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Proposição
A Associação Brasileira de Odontopediatria (abo-odontopediatria) apresenta este
roteiro para descrever o diagnóstico de patologia pulpar e determinar as indicações, objetivos
e medicamentos para a terapia pulpar em dentes decíduos e permanentes jovens.
A intenção deste guia é recomendar medicamentos ou procedimentos para a terapia
pulpar, porém a abo-odontopediatria continuará acompanhando o surgimento de outras
pesquisas sobre o assunto, para que as determinações das melhores opções clínicas sejam
sempre atualizadas.
Método
Este guia foi desenvolvido baseado em uma revisão da literatura e colaboração de
estudiosos da área. Conduziu-se uma busca na base de dados MEDLINE utilizando-se os
termos “tratamento pulpar indireto”, “remoção parcial de dentina cariada”, “capeamento
pulpar indireto”, “escavação gradativa”, “terapia pulpar”, “capeamento pulpar direto”,
“exposição pulpar”, “pulpotomia”, “hidróxido de cálcio”, “formocresol”, “sulfato férrico”,
“cimento de ionômero de vidro”, “MTA”, “pulpectomia”. Apesar deste guia referenciar a
literatura e o consenso de estudiosos, outras pesquisas são necessárias sobre terapia pulpar de
dentes decíduos e permanentes jovens vitais e não vitais, para auxiliar os clínicos na decisão
da terapia e escolha de medicamentos apropriados.
Introdução
O objetivo básico da terapia pulpar é manter a integridade dos dentes e de seus tecidos
de suporte. É desejável manter a vitalidade pulpar de um dente afetado por lesão de cárie,
lesão traumática ou outras injúrias. No entanto, um dente desvitalizado pode manter-se
clinicamente funcional1.
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As indicações, os objetivos e o tipo de terapia dependem do diagnóstico obtido – polpa
saudável, pulpite reversível, pulpite irreversível ou necrose pulpar2. O diagnóstico depende de
fatores como:
1. história médica;
2. historia odontológica, incluindo características da dor, se houver;
3. exame clínico, incluindo-se presença de lesões cariosas, fraturas, deslocamentos, alteração de
cor e de tecidos moles;
4. exame radiográfico para verificar regiões apicais e de furca;
5. testes adicionais, como palpação, percussão e avaliação da mobilidade1,3.

Testes de sensibilidade pulpar (elétricos e térmicos) podem ser úteis em dentes
permanentes4, mas não são recomendados para dentes decíduos, em função de respostas não
confiáveis. Dentes que apresentarem sinais ou sintomas como história de dor espontânea,
fístula, inflamação periodontal não resultante de gengivite ou periodontite, mobilidade não
compatível com trauma ou período de rizólise, radiolucidez apical ou na região de furca,
reabsorções interna ou externa são compatíveis com diagnóstico de pulpite irreversível ou
necrose pulpar. Estas características indicam o tratamento endodôntico5-7.
Dentes que apresentarem dor provocada de curta duração ou por escovação, aliviada com
a remoção do estímulo e uso de analgésicos, são compatíveis com o diagnóstico de pulpite
reversível e candidatos à terapia para polpa vital8 que vão deste o capeamento pulpar indireto
até a pulpotomia.
Recomendações
Toda a informação relevante sobre diagnóstico, tratamento, e acompanhamento deve ser
documentada na ficha do paciente. Qualquer planejamento de tratamento deve incluir
considerações sobre:
1. história médica do paciente
2. valor estratégico do dente envolvido com relação ao crescimento e desenvolvimento do
paciente
3. alternativas ao tratamento pulpar
4. possibilidade restauradora do dente em questão

A exodontia deve ser considerada como opção de tratamento quando o processo
infeccioso não puder ser paralisado pelos tratamentos indicados. Também pode ser
recomendada nos casos onde o tecido ósseo de suporte não puder ser restabelecido, a estrutura
dental for insuficiente para procedimento restaurador ou quando uma reabsorção radicular
patológica avançada estiver presente1,6,7. O acompanhamento do paciente após a realização da
terapia pulpar é fundamental para o sucesso do tratamento e exige avaliações clínicas e
radiográficas periódicas, tanto do dente tratado como dos tecidos de suporte, no mínimo por
um período de dois anos, sendo ideal que este acompanhamento fosse realizado até a
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esfoliação do dente decíduo e erupção do sucessor permanente8,12. Tratamentos como
apicificação, reimplante de avulsões ou uso de núcleos e pinos pré-fabricados não são
recomendados para dentes decíduos.
Abordagem para dentes decíduos e permanentes
Terapia pulpar para dentes com diagnóstico de polpa saudável ou pulpite reversível

1. PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINO PULPAR
Na parede pulpar de um preparo cavitário, é sugerida a colocação de uma base
protetora, com o objetivo de recobrir os túbulos dentinários expostos, agindo como uma
barreira protetora entre o material restaurador e o complexo dentino pulparl. Nestes casos, a
colocação de um material que apresente propriedades físicas e biológicas adequadas, como o
hidróxido de cálcio ou um cimento de ionômero de vidro, está sob a escolha do dentista14,15, 34,
41, 48, 57, 60, 65, 67, 72, 82, 86

.

Indicações
Pode ser feita em dentes com diagnóstico de polpa saudável, em lesões cariosas que
atingiram até a metade da espessura da dentina. Assim sendo, quando todo o tecido cariado
foi removido durante o preparo, expondo a dentina, uma base protetora radiopaca pode ser
colocada entre a restauração e a dentina, para minimizar injúrias à polpa, promover a
cicatrização do tecido pulpar ou minimizar sensibilidade pós-operatória. Já para lesões
cariosas ativas mais profundas, o procedimento indicado é a remoção parcial de tecido
cariado, nas suas diferentes formas de abordagem (tratamento restaurador atraumático,
capeamento pulpar indireto e escavação gradativa) descritas mais adiante. Não há indicação
clínica para se proteger uma dentina reacional (terciária) formada, seja na metade mais
externa ou interna da dentina, por já haver uma obliteração dos túbulos dentinários, além da
formação de um tecido de reparação que protege ainda mais fisicamente e biologicamente a
polpa.
Objetivos
A base protetora é utilizada para preservar a vitalidade dental, promover cicatrização
pulpar e formação de dentina terciária, e minimizar microinfiltração. Sinais ou sintomas
clínicos pós-operatórios, como sensibilidade, dor ou edema não devem ocorrer.
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2. TRATAMENTO PULPAR INDIRETO (remoção parcial de dentina cariada)
Tratamento pulpar indireto é um procedimento de mínima intervenção realizado em
dentes com lesão cariosa ativa profunda, ou seja, que atingiram o terço interno da espessura
da dentina, com probabilidade de exposição pulpar se todo o tecido afetado for removido pelo
preparo cavitário convencional68. O tecido cariado amolecido e irreversivelmente lesado é
removido e o tecido parcialmente desmineralizado localizado próximo à polpa é mantido para
evitar exposição pulpar e coberto com material biocompatível. Uma base radiopaca como
hidróxido de cálcio ou óxido de zinco e eugenol é colocada sobre o remanescente dentinário
afetado para estimular cicatrização e reparo34,60,71. O dente é então restaurado com material
que o proteja contra microinfiltração.
Indicações
Tratamento pulpar indireto está indicado em dentes decíduos e permanentes com lesão
cariosa profunda, com alteração pulpar reversível, ou seja, em sinais e sintomas clínicos como
sensibilidade à percussão ou palpação, dor espontânea, edema e fístula (parúlide). Não deve
haver evidência radiográfica de reabsorções patológicas externa ou interna ou outras
alterações patológicas. A porção mais profunda do tecido cariado não é removida, a fim de
evitar a exposição pulpar8. Portanto o Tratamento Pulpar Indireto deve ser realizado em
dentes com potencial de recuperarem-se da injúria provocada pela lesão de cárie8,9.
Objetivos
Criar um microambiente favorável à remineralização dentinária, à formação de dentina
reacional ou terciária e à reparação pulpar. O material restaurador deve selar completamente a
dentina do ambiente bucal. A vitalidade dental deve ser preservada. Em dentes permanentes
com rizogênese incompleta, a terapia deve propiciar condições para que haja continuidade no
desenvolvimento radicular e apicoformação.
O Tratamento Pulpar Indireto pode ser realizado por meio de três técnicas de mínima
intervenção: Escavação Gradativa (também conhecido como tratamento expectante),
Tratamento Restaurador Atraumático (ART) e Capeamento Indireto. Destas, apenas a
primeira é realizada em duas sessões.
2.1. Tratamento Restaurador Atraumático (ART): está descrito em capítulo específico,
neste manual.
2.2. Escavação Gradativa: também conhecida como tratamento expectante, é uma técnica de
mínima intervenção para lesões cariosas profundas ativas de dentina, onde se faz a remoção
parcial de dentina cariada, realizada em duas ou mais sessões. Tem com o objetivo propiciar
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condições para uma resposta biológica da polpa, pela produção de dentina terciária
(esclerórica e reacional), evitando-se assim a exposição pulpar.
Indicação
A escavação gradativa está indicada para lesões profundas em ambas as dentições, nos
casos de pacientes que ainda não apresentam adaptação comportamental para se submeterem
a procedimentos mais complexos ou quando se tem dúvida do diagnóstico pulpar.
Técnica
Primeira sessão: pode ser realizada sem anestesia e com isolamento relativo. Faz-se a remoção
de tecido cariado das paredes circundantes, utilizando-se instrumentos manual e rotatório. Em seguida,
faz-se com cureta a remoção do tecido dentinário amolecido, amorfo, insensível à instrumentação até
que se encontre uma dentina mais resistente, que pode ser removida em lascas ou escamas. Neste
ponto a curetagem é interrompida e, após a limpeza da cavidade com soro fisiológico, aplica-se uma
base protetora com cimento de hidróxido de cálcio

57, 71, 83

e sela-se a cavidade temporariamente com

cimento de óxido de zinco e eugenol de preza rápida. Por também funcionar como base protetora, este
cimento pode ser colocado diretamente sobre a parede pulpar, sem a prévia aplicação do hidróxido de
cálcio34, 41, 48, 65, 67, 82, 86.
Segunda sessão: após um período de no mínimo 90 dias (ou quando o paciente já se encontra
com comportamento adaptado para o tratamento restaurador), o paciente é anestesiado, a restauração
provisória é removida, a textura da dentina da parede pulpar é reavaliada (deverá se apresentar
resistente à instrumentação manual) e a restauração permanente é realizada. Reavaliações clínicas e
radiográficas deverão ser realizadas por, no mínimo, dois anos.

2.3. Capeamento Pulpar Indireto : é uma técnica de mínima intervenção onde se faz a
remoção parcial de dentina cariada, realizada em uma única sessão.
Importante ressaltar que, anteriormente, esta técnica era realizada em duas sessões. No
entanto, evidências científicas atuais demonstram que a reabertura do dente tratado é
desnecessária, pois não há mais fundamentação biológica para o paradigma de remoção
completa da dentina afetada pelo processo de desmineralização64,68,78,89. A dentina
parcialmente desmineralizada remanescente é passível de remineralização.
Indicação
Está indicado para lesões cariosas profundas ativas de dentina em ambas as dentições,
nos casos de pacientes com adaptação comportamental para receberem anestesia e se
submeterem a procedimentos mais complexos e quando os exames pré-operatórios clínicos e
radiográficos confirmam ausência de alterações pulpares irreversíveis.
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Técnica
É realizada sob anestesia local e com isolamento absoluto. A remoção do tecido
cariado é feita inicialmente com instrumentos rotatórios, retirando-se toda a dentina alterada
das paredes circundantes. Depois de removido, com colher de dentina, todo o tecido
amolecido, amorfo e insensível à instrumentação da parede pulpar, a retirada das lascas de
dentina subjacente deverá ocorrer, tendo-se o cuidado de avaliar a textura da dentina no
assoalho da cavidade, a fim de se evitar o sobrepreparo e, por conseqüência a exposição
pulpar. Não há necessidade de se remover todo o tecido afetado pela cárie. Em seguida, faz-se
a limpeza da cavidade com soro fisiológico, aplica-se uma base protetora com cimento de
hidróxido de cálcio e restaura-se a cavidade com material permanente devidamente escolhido,
de acordo com o grau de acometimento do dente.
O tratamento é dado como definitivo, não necessitando de segunda sessão para
reabertura e reavaliação da dentina do assoalho da cavidade. Reavaliações clínicas e
radiográficas deverão ser realizadas por, no mínimo, dois anos
3. Capeamento pulpar direto
Quando uma pequena exposição acidental da polpa ocorre durante o preparo cavitário
ou após lesão traumática, uma base radiopaca biocompatível, como hidróxido de cálcio57, 60, 66,
71, 83, 84

ou agregado de trióxido mineral (MTA)7,21,22, 38, 43, 60, 66,71, 83, 84, pode ser colocada em

contato com a exposição pulpar. O dente é restaurado com material que controle a
microinfiltração7, 23.
Indicações
O procedimento está indicado em pequenas exposições pulpares acidentais (mecânica
ou por trauma) em dentes permanentes e decíduos com até dois terços de rizólise, ambos com
polpa saudável, quando as condições para resposta favorável forem ótimas. O capeamento
pulpar direto, em função de uma exposição pulpar por cárie (ou seja durante a remoção de
tecido cariado) não está indicado, para ambas as dentições18. Considerando a falta de
evidência científica para a remoção completa de tecido cariado, durante um preparo cavitário
em lesão profunda (vide tópico 2), atualmente a possibilidade de ocorrência de exposições
desta natureza é inexistente.
Objetivos
A vitalidade dental deve ser mantida. Não devem aparecer sinais ou sintomas pósoperatórios como sensibilidade, dor ou edema. Cicatrização pulpar e formação de dentina
reparadora devem acontecer. Não deve haver sinais radiográficos de reabsorções radiculares
patológicas externa ou interna, radiolucidez apical ou na região de furca, calcificação anormal
199

Manual de Referência
abo-odontopediatria
___________________________________________________________________________
ou outras alterações patológicas. Não deve haver dano ao dente permanente sucessor. Dentes
com rizogênese incompleta devem apresentar continuação do desenvolvimento radicular e
apicoformação.
4. Pulpotomia
Pulpotomia é a amputação da porção coronária da polpa de um dente vital, em
situações de exposição pulpar extensa por trauma ou durante a remoção de tecido cariado.
Nestes casos, a polpa radicular vital é mantida e deve ser tratada com um medicamento como
hidróxido de cálcio29,30,37,47,49,50,51,52,76,79,80,81, formocresol7,8 ou sulfato férrico19, com
eletrocauterização11 e, mais recentemente o MTA35,38,42,53,59,69,70,76,79,88 ou de proteínas
dentinogênicas, para preservar a integridade da porção radicular. A câmara pulpar é
preenchida com uma base, e o dente é restaurado com material que evite microinfiltração.
Indicação
A pulpotomia está indicada quando a remoção de tecido cariado resulta em exposição
pulpar em um dente decíduo com polpa saudável ou com pulpite reversível8 ou após
exposição pulpar por trauma7. A polpa coronária é amputada e o tecido pulpar radicular
remanescente é diagnosticado vital por critérios clínicos (como coloração do sangramento,
consistência do tecido pulpar ao ser amputado e capacidade de hemostasia, além de ausência
de sinais e sintomas de alteração pulpar irreversível: dor espontânea, edema, fístula) e
radiográficos (ausência de radioluscência peri e interradicular, ausência de reabsorções interna
e externa não fisiológica).
Objetivos
A polpa radicular deve permanecer saudável, sem sinais ou sintomas clínicos como
sensibilidade, dor ou edema. Não deve haver evidência pós-operatória radiográfica de
reabsorções radiculares patológicas externa ou interna. Não deve haver danos ao dente
permanente sucessor.
5. Apicogênese (formação radicular de dentes permanentes)
Apicogênese é um termo histológico que tem sido usado para descrever o resultado de
procedimentos pulpares vitais que permitem a continuação fisiológica do desenvolvimento e
formação do ápice radicular. Formação do ápice em dentes permanentes jovens vitais pode ser
alcançada pela realização de procedimentos pulpares vitais apropriados previamente descritos
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nesta seção (ver tratamento pulpar indireto, capeamento pulpar indireto, pulpotomia parcial
para exposições por cárie e traumáticas.
Terapia pulpar para dentes decíduos e permanentes diagnosticados com pulpite
irreversível ou necrose pulpar
5. Tratamento Endodôntico Radical
O Tratamento Endodôntico Radical é um procedimento endodôntico realizado quando
o tecido pulpar radicular está irreversivelmente infectado ou necrótico devido à lesão de cárie
ou trauma. Em todos os casos, o teto da câmara pulpar é totalmente removido para obter-se
acesso apropriado aos canais e eliminar toda a polpa coronária. Para dentes decíduos, a
pulpectomia é realizada e os canais radiculares saneados, alargados, desinfectados e
preenchidos como material reabsorvível como hidróxido de cálcio44,45,55,74,75,77, pasta de
Guedes-Pinto32,36,48,87 e o oxido de zinco e eugenol não reforçado20. O dente é então
restaurado com material que proteja contra microinfiltração.
A pulpectomia de um dente permanente é realizada através do tratamento endodôntico
convencional, em casos de dentes com polpa exposta, infectada e/ou necrótica, buscando
eliminar a infecção pulpar e perirradicular. Em todos os casos, o teto da câmara pulpar é
totalmente removido, obtendo-se acesso adequado aos canais radiculares, para obter-se acesso
apropriado aos canais e eliminar toda a polpa coronária. Este procedimento facilita a remoção
de toda a polpa coronária e radicular, e posterior saneamento e modelagem do sistema de
canais radiculares. Para obturação destes canais, são empregados materiais com propriedades
físico-químicas e biológicas adequadas, não devendo ser reabsorvíveis31,33,39,40,46,54,56, 58,61,62,
63,73,76,78,83,89,90,91,92

. A obturação, mais próxima possível da junção cemento-dentina, deve ser

realizada com guta-percha ou outro material obturador aceitável como descrito no guia clínico
de endodontia13.
Indicações
Dentes decíduos: o Tratamento Endodôntico Radical está indicado em dentes decíduos
com pulpite irreversível ou necrose ou em um dente que inicialmente foi indicado para
pulpotomia, porém o tecido pulpar radicular apresentou sinais clínicos que contra-indiquem a
manutenção da polpa radicular, como necrose e hemorragia excessiva. Em relação aos sinais
radiográficos, observados no exame pré-operatório, este tratamento está indicado para dentes
com reabsorção fisiológica, reabsorção patológica inicial e com lesão periapical ou
interradicular que não tenham atingido a continuidade da lâmina dura do saco folicular do
germe do permanente sucessor.
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Dentes permanentes: dentes com rizogênese completa que apresentem pulpite
irreversível ou necrose pulpar e possibilidade restauradora. Em dentes que apresentem lesões
perirradiculares não resolvidas com tratamento endodôntico, canais radiculares não acessíveis
pelo tratamento convencional ou calcificação do canal radicular, tratamento com técnicas
mais especializadas deve ser indicado.
Objetivos
Deve haver evidencia de obturação com qualidade, sem sobre-obturação ou falta de
material na presença de canal acessível. Não deve haver sinais ou sintomas pós-operatórios de
sensibilidade prolongada, dor ou edema, e deve haver evidencia de resolução de patologia
diagnosticada antes do tratamento, sem colapso clínico ou radiográfico dos tecidos
perirradiculares de suporte. No caso de dentes decíduos, o tratamento deve permitir a
reabsorção das estruturas radiculares e do material obturador no período normal, contribuindo
para a erupção do dente sucessor. Não deve haver evidência de reabsorção radicular
patológica ou radiolucidez apical ou na região de furca.
7. Apicificação (fechamento do ápice radicular de dentes permanentes)
Apicificação é uma forma de induzir o fechamento do ápice radicular de um dente não
vital com rizogênese incompleta, a partir da remoção do tecido coronário e radicular não vital
junto ao final da raiz e preenchimento radicular com agente biocompatível, como hidróxido
de cálcio7 (muitos tratamentos podem exigir material puro pró-analise) ou MTA28. Uma vez o
fechamento apical é obtido, ou uma barreira apical é estabelecida, o tratamento endodôntico
deve ser completado. O acompanhamento do paciente é fundamental para o sucesso do
tratamento e exige avaliações clínicas e radiográficas periódicas, tanto do dente tratado como
dos tecidos de suporte, por um período mínimo de dois anos8,12.

Indicações
Esse procedimento está indicado para dentes permanentes não vitais com rizogênese
incompleta.
Objetivos
Este procedimento deve induzir fechamento do ápice radicular (apicificação) ou
barreira apical nos ápices imaturos, evidenciados por avaliação radiográfica. Sinais ou
sintomas clínicos como sensibilidade, dor, ou edema não devem ser evidentes após o
tratamento. Não deve haver evidências radiográficas de reabsorção radicular externa,
patologia radicular lateral, ou colapso dos tecidos perirradiculares de suporte durante ou após
a terapia.
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