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PREFÁCIO

Este manual foi idealizado para auxiliar o cirurgião-dentista, as-
sim como o estudante de odontologia, a reconhecer e tratar as situa-
ções de urgência que frequentemente acometem crianças na clínica 
odontológica. Da mesma forma, no último capítulo deste manual, 
foram selecionadas algumas alterações, as quais não se constituem 
necessariamente urgências, mas que podem causar grande aflição 
aos pais ou responsáveis, como cisto ou hematoma de erupção, den-
tes natais, retenção prolongada dos dentes decíduos, entre outros. 

Antes de tudo, é preciso saber diferenciar uma situação de ur-
gência de uma emergência. O Tratamento de Urgência é caracterizado 
por ser inesperado e imprevisível. O paciente (no caso de crianças, 
os seus responsáveis) que busca ou necessita de um tratamento de 
urgência apresenta-se incapacitado para as atividades do cotidiano 
e/ou vivenciando sintomatologia desagradável ou debilitante, como 
é o caso da dor decorrente de abscessos dentoalveolares agudos ou 
situações de traumatismos dentários. Algumas situações de urgên-
cia, se não forem devidamente tratadas, podem tornar-se situações 
de emergência, as quais também se caracterizam por ser inespera-
das e imprevisíveis, porém o atendimento é executado em pacientes 
afetados por condições com alta probabilidade de evolução para o 
óbito caso a intervenção profissional não ocorra imediatamente. São 



exemplos de condições que necessitam do Tratamento de Emergência 
as obstruções totais das vias aéreas, as paradas cardíacas e as hemor-
ragias graves.

Procurou-se, ao decorrer do texto, apresentar condutas de con-
senso para cada situação clínica apresentada. A busca pelo conhe-
cimento deve ser uma constante na vida do profissional, para que 
possamos oferecer ao nosso pequeno paciente um atendimento hu-
manizado, cheio de carinho, mas de forma responsável, sempre base-
ado em evidências científicas.

Boa leitura!

Cíntia de Vasconcellos Machado

Fernanda Lyrio Mendoça



Dedico este livro a Sergio Ary Oliveira Machado (in memoriam), 
também dentista e professor, minha inspiração desde sempre. Ama-
va como ninguém ensinar, transmitindo com humildade e alegria o 
muito que sabia. Obrigada por tudo, pai.

Cíntia de Vasconcellos Machado

DEDICATÓRIA
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ALTERAÇÕES PULPARES 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
A polpa é um tecido conjuntivo frouxo localizado no centro do 

dente, confi nada em paredes ríg idas de dentina, formando com esta 
uma entidade embriológica e funcional denominada de complexo 
dentino-pulpar. O tecido pulpar é composto por diversos tipos de 
células, matriz extracelular, vasos sanguíneos e fi bras nervosas, exer-
cendo importantes funções para manter a vitalidade do dente, como 
fornecimento de nutrientes, inervação e proteção1,2. 

Quando a dentina é exposta, seja por cárie ou trauma, a polpa 
reagirá a esta injúria em menor ou maior intensidade devido à per-
meabilidade da dentina, a qual é conferida pelos túbulos dentiná-
rios. Esses, por sua vez, se apresentarão em maior quantidade e com 
diâmetro aumentado à medida que se aproximam do tecido pulpar. 
Assim, pode ocorrer a difusão de substâncias biologicamente ativas, 
como resíduos metabólicos e toxinas bacterianas (provenientes do 
processo de cárie) mesmo antes das bactérias conseguirem atingir o 
tecido pulpar, provocando uma reação inflamatória no tecido, a qual 
pode ser reversível ou não3-5.
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Um correto diagnóstico do estado de saúde pulpar deve ser rea-
lizado para que o tratamento mais adequado para cada caso possa 
ser indicado6. Os testes de sensibilidade pulpar são contraindicados 
para crianças, pois além de poderem causar um grande desconforto 
às mesmas (e assim a criança pode não colaborar com o tratamento) 
as respostas não são confiáveis, em função da pouca maturidade e 
falta de precisão das respostas do paciente infantil. 

Assim, o diagnóstico pulpar deve ser realizado com base em da-
dos fornecidos na anamnese e no exame clínico, como história da dor 
(espontânea ou provocada), presença de lesões de cárie, restaurações 
profundas, fraturas (com ou sem exposição da polpa), fístula, altera-
ção de cor e mobilidade não compatível com o estágio de rizólise do 
dente decíduo (Figura 1.1).  O exame radiográfico é de grande impor-
tância para o diagnóstico, através do qual pode-se avaliar a extensão e 
profundidade da lesão de cárie (e sua proximidade com a polpa), pre-
sença de rarefações ósseas (tanto na área de furca como no periápice 
dos dentes), presença de reabsorções radiculares internas e/ou exter-
nas, grau de rizólise do dente decíduo, assim como grau de rizogênese 
do dente permanente2,5-8. 
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HIPEREMIA PULPAR PULPITE REVERSÍVEL PULPITE IRREVERSÍVEL NECROSE PULPAR

• Ausência de dor
• Ausência de sinais 

radiográficos de 
alteração pulpar

• Dor provocada
• Ausência de sinais 

radiográficos de 
alteração pulpar

• Dor espontânea
• Difícil hemostasia 

após realização de 
pulpotomia

• Ausência de dor
• Dor espontânea 

(abscesso agudo)
• Ausência de san-

gramento ou
• Presença de san-

gramento (muito 
escuro ou muito 
claro)

• Textura alterada 
da polpa

• Presença ou não 
de sinais clínicos 
como fístula ou 
abscesso

• Presença de rare-
fação óssea

Sem  
exposição

Com  
exposição

Sem  
exposição

Com  
exposição Biopulpectomia

Capeamen-
to pulpar 
indireto

Capeamen-
to pulpar 
indireto

Capeamen-
to pulpar 

direto

Capeamento 
pulpar direto  

ou pulpo-
tomia

• Exposição de até 2 mm
• Ausência de tecido cariado
• Exposição por trauma
• Sangramento suave

Pulpotomia:
• Exposição maior que 2 mm
• Presença de tecido cariado
• Sangramento vermelho vivo
• Textura normal da polpa
• Hemostasia após 5 minutos

Necropulpectomia

Figura 1.1 – Fluxograma mostrando o estado de saúde pulpar e o tratamento mais 
indicado para cada caso (adaptado de Duque et al., 20135)

Anatomicamente, existem algumas peculiaridades que diferem 
os dentes decíduos dos permanentes, as quais devem ser considera-
das para o diagnóstico pulpar correto, bem como para prevenir pos-
síveis intercorrências durante o tratamento endodôntico. Os dentes 
decíduos são menores em todas as suas dimensões, apresentando 
a camada de esmalte e dentina mais delgada quando comparados 
aos permanentes. Os cornos pulpares dos dentes decíduos são mais 
proeminentes e a câmara pulpar mais volumosa, facilitando a expo-
sição pulpar por cárie, injúria traumática ou acidental. Dessa forma, 
cavidades de cárie consideradas pouco profundas em dentes perma-
nentes podem estar muito próximas da polpa em dentes decíduos. 
Além disso, devido ao fato de a dentina na região de furca ser mais 
delgada, ela pode ser inadvertidamente perfurada no momento do 
tratamento endodôntico2,9. 
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1.2 PULPITE REVERSÍVEL 
A pulpite reversível consiste em um processo inflamatório que se 

desenvolve no tecido pulpar como uma tentativa de defesa do mes-
mo a uma agressão física, química ou bacteriana. Nessa fase do pro-
cesso inflamatório, se o agente agressor for removido, as alterações 
ocorridas no tecido são reversíveis e o mesmo tem condições de re-
tornar à normalidade10,11. Nos casos de pulpite reversível, o paciente 
(ou seus responsáveis, no caso de crianças pequenas) relata dor pro-
vocada. Clinicamente, pode-se observar cavidade de cárie (Figura 
1.2), fraturas de esmalte e dentina (com ou sem exposição pulpar) ou 
restaurações com defeito7,8.

Figura 1.2 – Paciente apresentando dor provocada devido à exposição dentinária 
por cárie.

No exame radiográfico, não existem sinais de alteração (rarefação 
óssea) na região de furca e/ou na região periapical dos dentes ou rea-
bsorção patológica das raízes, indicando necrose pulpar12.
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Diante dessa condição e, dependendo de cada situação clínica, po-
derá ser realizado:

CAPEAMENTO PULPAR INDIRETO

Nos casos em que não há exposição da polpa, o capeamento pul-
par indireto está indicado. Estudos mostram que essa técnica, quan-
do bem indicada, pode ser realizada em sessão única, através da re-
moção seletiva da dentina cariada13. 

A camada mais externa de dentina cariada, a chamada dentina 
infectada, apresenta um grande número de bactérias e é estrutural-
mente desorganizada devido à degradação irreversível das fibras co-
lágenas. Clinicamente, essa dentina apresenta consistência amoleci-
da, coloração clara, com aspecto umedecido e com pouca resistência 
ao corte.  Portanto, de acordo com essas características, pode-se afir-
mar que a dentina infectada não é passível de remineralização e deve 
ser totalmente removida, tanto da parede pulpar quando das pare-
des circundantes. A camada mais interna de dentina cariada, conhe-
cida como dentina afetada, é mais resistente ao corte, tem um menor 
número de bactérias, está parcialmente desmineralizada, apresenta 
coloração normalmente mais escurecida e é passível de ser mantida 
e remineralizada. As bactérias remanescentes (que permanecem na 
dentina afetada, deixada intencionalmente na parede pulpar) devem 
ficar totalmente isoladas do meio ambiente bucal para que possam 
se tornar inviáveis, sem qualquer ação metabólica, evitando a pro-
gressão da lesão. Assim, um bom vedamento da cavidade através de 
uma adequada restauração deve ser realizado5,6,13,14 (Figura 1.3).
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- Consistência amolecida
- Aspecto umedecido
- Coloração mais clara
- Grande número de bactérias
- Pouca resistência ao corte

Dentina infectada

- Mais resistente ao corte — “em lascas”
- Menor número de bactérias
- Coloração mais escurecida
- Passível de remineralização

Dentina afetada
Remoção total da dentina

afetada e infectada das paredes
circundantes e manutenção
da afetada na parede pulpar

Figura 1.3 – Desenho esquemático mostrando a remoção parcial da dentina caria-
da no capeamento indireto.

É importante salientar que deve-se realizar a remoção de todo o 
tecido cariado (infectado e afetado) das paredes circundantes da ca-
vidade, para que ocorra uma boa adesão do material restaurador às 
mesmas. Após a remoção da dentina cariada infectada, indica-se a 
aplicação de uma base protetora com cimento de hidróxido de cál-
cio na parede pulpar, embora alguns estudos não tenham mostrado 
superioridade deste material em relação ao cimento de ionômero de 
vidro (CIV) modificado por resina ou sistema adesivo14-16. Em seguida, 
procede-se à restauração da unidade com o material previamente 
escolhido pelo profissional, como o CIV (convencional ou resinoso) 
e/ou resina composta (Figura 1.4). Resultados de diferentes estudos 
evidenciam o sucesso clínico e radiográfico do tratamento realizado 
em uma única sessão, desde que o estado de saúde pulpar tenha sido 
corretamente diagnosticado13-17. 
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Figura 1.4 – Capeamento pulpar indireto em molar decíduo. Foi realizada remoção 
seletiva de tecido cariado, proteção da parede pulpar com cimento de hidróxido de 
cálcio (A) e restauração com cimento de ionômero de vidro resinoso (B)

CAPEAMENTO PULPAR DIRETO

Quando há exposição pulpar na ausência de tecido cariado (quan-
do todo o tecido cariado foi removido e ocorre uma exposição “aci-
dental”) ou nos casos de trauma em que o paciente procura atendi-
mento em um período de até 24 horas, o capeamento pulpar direto 
pode ser indicado. Além disso, a exposição pulpar deve ser pequena 
(de até 2mm) e o sangramento, suave5,7,18. Após anestesia e isolamen-
to absoluto (sempre que possível), deve-se realizar a lavagem da cavi-
dade com soro fisiológico para remover detritos, seguida de hemos-
tasia com mechas de algodão estéril embebidas também em soro, 
secagem e aplicação do material protetor2,7,12. 

O material mais frequentemente utilizado para o capeamento 
pulpar direto é o hidróxido de cálcio pró-análise (p.a), o qual pode 
ser misturado à água destilada ou soro fisiológico para formar uma 
pasta, com o objetivo de facilitar a inserção sobre a área de polpa ex-
posta. Sobre esta pasta deve ser colocada uma base de cimento de 
hidróxido de cálcio, com o objetivo de proteger e isolar a pasta, visto 

A b
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que a mesma não toma presa. Posteriormente, deve-se restaurar a 
unidade com o material previamente escolhido pelo profissional2,7,12. 
O hidróxido de cálcio é considerado um material biocompatível, in-
dutor de tecido mineralizado, assim como apresenta propriedades 
antissépticas e ação antimicrobiana19,20. 

O MTA (Agregado Trióxido Mineral) tem mostrado bons resulta-
dos no capeamento pulpar direto, tanto em dentes decíduos como 
nos permanentes. O maior tempo de presa, possibilidade de man-
chamento da coroa dos dentes e o custo mais elevado seriam algu-
mas desvantagens, a despeito da excelente biocompatibilidade e 
capacidade seladora do material, indução de tecido mineralizado e 
propriedades antibacterianas. Nesse caso, o pó é misturado a duas 
gotas do líquido, resultando em um material de consistência arenosa 
e úmida, o qual é aplicado somente sobre a área da exposição pulpar 
e em seguida coberto com cimento de ionômero de vidro20-23. 

O Biodentine é um material relativamente novo, o qual consiste 
em um cimento de silicato tricálcico. É considerado um cimento bio-
ativo, que estimula a formação de dentina terciária e, quando em 
contato com o tecido pulpar, promove a formação de dentina reacio-
nária.  Os estudos têm mostrado bons resultados após o capeamento 
pulpar direto, embora ainda tenha um custo bastante elevado. Cinco 
gotas do líquido são adicionadas em uma cápsula de pó do material e 
a mesma colocada em um amalgamador por 30 segundos, sendo em 
seguida assentada sobre a exposição pulpar. Nesse caso, o material 
também pode ser utilizado como um material restaurador provisó-
rio20,22,24.
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PULPOTOMIA

A pulpotomia consiste na remoção de toda polpa coronária e ma-
nutenção da polpa radicular com vitalidade, a qual é recoberta por 
um material/medicamento. As indicações dessa modalidade de tra-
tamento pulpar são bastante restritas atualmente, uma vez que mui-
tas pulpotomias são evitadas com o advento do capeamento pulpar 
indireto2. Está indicada nos casos de exposição pulpar por cárie ou 
ainda nos casos de trauma e exposição do tecido pulpar por mais de 
24 horas, quando se entende que um tratamento mais conservador, 
como o capeamento pulpar direto, não estaria mais indicado pelo 
fato de a polpa ter estado em contato com o meio ambiente bucal (e 
consequentemente com bactérias presentes no mesmo) por um tem-
po demasiadamente longo7,12. 

As contraindicações da pulpotomia são: dor espontânea, dificul-
dade de hemostasia após amputação da polpa coronária (pulpo-
tomia), sinais clínicos de necrose pulpar (como fístula ou abscesso 
dentoalveolar), presença de rarefações ósseas na região de furca de 
molares ou região periapical, reabsorções internas ou externas, assim 
como rizólise avançada em dentes decíduos2,5

Com o dente devidamente anestesiado e isolado, procede-se à re-
moção do teto da câmara pulpar para acesso à polpa coronária (após 
remoção total do tecido cariado). A remoção do teto da câmara pul-
par deve ser realizada com ponta diamantada esférica, em alta rota-
ção e sob refrigeração constante, uma vez que a intenção é manter a 
polpa radicular viável. Nos casos em que o exame radiográfico prévio 
demonstrar uma grande proximidade do teto com o assoalho da câ-
mara pulpar (com risco de perfuração do assoalho) sugere-se o uso 
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de brocas em baixa rotação para a remoção do teto12,25. Após, deve ser 
realizada a amputação da polpa coronária com curetas dentinárias 
afiadas, ou seja, novas. A remoção da polpa coronária com brocas 
deve ser evitada, uma vez que o tecido pode enovelar-se na broca. A 
polpa deve apresentar uma coloração vermelho vivo e ser resistente 
ao corte com curetas, o que indica uma textura normal do tecido2,5 
(Figura 1.5). 

Figura 1.5 – Aspecto da polpa radicular após ampu-
tação da polpa coronária durante a realização da 
pulpotomia. Fonte: Odontopediaria FOB/USP

Durante todo o procedimento, é importante realizar a irrigação 
abundante da área com soro fisiológico para remoção de fragmentos 
dentinários e outros resíduos2,25. Deve-se então realizar a hemosta-
sia do tecido pulpar remanescente com mechas de algodão estéril 



23

embebidas em soro fisiológico ou água destilada, por um período 
de aproximadamente 5 minutos. Em seguida, deve-se secar o tecido 
com algodão estéril e os cotos pulpares devem ser recobertos com 
material previamente escolhido pelo profissional, prosseguindo-se à 
restauração da unidade (Figura 1.6). É importante ressaltar que, na 
ausência de adequada hemostasia, a pulpectomia estará indicada, 
uma vez que o tecido nesse caso não apresenta condições de norma-
lidade12,26.

Os estudos mostram bons resultados no que diz respeito à utiliza-
ção do hidróxido de cálcio, MTA e o Biodentine em pulpotomias, des-
de que o estado de saúde pulpar tenha sido diagnosticado de forma 
correta27-31. Esses materiais devem ser manipulados e utilizados sobre 
os cotos pulpares radiculares da mesma forma como foram descritos 
para a realização do capeamento pulpar direto. 

Embora alguns estudos mostrem sucesso clínico e radiográfico 
de pulpotomias realizadas em dentes decíduos empregando-se o 
formocresol29,32,33, esse fármaco demonstrou citotoxicidade e genoto-
xicidade em diferentes linhagens celulares34, capacidade de difusão 
na corrente sanguínea após pulpotomia em crianças35, além de o for-
maldeído (componente do formocresol) ter sido considerado carci-
nogênico pela Agência Internacional para Pesquisa do Câncer (Inter-
national Agency for Research on Cancer)36. Ainda, o tecido remanescente 
não permanece viável após a aplicação do formocresol - técnica co-
nhecida como mumificação pulpar - uma vez que as células mantêm 
suas características estruturais, mas não apresentam qualquer ativi-
dade metabólica8,26,33. Dessa forma, embora o formocresol ainda seja 
a escolha de muitos Odontopediatras no mundo todo, o emprego de 
materiais considerados biocompatíveis como o MTA, o hidróxido de 
cálcio ou o Biodentine tem sido preconizado. 
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PULPOTOMIA:
1 Remoção de toda a polpa coronária e manutenção da polpa radicular

2 Recobrir a polpa remanescente com material biocompatível + restauração

1 2

• CIV ou Resina Composta

• Cimento de Hidróxido 
de Cálcio

• Hidróxido de Cálcio (p.a)
• MTA
• Biodentine

Figura 1.6 – Desenho esquemático da pulpotomia, onde a polpa coronária é remo-
vida e a polpa radicular (vital) é recoberta com um medicamento/material.

1.3 PULPITE CRÔNICA HIPERPLÁSICA 
Normalmente, esse tipo de alteração ocorre em pacientes bastan-

te jovens, em que as células apresentam elevada capacidade de proli-
feração. A polpa não se encontra totalmente circundada por dentina, 
pois a cárie profunda permite a exposição pulpar ao meio bucal. As-
sim, as toxinas bacterianas e os mediadores químicos inflamatórios 
não estão mais confinados na câmara pulpar (como na pulpite irre-
versível), sendo os mesmos diluídos no meio ambiente bucal10,11. 

Nesse caso, o sinal clínico evidente é a presença lesão de cárie 
profunda e pólipo pulpar, o qual normalmente é assintomático. O 
paciente pode referir desconforto ou sensação de pressão durante 
a mastigação, pelo trauma mecânico dos alimentos sobre o pólipo, 
podendo haver sangramento do tecido pelo mesmo motivo. Radio-
graficamente, há uma comunicação entre o tecido pulpar e o meio 
ambiente bucal10. 


