos necrosados, com ou sem lesão periapical, representam um grande desafio para o tratamento endodôntico convencional1. A instrumentação mecânica do 
canal é, na maior parte dos casos, contra-indicada, já que pode debilitar ainda mais as paredes radiculares finas e frágeis. Conseguir uma obturação adequada revela-se tam-
bém altamente complexo, dada a ausência de um ápex formado que permita a compactação do material obturador, dificultando assim o selamento apical2,3.

Convencionalmente, a apexificação tem sido a técnica de eleição para abordar estes dentes permanentes jovens que perderam a sua vitalidade4. Seja através da aplicação 
de hidróxido de cálcio (HC) ou, mais tarde, recorrendo ao agregado de trióxido mineral (MTA), a verdade é que nenhuma das opções permite fortalecer esses dentes, melho-
rando o seu prognóstico5–7. Apesar de criar condições para a obturação do canal, as raízes permanecem finas e curtas, e o dente susceptível à fractura como resultado de uma 
relação corono-radicular desfavorável8,9.

A revascularização pulpar, técnica incluída no contexto da endodontia regenerativa, pode contribuir para a melhoria do prognóstico destes dentes altamente comprometidos, 
baseando-se no conceito de que células estaminais multipotentes da região apical podem restabelecer-lhes a capacidade de se desenvolver fisiologicamente5,10. Durante as 
últimas duas décadas, um sem número de casos têm sido reportados indicando a eficaz promoção do desenvolvimento radicular, tanto no que diz respeito à espessura das suas 
paredes, como ao seu comprimento, com o respectivo encerramento apical. A compreensão das bases biológicas por trás destes fenómenos regenerativos é um passo fulcral 
no sentido de permitir uma mudança de paradigma em relação à abordagem de dentes imaturos necrosados11.

RESUMO

Palavras-chave:  ápex imaturo, revascularização pulpar, células estaminais, endodontia regenerativa

Conventional endodontic treatment on immature necrotic teeth, with or without apical pathosis, presents several clinical challenges1. Mechanical instrumentation is often 
contraindicated since it can further weaken the already thin and fragile dentinal walls. Achieving an adequate obturation of the root canal is also a rather complex step, 
since there is lack of a completely formed apex that would allow material compactation, which difficults the apical sealing2,3.
Conventionally, apexification has been the gold standard technique to treat young permanent teeth that lost vitality4. Either using calcium hydroxide (HC) or more recently, 
mineral trioxide aggregate (MTA), the truth is neither of the options has shown the hability to further stregthen those teeth and improve prognosis5–7. Despite the fact that 
it creates conditions for the canal to be obturated, root walls remain short and thin, and the tooth prone to fracture due to an unfavorable crown-root ratio8,9.
Pulp revascularization, a technique associated with regenerative endodontics, has positively contributed to improving the prognosis of these highly compromised teeth, 
based on the concept that multipotent stem cells from the apical area are able to re-establish the competence for a physiological root development5,10. In the past two 
decades, a number of cases have been reported indicating the promotion of continued root development, improving both width and length with respective apical closure. 
Comprehension of the biological basis behind these phenomena is a key step in order to allow a paradigm shift in managing immature necrotic teeth11.
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Fig. 2. Caso clínico de revascularização de um pré-molar inferior imaturo com periodontite apical e fístula utilizando como medica-
ção intracanalar a PTA2,19.

Fig. 1. Dente permanente imaturo dissecado e localização da papila apical18.
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O calibre do forâmen apical é um aspecto crítico, dada a sua estrita relação com o influxo 
sanguíneo para o interior do canal, do qual dependerá a regeneração dos tecidos20.

1ª Fase: Desinfecção
O primeiro alicerce de qualquer procedimento regenerativo é a obtenção de um ambiente 

devidamente estéril. Assim, aquando da escolha da solução irrigante a utilizar para a desin-
fecção, é importante encontrar um equilíbrio entre a necessidade de eliminar bactérias e a 
necessidade de manter a vitalidade das células estaminais21,22. Para evitar citotoxicidade e 
interferências na adesão celular às paredes intracanalares a AAE aconselha utilizações de 
baixas concentrações de NaOCl.

Eliminação bacteriana Sobrevivência das SCAP

Ao contrário de um tratamento endodôntico convencional, o canal não deve ser instru-
mentado mecanicamente, algo que não só poderia fragilizar ainda mais as paredes radi-
culares, como também danificar quaisquer remanescentes de tecido vital que possam ter 
perdurado no interior do canal2,14. A desinfecção fica apenas dependente da irrigação e da 
aplicação de medicação intracanalar - hidróxido de cálcio (HC) ou pasta tri-antibiótica de 
“Hoshino”(PTA) - ciprofloxacina, metronidazol e minociclina3,23–25.  

Dada a composição multibacteriana das infecções endodônticas, a PTA demonstra melho-
res resultados que o HC na desinfecção de canais radiculares infectados e na consequente 
cura dos tecidos periradiculares26. Para além disso, estão descritos efeitos negativos do HC na 
sobrevivência das células estaminais da papila apical e a possibilidade de obliteração com-
pleta do canal radicular, resultado do seu elevado pH =1220.

2ª Fase: Hemorragia e Selamento
Não existe consenso bibliográfico quanto ao tempo ideal de actuação de medicação intra-

canalar. No entanto, e apesar da ausência de guidelines, o que é certo é que o procedimento 
não deve prosseguir se o dente não se encontrar assintomático e sem sinais clínicos de infec-
ção como fístula ou edema19,27.

Sugestão de Protocolo segundo a Associação Americana de Endodontia:
1. Anestesia local: mepivacaína a 3% sem vasoconstrição28;

2. Eliminar medicação com soro fisiológico e irrigação final com EDTA a 20% - agente que-
lante, vai provocar a exposição do colagénio à superfície das paredes do canal: 

- aumenta adesão celular às paredes do canal radicular;
- liberta factores de crescimento e diferenciação celular19,27,29.

3. Sobre-instrumentar o canal cerca de 2mm com uma lima #K20 para promover hemorra-
gia intracanalar (3-4 mm da JAC)2,19,30:

- Influxo das SCAP;
 - Criar um coágulo (matriz para crescimento celular).

4 . Selamento do coágulo: o material ideal para selamento é o MTA. Não só pela sua ele-
vada biocompatibilidade, como pela capacidade de tomar presa na presença de fluídos bio-
lógicos (sangue)3,19,27,31. No entanto, está descrita a utilização de outros biocerâmicos, como 
por exemplo o BioDentine®32,33. 

Follow-Up
O follow-up de um procedimento regenerativo deve englobar uma avaliação clínica e 

radiográfica do dente intervencionado. O seu grau de sucesso pode ser mensurado conforme 
a obtenção dos seguintes objectivos19:

1. Eliminação dos sintomas e evidência de cicatrização da lesão apical;

2. Aumento da espessura das paredes radiculares e do comprimento da raíz;

3. Resposta positiva aos testes de sensibilidade pulpar (indicador objectivo da revitaliza-
ção do tecido pulpar)27.

É expectável que, em casos de sucesso, evidências de cicatrização apical sejam visíveis 
radiologicamente 6 a 12 meses após o procedimento, no entanto, será necessário, em 
média, 12-24 meses para que seja possível observar sinais de aumento considerável da 
espessura e comprimento do canal radicular, caminhando no sentido do encerramento apical 
fisiológico que, para alguns autores, deve ser encarado como o derradeiro objectivo de um 
procedimento regenerativo19.

Diferentes tipos de tecidos foram já encontrados no interior de canais submetidos ao pro-
cedimento, estando este achado intimamente relacionado com a obtenção do objectivo ter-
ciário (respostas aos testes de sensibilidade), o único indicador objectivo da “revitalização” 
do tecido pulpar conforme descrevem vários autores30,34,35. 

Assim, podemos destacar entre os resultados:

– Revascularização da polpa com formação de dentina e maturação radicular - Revascula-
rização propriamente dita, com resposta aos testes de sensibilidade.

– Crescimento de cimento e ligamento periodontal, e/ou osso e medula óssea - Reparação 
cicatricial com tecidos diferentes e sem resposta aos testes de sensibilidade34.

Conclusão
Face aos benefícios que pode trazer, a Revascularização é sem dúvida uma abordagem 

que deve ser tida em conta, até porque deixa em aberto a realização de outros tratamentos, 
quando não é bem-sucedida. Para além de promover a continuação do desenvolvimento 
da raiz, fortalecendo o dente melhorando a sua proporção corono-radicular e é uma técnica 
relativamente simples, pouco invasiva e com baixos custos.

São necessários mais estudos randomizados controlados, follow-ups de maior duração, 
bem como uma evidência histológica mais precisa, que permitam estabelecer protocolos 
padronizados para a revascularização, critérios e taxas de sucesso objectivas para guiar os 
clínicos. No entanto, a verdade é que a evidência existente indica-nos que as taxas de cresci-
mento radicular são significativamente superiores após um protocolo de revascularização de 
sucesso quando comparadas qualquer das opções convencionais, o que de certa forma per-
mite suportar uma mudança de paradigma na abordagem a dentes imaturos necrosados. n 

Raíz Revascularização Apexificação MTA Apexificação HC

Espessura 28,2% 0,00% 1,52%
Comprimento 14,9% 6,1% 0,4%

Tabela 1- Percentagem de crescimento radicular após diferentes tratamentos em dentes imaturos8.

Artigo Clínico não publicado ao abrigo do atual Acordo Ortográfico.

NaOCl
1,25%

20mL/canal
5 mins
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Revascularização : uma alternativa para  
dentes imaturos necrosados 

    Dentes imaturos necrosados, com ou sem lesão periapical, representam um grande desafio para o tratamento endodôntico convencional. A instrumentação mecânica do canal é, na maior parte dos casos, contra-indicada, já que pode 
debilitar ainda mais as paredes radiculares finas e frágeis. Conseguir uma obturação adequada revela-se também altamente complexo, dada a ausência de um ápex formado que permita a compactação do material obturador, dificultando 
assim o selamento apical.  
   Convencionalmente, a apexificação tem sido a técnica de eleição para abordar estes dentes permanentes jovens que perderam a sua vitalidade. Seja através da aplicação de hidróxido de cálcio (HC) ou, mais tarde, recorrendo ao 
agregado de trióxido mineral (MTA), a verdade é que nenhuma das opções permite fortalecer esses dentes, melhorando o seu prognóstico. Apesar de criar condições para a obturação do canal, as raízes permanecem finas e curtas, e o 
dente susceptível à fractura como resultado de uma relação corono-radicular desfavorável. 
   A revascularização pulpar, técnica incluída no contexto da endodontia regenerativa, pode contribuir para a melhoria do prognóstico destes dentes altamente comprometidos, baseando-se no conceito de que células estaminais 
multipotentes da região apical podem restabelecer-lhes a capacidade de se desenvolver fisiologicamente. Durante as últimas duas décadas, um sem número de casos têm sido reportados indicando a eficaz promoção do desenvolvimento 
radicular, tanto no que diz respeito à espessura das suas paredes, como ao seu comprimento, com o respectivo encerramento apical. A compreensão das bases biológicas por trás destes fenómenos regenerativos é um passo fulcral no 
sentido de permitir uma mudança de paradigma em relação à abordagem de dentes imaturos necrosados. 
  
   Palavras-chave: ápex imaturo, revascularização pulpar, células estaminais, endodontia regenerativa. 

Conclusões 

   Revascularização é o termo mais usado para descrever aquele que é um dos mais entusiasmantes desenvolvimentos do mundo da endodontia. A endodontia regenerativa inclui os “procedimentos biologicamente guiados que têm 
como objectivo o restabelecimento fisiológico de estruturas dentárias danificadas, incluindo dentina e estruturas radiculares, bem como células do complexo pulpo-dentinário”. American Association of Endodontics, 2013 
 
    

Fig 1 - Dente permanente imaturo dissecado e localização da papila apical (seta) 

Protocolo e selecção do caso 

Introdução 

Conceito e bases biológicas 

Bibliografia 

Follow-up 

   Tendo em conta a complexidade biológica de um procedimento regenerativo, é fulcral uma prévia avaliação de factores como o grau de desenvolvimento radicular e o 
respectivo diâmetro apical,  a história do processo infeccioso e a restaurabilidade do dente. 

1. Erradicação bacteriana 

2. Criação de uma matriz (coágulo) 

3. Selamento  

   Os primórdios deste conceito remetem para os anos 60, quando Nygaard Ostby demonstrou nos seus estudos que era possível o aparecimento de novo tecido 
vascularizado no terço apical de dentes necrosados com lesões periapicais. Entre os anos 60 e o início do século XXI, inúmeros autores continuaram a demonstrar resultados 
promissores no que diz respeito à eficaz promoção do desenvolvimento radicular em dentes nos quais, quer por infecção quer por trauma, a rizogénese tinha sido 
interrompida. Existiam, no entanto, duas grandes questões por entender: que tipo de “novo tecido” estaria efectivamente a ser formado e qual a sua origem. 
   Em 2008, um novo tipo de células estaminais mesenquimatosas foi isolado da porção mais apical da papila dentária (região do complexo embriológico dentário responsável 
pela formação do complexo dentino-pulpar), denominadas SCAP – células estaminais da papila apical – que demonstraram ter uma forte capacidade de diferenciação e 
regeneração, assumindo-se como a principal fonte de odontoblastos para a formação radicular. Neste sentido, foi proposto que, quando existe uma comunicação 
suficientemente ampla entre o espaço pulpar e os tecidos apicais, é possível que remanescentes da papila apical sobrevivam aos processos infecciosos, permitindo que, sob 
condições favoráveis, as suas células possam ser “activadas” de forma a desencadear a regeneração dos tecidos pulpares e radiculares. Estas  descobertas vieram elucidar os 
fenómenos regenerativos verificados nos vários estudos das décadas anteriores.   

 

      Recomendações da Associação Americana de Endodontia para selecção do caso: 
             

¾ 8-16 anos 
¾ Dentes necrosados (diagnóstico!) 
¾ Incompleto desenvolvimento radicular (ápex imaturo) 
¾ Com ou sem periodontite apical 
¾ Cooperação  

 

3  Princípios Básicos 

Revascularização 

Diâmetro Apical ideal: » 1,1mm 

O calibre do forâmen apical é um aspecto crítico, dada a sua relação 
com o influxo sanguíneo para o interior do canal, do qual dependerá a 

regeneração dos tecidos. 

1ª consulta: Desinfecção  2ª Consulta: Hemorragia e Selamento 

   O primeiro alicerce de um procedimento regenerativo é a 
obtenção de um ambiente  devidamente estéril. Assim, aquando da 
escolha da solução irrigante a utilizar para a desinfecção, é 
importante encontrar um equilíbrio entre a necessidade de 
eliminar bactérias e a necessidade de manter a vitalidade das 
células estaminais. Para evitar citotoxicidade e interferências na 
adesão celular às paredes intracanalares a AAE aconselha utilização 
de baixas  [NAOCl]. 

Sobrevivência das 
SCAP 

NaOCl 

1,25% 
20mL/canal 

 5 mins 

Eliminação 
bacteriana 

   Ao contrário de um tratamento endodôntico convencional, o canal 
não deve ser instrumentado mecanicamente, algo que não só poderia 
fragilizar ainda mais as paredes radiculares como também danificar 
quaisquer remanescentes de tecido vital que possam ter perdurado 
no interior do canal. A desinfecção fica apenas dependente da 
irrigação e da aplicação de medicação intracanalar (hidróxido de 
cálcio ou pasta tri-antibiótica de “Hoshino” - cifrofloxacina, 
metronidazol e minociclina). 

Figura 2 – Esquematização e Caso clínico de revascularização de um pré-molar inferior imaturo com  

Periodontite apical e fístula utilizando como medicação intracanalar a Pasta Tri-Antibiótica de Hoshino 

   Não existe consenso bibliográfico quanto ao tempo ideal de 
actuação da medicação intracanalar. No entanto, e apesar da 
ausência de guidelines, o que é certo é que o procedimento não 
deve prosseguir, se o dente não se encontrar completamente 
assintomático, e sem sinais clínicos de infecção como fístula ou 
edema.  

¾ 1 . Anestesia local : mepivacaína a 3% sem vasoconstrição 

Evitar limitação da hemorragia 

maior adesão celular 
libertação de factores de crescimento e 
diferenciação celular 

¾ 3. Sobre-instrumentar o canal cerca de 2mm com uma lima #K 20 
para promover hemorragia intracanalar (3-4mm da JAC) 

Influxo de SCAP´s  
Criar um coágulo (matriz para crescimento celular) 

¾ 4. Selamento do coágulo: o material ideal para selamento é o MTA. 
Não só pela sua elevada biocompatibilidade, como pela 
capacidade de tomar presa na presença de  fluídos biológicos 
(sangue). No entanto, está descrita a utilização de  outros 
biocerâmicos, como p.ex. o Biodentine. 

¾ 2. Eliminar medicação com soro fisiológico e irrigação final com EDTA 

a 20%, - agente quelante, vai provocar a exposição do colagénio à 
superfície das paredes do canal 

   Dada a composição multibacteriana das infecções endodônticas, a 
PTA demonstra melhores resultados que o HC na esterilização de 
canais radiculares infectados e na consequente cura dos tecidos 
periradiculares. Para além disso, estão descritos efeitos negativos 
na sobrevivência das células estaminais da papila apical e a 
possibilidade de obliteração completa do canal radicular resultado 
do seu elevado pH ( 12). 
 
 

Avaliação Clínica Avaliação Radiográfica 

1º - eliminação de sintomas e evidência de cicatrização apical 
2º - aumento da espessura das paredes radiculares e do comprimento da raíz (encerramento apical) 
3º - resposta positiva aos testes de sensibilidade pulpar 

Objectivos 

   Face aos benefícios que pode trazer, a Revascularização é sem dúvida uma abordagem que deve ser tida em conta, até porque deixa em aberto a realização de outros 
tratamentos quando não é bem sucedida. Para além de promover a continuação do desenvolvimento da raíz, fortalecendo o dente e melhorando a sua proporção corono-
radicular, é uma técnica relativamente simples, pouco invasiva e com baixos custos. 

Fig 3 - Percentagens de crescimento radicular após diferentes tratamentos em dentes 

imaturos 

   A Associação Americana de Endodontia estabelece 3 grandes objectivos no follow-up de um procedimento regenerativo. É expectável que, em casos de sucesso, evidências de cicatrização apical sejam visíveis radiologicamente 6 a 12 
meses após o procedimento, no entanto, será necessário em média 12-24 meses para que seja possível observar sinais de aumento considerável da espessura e do comprimento do canal radicular, caminhando no sentido do encerramento 
apical fisiológico que, para alguns autores, deve ser tido como o derradeiro objectivo da Revascularização.  
   Diferentes tipos de tecidos foram já encontrados no interior de canais submetidos ao procedimento, estando este achado intimamente relacionado com a obtenção do objectivo terciário –  indicador objectivo da “revitalização” do tecido 
pulpar. Podemos destacar:  

¾  Revascularização da polpa com formação de dentina e maturação radicular  - Revascularização com resposta aos testes de sensibilidade  
¾ Crescimento de cimento e ligamento periodontal, e/ou osso e medula óssea – Reparação cicatricial com tecidos diferentes sem resposta aos testes de sensibilidade 

   São necessários mais estudos randomizados controlados e follow-ups de maior duração que permitam estabelecer para a revascularização protocolos padronizados, 
critérios e taxas de sucesso objectivas para guiar os clínicos, no entanto, a verdade é que a evidência existente indica-nos que as taxas de crescimento radicular são 
significativamente superiores após um  protocolo de revascularização do que com qualquer das opções convencionais, o que de certa forma permite suportar uma 
mudança de paradigma na abordagem a dentes imaturos necrosados. 
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