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A importância do conhecimento morfológico e histológico das estruturas periodontais e 

dentárias é determinante para uma análise decisiva de conduta de tratamento frente a um 

diagnóstico de lesão endodôntica ou periodontal. Sendo assim, o clínico ou o especialista deve 

estar apto a identificar as alterações clínicas com base no conhecimento histológico, a fim de tratar 

o paciente sem sobre ou subtrata-lo. A doença periodontal não causa grandes alterações pulpares 

(necrose) a não ser que a mesma chegue até o ápice do elemento dentário. Entretanto, a doença 

periodontal causa alterações pulpares (envelhecimento) sem comprometer a sua vitalidade. Logo, 

este estudo tem como objetivo realizar uma vasta revisão da literatura, da influência da doença 

periodontal sobre a polpa, identificando os fatores histomorfológicos de acometimento pulpar 

frente aos variados níveis de lesão periodontal, assim como, a resposta tecidual pulpar durante e 

após o tratamento periodontal comparando-o com demais situações que agridem o tecido pulpar 

indiretamente. 

Palavras chaves: 

1- Doença periodontal;      2- Polpa dentária;      3- Lesões endo-perio. 
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The importance of the morphologic and histological knowledge of the periodontal and 

dental structures is important to decide the treatment front to a diagnosis of lesion endodontic 

or periodontal. In this way, the dentist or the specialist can be to identify the clinical 

alterations with base in the histological knowledge to treat the patient efficiently. The 

periodontal disease doesn't cause great alterations in the pulp (it necroses) unless the same 

involves the apex of the root of the dental element. Therefore, the periodontal disease 

produces alterations (aging) in the pulp without committing its vitality. Soon, this study has 

the aim to carry out a vast revision of the literature, of the influences of periodontal disease on the 

pulp, identifying the morphologic factors of pulp attack front a varied levels of periodontal 

injury, as well as, the answer of pulp tissue during and after the periodontal treatment comparing 

with the others situations that attack the pulp tissue indirectly. 

Key word : 

1- Periodontal disease;      2- Dental pulp;      3- Lesion endodontic - periodontal. 

 

 



 

O conjunto de células formadoras do tecido pulpar e periodontal apresentam 

características biológicas semelhantes e, ocasionalmente, demonstram aspectos clínicos que se 

associam. Embora o periodonto e o endodonto constituam áreas de atuação de diferentes 

especialidades, Periodontia e Endodontia respectivamente, não existe entre elas separação nítida e 

definida, já que a divisão entre dente e periodonto é apenas definida por caráter didáticos. 

O conhecimento do desenvolvimento, estrutura e função dos tecidos dentários e 

periodontais é clinicamente importante, a fim de compreender como esses tecidos respondem aos 

danos causados por função, desgastes, traumas ou doenças dentárias e periodontais, e de que 

modo essa resposta pode e deve determinar a prática clínica subseqüente. A intimidade entre os 

tecidos pulpar e periodontal é hoje um fato consolidado, se inserindo num contexto mais amplo 

de estreita relação entre o dente e seus tecidos de suporte (BERGER, 1988). Essas estreitas 

relações entre os tecidos pulpar e periodontal, se estabelecem desde a odontogênese, pois tanto a 

papila dentária, quanto o folículo dentário originam-se do ectomesenquima (OSBORN e TEN 

CATE, 1988). 

A relação mais íntima entre os dois tecidos ocorre via sistema vascular. O fato do 

periodonto ser anatomicamente interligado a polpa dental através dessas comunicações criam vias 

de acesso para troca de agentes nocivos entre os dois tecidos quando um deles ou ambos são 

afetados. Essas comunicações anatômicas são muito importantes devido o papel desempenhado na 

etiopatogenia das lesões endoperiodontais (CZARNECKI e SCHILDER, 1979; BENDER e 
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SELTZER, 1972; LINDHE, KARRING e LANG, 2005).  

Embora o foco da comunicação entre polpa e periodonto se concentre na via vascular, 

existem muitos outros caminhos que podem contribuir para esse intercambio dinâmico, como 

sulcos linguais ou palato-radiculares, fraturas radiculares ou dentárias, trincas, anomalias 

radiculares, agenesia ou hipoplasia cementária, reabsorções externas de origem inflamatória e 

perfurações radiculares iatrogênicas (DONGARI e LAMBRIANIDIS, 1988). Embora outros 

fatores sejam co-responsáveis pela instalação de lesões endodônticas ou periodontais, não restam 

dúvidas do importante papel representado pela presença dos microorganismos no seu 

estabelecimento e progressão, a ponto de ser considerado as duas lesões como doenças infecciosas 

derivadas do biofilme dentário. Além disso, é importante relatar que as reabsorções, fraturas e 

trincas envolvendo a superfície radicular, como também as medidas de tratamento para controle 

da doença periodontal aumentam a possibilidade de exposição dos túbulos dentinários 

estabelecendo outras vias ou rotas de comunicação através da estrutura do dente. 

Estudos demonstram que ambos os processos patológicos podem apresentar características 

em comuns, em termos de aspectos microbiológicos (KEREKES e OLSEM, 1990) e 

imunológicos/histopatológicos (BERGENHOLTZ et al., 1983, STANSHENKO et al., 1998, 

MARTON e  KISS, 2000).  

De maneira similar à doença periodontal, os patógenos associados mais freqüentemente a 

infecções endodônticas são encontrados no segmento anaeróbio da flora, na qual Fusobacterium, 

Prevotella, Porphyromonas, Peptostreptococcus, Eubacterium, Capnocytophaga e Lactobacillus 

pertencem aos gêneros frequentemente isolados de dentes hígidos periodontalmente, porém com 

comprometimento pulpar (SUNDQVIST, 1990; SUNDQVIST, 1994; BAUMGASTNER e 
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FLAKLER, 1991; WASFY et al., 1992). Espiroquetas (THILO et al., 1986, MOLVEM et al., 

1991, DAHLE et al., 1996) e fungos (WALTIMO et al., 1997), também podem ser encontrados 

residindo o canal radicular infectado. Entretanto, a microbiota endodôntica é considerada menos 

complexa, apresentando um número maior de espécies bacterianas na bolsa periodontal profunda 

do que no canal radicular.  

Estudos clínicos demonstram que a necrose com infecção do sistema de canais radiculares 

é capaz de causar lesão periodontal apical com maior freqüência e em menor freqüência no 

periodonto lateral, porém, não existe um consenso creditado bem definido entre os pesquisadores 

a respeito dos possíveis danos histomorfológicos da doença periodontal sobre o tecido pulpar 

(MIROT e  DESORT, 1988). Entretanto, alguns pesquisadores, admitem que as lesões 

periodontais provoquem sim, algum tipo de modificação, tecidual ou celular, sobre o tecido 

pulpar (LANG e MCCONNELL, 1920, CAHN, 1927; RUBACH e MITCHELL, 1965; 

SERENE, 1967; BENDER e SELTZER, 1972), em contrapartida aos demais pesquisadores 

(SAVERWEINE, 1956; MAZUR e MASSLER, 1964; SCHILDER, 1965; CZARNECKI e 

SCHILDER, 1979 e TORABINEJAD e KIGER, 1985).  

Desta forma, torna-se evidente a necessidade de esclarecer a clínicos e especialistas, as 

modificações teciduais encontradas na polpa, frente à doença periodontal crônica avançada, para 

que o mesmo torne-se apto a identificar as alterações clínicas com base no conhecimento 

histológico, a fim de tratar o paciente sem sobre ou subtrata-lo. 



 

Vários são os fatores que inter-relacionam o endodonto e o periodonto. São eles os fatores 

embriológicos, histológicos, anatômicos, microbiológicos e histopatológicos, no qual serão 

abordados como fatores preponderantes no desenvolvimento de lesões endo-periodontais. 

Numa visão embriológica, OSBORN e TEN CATE (1988), afirmam que por volta da 6ª 

à 8ª semana de vida intra-uterina, o estomódio ou cavidade oral primitiva é revestida pelo 

ectoderma. O ectoderma dará origem ao epitélio oral. Em diversos pontos distintos, esse epitélio 

oral, começa a invaginar para dentro do ectomesênquima, dando origem aos germes dentários. O 

desenvolvimento do germe dentário é um processo contínuo, apenas por questões didáticas, ele é 

dividido em: broto, casquete e campânula. Na fase de campânula, o germe dentário, é composto 

de: órgão de esmalte, papila dentária e folículo dentário. O órgão do esmalte dará origem ao 

esmalte dentário. A papila dentária dará origem a duas estruturas importantíssimas, que são: polpa 

e dentina. O saco ou folículo dentário dará origem às estruturas de suporte do dente, que são: 

cemento, ligamento periodontal e osso alveolar propriamente dito, isto é, a parte fasciculada do 

osso.  

De acordo com TEN CATE (1988), durante a odontogênese, o terço apical se encontra 

largo e amplo, sendo envolto por um diafragma epitelial. Desta forma, com a projeção da bainha 

epitelial de Hertwig em direção apical, a dentina e o cemento vão sendo depositados de forma 

rítmica e continua. Quando a bainha epitelial se depara com um vaso ou nervo, esse respeita tal 
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estrutura, rodeando-a e, conseqüentemente, promovendo a deposição de dentina e cemento ao 

seu redor. Desta forma, a presença de vasos e nervos pré-existentes no tecido conjuntivo é 

respeitada durante a formação da raiz, estabelecendo uma comunicação direta entre a polpa e o 

ligamento periodontal. 

Para TEN CATE (1988), estes vasos e nervos constituem vias naturais de transporte 

metabólico do meio externo para o meio interno, visando à manutenção do tecido pulpar e 

neoformação dentinária. À medida que o dente e suas estruturas de suporte vão completando sua 

formação, vasos e nervos reduzem em número e diâmetro, uma vez que após a formação dos 

tecidos periodontais e pulpar, as necessidades metabólicas diminuem. 

KRAMER (1951) realizou um estudo no qual avaliou a vascularização entre a polpa e o 

ligamento periodontal por meio da técnica de perfusão dentária utilizando tinta nanquim em 

cobaias. Através do estudo o autor pode observar que os vasos pulpares tinham íntima conexão 

com os vasos do ligamento periodontal. Estas interconexões foram observadas através da presença 

de canais laterais e acessórios, além de vasos penetrando na bi ou trifurcação de dentes 

multirradiculares. 

SELTZER et al., (1963) verificaram a ocorrência de canais laterais e acessórios em 

profusão nas raízes de dentes posteriores e, com menor freqüência em dentes anteriores. Foram 

vistos, com maior freqüência, canais acessórios e foraminas no terço apical das raízes estudadas. 

Nos molares, foram observados uma quantidade significativa de canais acessórios, sendo que, 

algumas vezes, localizados na porção cervical da raiz, principalmente na região de furca. 
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CHACKER (1974), afirma que durante o processo de desenvolvimento embriológico da 

raiz, a bainha epitelial de Hertwig, respeita os vasos que passam através do tecido mesodérmico, 

tendo como resultado a penetração de numerosos vasos na raiz. Fato este observado, 

principalmente, na região apical, determinando uma comunicação direta entre o ligamento 

periodontal e a polpa dental. 

HESS (1975) investigou a presença de canais laterais em 2790 dentes extraídos. Através 

do estudo foi possível observar a presença de canais laterais em percentagens que variavam de 

12% para os caninos inferiores, a 22% para os incisivos inferiores. 

RUSSEL e KRAMER (1956) realizaram um estudo no qual observaram em dentes 

permanentes a ocorrência freqüente de canais laterais comunicando a polpa e o periodonto. 

Baseado em um estudo, KRAMER (1960) verificou que na região de furca, havia a 

presença de numerosos e calibrosos vasos, dispostos através da dentina, que pareciam contribuir 

para a nutrição pulpar mais do que os próprios vasos oriundos do forame apical. 

LOWMAN et al., (1973) em um estudo utilizando 46 molares, observou que após a 

injeção de solução traçadora radiopaca e consecutivas tomadas radiográficas, a presença de canais 

acessórios em 59% dos dentes estudados.  

VERTUCCI e ANTHONY (1986) examinando a área de bifurcação de 100 primeiros 

molares inferiores humanos, observaram que em 46 destes dentes, existia a presença de canais que 

ligavam o periodonto à câmara pulpar. 
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BURCH e HULLEN (1974) em um estudo, observaram a presença de numerosas 

foraminas acessórios em 76% dos dentes examinados, localizados na área de furca de molares 

permanentes, que não demostraram comunicação direta entre a cavidade pulpar e a superfície 

externa da raiz. 

KOENIGS et al., (1974) através de um estudo utilizando microscopia eletrônica de 

varredura, evidenciaram a presença de foraminas acessórias na área de furca em 15 molares 

humanos analisados. Seus diâmetros variavam de 4 a 250 μm, enquanto o diâmetro dos túbulos 

dentinários localizados na superfície radicular era de 1 a 2 μm. 

DE DEUS (1975) investigou através da técnica de diafanização a presença de ramificações 

em 1140 dentes humanos adultos extraídos, pesquisando a freqüência, localização e direção dos 

canais laterais, secundários e acessórios. Os resultados obtidos demonstraram que 27% dos dentes 

apresentavam canais laterais, secundários e acessórios, 17% estavam localizados na área apical, 

8,8% no terço médio da raiz e 1,6% no terço cervical. Os pré-molares e molares apresentaram 

maior variedade de ramificações que os incisivos. Na área de bifurcação ou trifurcação, não foram 

encontrados canais cavo-inter-radiculares. O canal lateral foi encontrado em 10,4%, os canais 

secundários em 16,4%, enquanto que os acessórios em apenas 0,6%. 

GUTMANN (1978) investigou a prevalência e localização de canais acessórios na região 

de furca de 102 molares injetando tintura de safranina a vácuo. Através do estudo o autor pode 

observar a presença de canais acessórios em 28,4% dos dentes examinados, sendo 29,4% nos 

molares inferiores e 27,4% nos molares superiores. Do total da amostragem, 25,5% exibiram 

canais somente na região de furca, enquanto 10,2% mostraram canais na superfície lateral da raiz. 
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Foi também possível observar que havia comunicações da polpa com a superfície externa da raiz, 

via túbulos dentinários, principalmente quando o cemento estava reabsorvido. 

PERLICH et al., (1981) realizaram um estudo no qual analisaram através de microscopia 

eletrônica de varredura a freqüência de forames acessórios no assoalho da câmara pulpar de 62 

molares humanos. Os autores puderam observar que havia em média a presença de 5 a 20 forames 

acessórios com diâmetro variando entre 7 a 240 μm. Com auxílio da microscopia óptica, foram 

observados também a presença de forames acessórios em 64% dos dentes examinados, sendo 

alguns localizados na região da furca da raiz. 

CAHN (1927) analisando a presença de canais laterais em dentes sem envolvimento 

periodontal, afirma que apesar do inter-relacionamento não ser absoluto, o mesmo ocorre com 

freqüência suficiente para que seja justificada a existência de comunicação entre polpa e ligamento 

periodontal. 

MERRIT (1927) realizou um estudo utilizando dentes com envolvimento periodontal, no 

qual observou a presença de canais laterais em 80% dos dentes analisados. 

RUBACH e MITCHELL (1965) ao avaliarem 74 dentes com diferentes graus de doença 

periodontal e sinais clínicos de mobilidade, perda óssea e bolsa profunda, verificaram que em 33 

deles havia a presença de canais acessórios. 

KIRKAHAM (1975) investigou a localização e freqüência de canais acessórios em 100 

dentes extraídos por razões periodontais. A injeção de material radiopaco no interior das câmaras 

pulpares e canais radiculares, com subseqüente tomada radiográfica revelaram a presença de canais 
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laterais em 23% dos dentes examinados, nos quais apenas 2% localizavam-se na área 

correspondente à bolsa periodontal. 

LANG e MAC CONNEL (1920), observaram 20 dentes humanos com doença 

periodontal, nos quais detectaram a presença de calcificação em 8 destes, atribuindo tal achado a 

lesão inflamatória crônica do ligamento periodontal. 

CAHN (1926) estudou alterações pulpares em dentes com doença periodontal apical, 

através da contaminação por canais laterais. 

CAMBY (1936) analisou o aspecto microbiológico da polpa de 164 dentes vitais sem 

lesão periapical, porém com doença periodontal. Através do estudo foi possível observar que de 

todos os casos observados, 28% apresentavam cultura positiva quando a doença periodontal 

exibia maior gravidade. 

BERKOVSKY e DROBYSHEVSKY (1955) examinando 50 polpas de dentes portadores 

de doença periodontal, encontraram alterações nas fibras argirófilas perivasculares, com redução 

do metabolismo intercelular e subseqüente esclerose e atrofia pulpar. 

SAUERWEIN (1956) analisou o tecido pulpar de 154 dentes extraídos de pacientes com 

periodontite, observando que havia a presença de polpas normais em 15% dos casos analisados e, 

pequenas alterações pulpares nos outros 85%. Através do estudo os autores concluíram que estas 

alterações não diferem daquelas encontradas na dentição saudável, o que não implica 

necessariamente da doença periodontal ter algum tipo de efeito deletério sobre a polpa. 
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RUBACH e MITCHELL (1963), observando cortes seriados de 127 dentes, com grau 

variado de doença periodontal, verificaram a presença de calcificação difusa ou dentículos em 

82% dos dentes examinados. Baseados no estudo os autores observaram não haver correlação 

entre presença de calcificação e perda óssea periodontal. Entretanto, em 9 dos 10 casos com 

pulpite foi observado alterações como calcificação pulpar excessiva, quando existia a presença de 

canal lateral comunicando a polpa e o ligamento periodontal. 

SELTZER et al., (1963) a fim de comprovar o inter-relacionamento entre a polpa e lesão 

periodontal, examinaram histologicamente 85 dentes. Destes, 53 possuíam cárie ou restaurações, 

no qual os dentes examinados apresentavam algum grau de lesão periodontal. Através do estudo 

os autores observaram polpas com aspecto de normalidade em 6% dos casos analisados, e os 94% 

restantes apresentavam algum tipo de alteração como atrofia, inflamação ou até mesmo necrose. 

Através do estudo os autores concluíram que a lesão periodontal produz efeito degenerativo sobre 

a polpa. Isto ocorre devido à presença de grande quantidade de canais laterais, acessórios e 

foraminas, principalmente presentes em molares. 

STAHL (1963) realizou um estudo no qual induziu lesões periodontais em primeiros 

molares de 69 ratos sadios e constatou através dos resultados a formação de dentina reacional em 

30% dos casos, atribuindo esta formação aos processos odontoblásticos afetados pela lesão 

periodontal. 

SELTZER e BENDER (1967) realizaram um estudo no qual afirmam que a lesão 

periodontal afeta o suprimento sanguíneo da polpa via canais laterais. Esta isquemia pulpar leva a 
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atrofia e outras mudanças degenerativas tais como, redução do número de células, calcificações 

distróficas, fibrose, formação de dentina reparadora e inflamação crônica ou aguda. 

BENDER e SELTZER (1972) examinaram clínica e histopatologicamente 178 dentes 

humanos. Foram encontrados grande número de canais laterais acessórios e foraminas na região 

da furca de molares e pré-molares. Além de constatar inflamação do ligamento periodontal 

freqüente em polpas inflamadas ou necrosadas, observaram alta incidência de inflamação e 

degeneração pulpar em dentes com doença periodontal. 

SINAI e SOLTANOFF (1973) realizaram um estudo no qual pesquisariam o inter-

relacionamento pulpo-periodontal em molares de ratos, após um dos tecidos ser agredido 

experimentalmente. Através dos cortes histológicos os autores observaram mudanças na estrutura 

periodontal em 11 dos 17 dentes avaliados, cuja polpa foi exposta ao meio bucal. Dos 44 dentes 

analisados, em que a doença periodontal foi induzida, oito apresentaram alterações pulpares 

parciais. Estas alterações se traduziram em algum grau de inflamação ou até mesmo necrose 

pulpar. 

VELLA et al., (1973) realizaram um estudo no qual afirmam que a periodontite e o 

“trauma” dentário causam reabsorções radiculares, podendo ocasionar através de canais laterais, 

acessórios, ou foramina apical a comunicação entre o meio externo e a polpa dentária, levando ao 

comprometimento pulpar por via retrógrada. 

LANGELAND et al., (1974) submeteram 60 dentes hígidos de humanos a exame 

histopatológico com variados graus de doença periodontal inflamatória. Embora fosse observado 
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alterações patológicas no tecido pulpar diante a presença de doença periodontal, a via circulatória 

da polpa não era afetada significativamente, enquanto o canal principal não fosse envolvida. Os 

autores concluíram que os efeitos da doença periodontal sobre a polpa manifestam-se como 

inflamação pulpar, calcificação, deposição de tecido calcificado e reabsorção. 

SIMON (1976) investigou clinicamente o tratamento das lesões endo-periodontais e 

concluiu que o efeito da inflamação periodontal sobre a polpa não é tão predominante quanto o 

da polpa sobre o periodonto.  

HATTLER et al., (1977) realizaram um estudo no qual induziram lesões periodontais em 

ratos saudáveis. Através do mesmo os autores não observaram qualquer tipo de alteração pulpar. A 

análise microscópica demonstrou não haver qualquer tipo de comunicação acessória entre a polpa 

e o periodonto, dentre todos os dentes avaliados. 

BERGENHOLTZ e LINDHE (1978) avaliaram através de um estudo a natureza e 

freqüência das mudanças teciduais na polpa de dentes de macacos com moderada perda do 

periodonto de sustentação. A maioria das raízes examinadas, ou seja, 70%, não apresentaram 

alterações patológicas nos tecidos pulpares, nos quais cerca de 30 a 40% da inserção periodontal 

se encontrava perdida. As demais amostras apresentavam discreto infiltrado de células 

inflamatórias, às vezes, com formação de dentina secundária, e infiltrado regular em área da polpa 

subjacente àquela exposta pela destruição do aparelho de suporte. Estas alterações teciduais da 

polpa eram freqüentemente associadas à reabsorção da superfície radicular, sugerindo que a 

irritação da mesma tinha sido transmitida através dos túbulos dentinários expostos, uma vez que 
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neste estudo não foram encontrados canais laterais comunicando a polpa e a superfície radicular 

exposta. 

CZARNECK e SCHILDER (1979) realizaram um estudo no qual avaliaram 

histologicamente a polpa de 46 dentes com graus variados de doença periodontal que nunca 

passaram por qualquer tipo de terapia de suporte. As polpas dos grupos hígidos, livres de cáries e 

restaurações, mas com presença de lesão periodontal, estavam histológicamente normais, 

independente do grau de lesão periodontal que acometia aquele dente. Entretanto, na presença de 

cáries e restaurações extensas, os autores observaram evidências histológicas de alterações na polpa. 

Através do estudo os autores puderam concluir que não foi possível estabelecer uma correlação 

bem definida entre a presença ou a gravidade da doença periodontal e as alterações histológicas da 

polpa. 

BERGENHOLTZ e NYMAN (1984) avaliaram a freqüência de lesões endodônticas em 

52 pacientes portadores de doença periodontal avançada que foram submetidos a tratamento 

combinado, periodontal e protético, ou somente periodontal. Foram selecionados 672 dentes, 

todos com polpa vital. Destes, 255 foram submetidos a tratamento combinado e 417 somente a 

tratamento periodontal. Após nove anos de controle observou-se a presença de necrose pulpar, 

incluindo lesão periapical em 15% dos dentes que receberam terapia combinada e, somente em 

3% dos dentes que só foram submetidos a tratamento periodontal. 

TORABINEJAD e KIGER (1985) examinaram clínica e histopatologicamente 25 dentes 

de um paciente portador de periodontite crônica severa, com níveis variados de perda óssea. 

Através do estudo os autores concluíram que não existe nenhuma correlação entre a severidade da 
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doença periodontal e alterações morfohistofisiológicas no tecido pulpar, sustentando a hipótese 

que o avanço da doença periodontal tem um pequeno ou nenhum efeito sobre as polpas de 

humanos. 

BADILLO e BROUILLET (1988), analisaram histopatologicamente 54 dentes hígidos 

portadores de diversos níveis de envolvimento periodontal. Em todos os dentes avaliados, a polpa 

apresentava alterações essencialmente degenerativas, com raríssimas áreas de inflamação crônica. 

As alterações degenerativas eram fibrocalcificações, que correspondem a uma possível aceleração 

dos fenômenos regressivos observados no tecido pulpar do idoso. 

Avaliando a distribuição de bactérias na dentina radicular e polpa de 69 dentes livres de 

cárie e portadores de lesão periodontal, ADRIANES et al., (1988), obtiveram amostras de polpas 

e de dentina com espessura de 1 mm. A polpa e os espécimes de dentina foram cultivados e 

processados com técnicas para anaeróbios. Em 87% dos dentes houve crescimento microbiano, 

sendo que, 83% das bactérias foram detectadas em pelo menos um dos espécimes de dentina. Em 

59% dos dentes periodontalmente afetados, o tecido pulpar cultivado continha microrganismos 

no seu interior. Diante dos resultados, os autores concluíram que raízes de dentes 

periodontalmente afetados funcionam como reservatórios de bactérias. Afirmam que pode ocorrer 

a recolonização bacteriana de dentes mecanicamente tratados, bem como a infecção da polpa. 

ADRIANES et al., (1988) estudaram através de microscopia óptica e microscopia 

eletrônica de varredura, a invasão bacteriana no cemento e dentina radicular em 21 dentes 

portadores de doença periodontal e isentos de cárie. Nos dentes que haviam sofrido raspagem e 

alisamento radicular, a maior parte do cemento foi removido, porém, bactérias foram detectadas 
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no cemento remanescente. Em algumas áreas as bactérias estavam presentes em defeitos lacunares, 

os quais se estendiam até a dentina. Em 11 dentes as bactérias foram detectadas nos túbulos. Em 

2 dos dentes não submetidos ao tratamento periodontal, não foram detectadas bactéria no tecido 

pulpar. Os autores não observaram correlação entre invasão bacteriana e ausência de cemento 

radicular. Não foram observadas bactérias na porção radicular localizada apicalmente à inserção 

epitelial. Os autores também demonstram que, apesar da cuidadosa raspagem e alisamento 

radicular, com controle higiênico de placa, bactérias permanecem na superfície radicular. Assim, 

tanto os túbulos dentinários como as lacunas de cemento podem agir como reservatórios de 

microorganismos, favorecendo a recolonização de superfícies já tratadas. Deste reservatório, as 

bactérias podem também induzir patologias na polpa. 

KEREKS e OLSENS (1990) em uma vasta revisão literatura, evidenciaram a similaridade 

existente entre a microflora dos canais radiculares infectados e bolsas periodontais profundas, 

sugerindo que a infecção se estende de um local para o outro. Neste estudo, os autores observaram 

que os microorganismos mais envolvidos nos dois problemas são, bacteróides, fusobactérias, 

eubactérias, espiroquetas, selenomonas, campylobacter e peptostreptococos. 

BERG et al., (1990) avaliaram as manifestações teciduais presentes na polpa e periodonto 

após a realização de tratamento periodontal em macacos. Após a indução de lesão periodontal nos 

animais, os autores submeteram os mesmos a um regime de tratamento periodontal, que consistiu 

de raspagem e alisamento radicular associado à aplicação de ácido cítrico ou carbonato/peroxidato 

nas superfícies previamente tratadas. As análises histológicas foram feitas 4, 11, 25, 39 ou 53 dias 
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após o término do tratamento. Segundo os autores, as reações pulpares observadas foram, 

limitadas à produção de dentina irregular na porção da polpa vizinha à ferida periodontal. 

TROPE et al., (1996) sugerem que o percentual de espiroquetas encontrados em 

microscopia de campo escuro, poderia ser de grande valia no diagnóstico diferencial entre 

abscessos periodontal ou pulpar, pois as espiroquetas são microorganismos raros nos canais 

radiculares e de alto percentual nas bolsas periodontais. 

SALLUM (1993) examinando as regiões de bifurcação em molares de ratos constatou a 

presença de canais acessórios, enfatizando a sua inegável importância no comprometimento das 

condições pulpares ou periodontais, especialmente em regiões de furca. 

BECERRA et al., (1993) avaliando a vitalidade pulpar de dentes isentos de cárie e 

restaurações, porém, com doença periodontal avançada, encontraram uma resposta negativa em 

46,5% dos casos, demonstrando uma existência de relação entre a patologia periodontal avançada 

e o comprometimento pulpar. Essa relação foi maior em pacientes com periodontite agressiva, o 

que indicou uma influência da agressividade da doença periodontal no dano pulpar. 

JAOUI et al., (1995) realizaram um estudo no qual avaliaram pacientes com doença 

periodontal avançada num período de 4 a 14 anos após a realização de adequada terapia 

periodontal. Dos 571 dentes que não receberam tratamento endodôntico após a conclusão do 

tratamento periodontal, somente um (0,175%) necessitou de tratamento de canal radicular no 

período de acompanhamento. 
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JANSSON et al., (1995) realizaram um estudo no qual investigaram as condições 

periapicais em dentes endodonticamente envolvidos, e as relacionaram com o estado periodontal. 

Através do estudo os autores observaram uma grande correlação entre patologia periapical e 

destruição óssea vertical. Concluíram também que a infecção pulpar, evidente através de áreas 

radiolúcidas periapicais, levava a perda óssea marginal e formação de bolsas em raízes previamente 

instrumentadas. Os autores alertam que este fato deve ser considerado como um fator de risco na 

progressão da doença periodontal e evocam a sua importância na elaboração de um adequado 

plano de tratamento. 

ABBOTT (1998) realizou um estudo em que também chama atenção para essa maior 

perda óssea, bem como para os achados de maior profundidade de sondagem e migração epitelial 

sobre a superfície dentária. 

AGUIAR (1999) realizou um estudo no qual examinou histologicamente polpas de dentes 

humanos portadores de periodontite crônica e agressiva, envolvendo o ápice radicular. Neste 

estudo foram evidenciados que as alterações pulpares ocorreram com maior freqüência na região 

apical. Nas polpas coronárias, não foram encontradas alterações pulpares. Na porção coronária, 

foi encontrado, tecido conjuntivo frouxo. As alterações pulpares encontradas na porção radicular 

foram mais freqüentes, nos dentes de pacientes portadores de periodontite crônica. São elas: 

atrofia pulpar; atrofia celular; fibrose; calcificação distrófica e formação de dentina reparadora. Na 

polpa radicular de dentes com periodontite agressiva, foram encontradas apenas as seguintes 

alterações: fibrose e calcificação distrófica com menor intensidade. 
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AGUIAR et al., (1996) avaliaram o aspecto histopatológico da polpa em 30 dentes 

humanos portadores de doença periodontal avançada envolvendo o ápice radicular, isentos de 

cárie, abrasão, atrição, erosão e/ou restaurações. Ao exame clínico e radiográfico, foi verificado a 

presença de destruição óssea acentuada até o ápice radicular. Os autores observaram que em 

100% dos casos avaliados, a polpa coronária se constituía basicamente de tecido conjuntivo 

frouxo. Fibrose e calcificação distrófica estavam presentes em cerca de 70% dos casos na porção 

radicular. Em 16,6% dos casos, só a fibrose estava presente. Processo inflamatório localizado (no 

terço apical) estava presente em apenas 6,6% dos casos.  

ZEHNDER et al., (2002) observaram após um estudo de revisão de literatura que existe 

uma clara ausência de documentação procurando esclarecer os diferentes aspectos entre as 

alterações periodontais e endodônticas, quanto as suas relações. 

HARRINGTON et al., (2003) após realizarem um estudo experimental concluíram que 

duas questões básicas ainda estão para ser esclarecidas. São elas, a doença periodontal causa 

necrose pulpar e se um dente despolpado pode ser causador de doença periodontal. Esses autores 

salientam ainda, que a resposta para estas questões básicas é de máxima importância clínica para 

diagnóstico e adequada conduta de tratamento.  

BERGENHOLTZ e HASSELGREN (2005) relataram que a polpa dental enquanto 

mantiver as suas funções vitais, mesmo que inflamada ou em processo de cicatrização, é 

improvável que ela produza irritantes capazes de causar problemas no periodonto. 
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ROTSEIN e SIMON (2006) relataram que as verdadeiras doenças combinadas são as que 

a doença endodôntica evoluiu coronariamente e se ligou a uma infecção periodontal de uma bolsa 

que evoluiu apicalmente. 

ESTRELA et al., (2007) relataram que muitas decisões clínicas que orientam os 

protocolos de tratamento tem sido fundamentadas em resultados controversos e muitas vezes 

inconclusivos.      

NEMEC et al., (2007) realizaram um estudo com objetivo de avaliarem a condição pulpar 

a partir da evolução da doença periodontal em dentes de cães. Os animais eram de raça, de 

pequeno e médio porte, com a condição periodontal normal ou afetada por doença periodontal. 

No estudo histológico foram analisados 5 dentes normais e 22 dentes com doença periodontal 

avançada, no qual os animais tinham entre 5 e 12 anos de idade. O tecido pulpar da maior parte 

dos dentes apresentava-se com baixa celularidade e algum grau de fibrose. Foi observado que nos 

dentes que com doença periodontal avançada em atividade, a polpa encontrava-se com pulpite 

aguda ou crônica, com congestão vascular ou então necrosada. A idade foi um fator 

frequentemente relacionado ao estado pulpar, sendo a polpa inflamada ou necrosada. Segundo os 

autores, a condição pulpar pode estar relacionada não só ao avançado grau da evolução 

periodontal, como também a excessiva mobilidade adquirida por estes elementos em função da 

perda elevada do periodonto de sustentação. Os autores concluíram que são necessários outros 

estudos para se determinar as verdadeiras conseqüências da doença periodontal sobre a polpa em 

dentes com menor acometimento periodontal. 
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DECURCIO (2007) realizou um estudo sistemático de revisão de literatura, da eficácia 

do tratamento da lesão endodôntica-periodontal frente à influência dos procedimentos 

endodônticos ou periodontais. A metodologia de estudo empregada concluiu que existe ausência 

de estudos longitudinais que satisfaçam os critérios de inclusão através de análise baseada em 

evidências. Este estudo ressaltou que o sucesso do tratamento da lesão endodôntica-periodontal 

esta relacionada a identificação da etiologia, ao controle microbiano presente e as características 

imunológicas do paciente.      
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O objetivo deste estudo foi analisar através de uma revisão de literatura as modificações 

teciduais da polpa, frente à doença periodontal crônica avançada, a fim de esclarecer a clínicos e 

especialistas, a maneira ideal de abordagem e conduta de tratamento frente à doença, sem sobre 

ou subtratar o paciente.  
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O objetivo de realizar uma revisão de literatura sobre os problemas encontrados na inter-

relação polpa-periodonto, foi de fornecer uma análise crítica e contemporânea desses, a fim de 

examinar os caminhos que podem contribuir para esta inter-relação, integrando as informações 

em uma abordagem sólida, com objetivo de solucionar e trata-los, orientando o profissional 

quanto a dúvidas e indagações clínicas concomitantes apresentadas no que diz respeito a estas 

relações. 

Enquanto alguns pesquisadores alegam que não existe correlação entre o grau de 

comprometimento pulpar e severidade da doença periodontal (CZARNECKI e SCHILDER, 

1979, TEN CATE, 1988), outro autores defendem a hipótese de que as lesões periodontais 

podem causar alterações no tecido pulpar (BENDER e SELTZER, 1972, RUBACH e 

MITCHELL, 1965). Fato este estabelecido pela direta comunicação de ambas as estruturas no 

período embriológico de formação do órgão dentário (OSBORN e TEN CATE, 1988, TEN 

CATE, 1994). 

O efeito da doença pulpar sobre o periodonto é muito mais nocivo do que o efeito da 

doença periodontal sobre a polpa (SELTZER, et al., 1963). As alterações observadas na polpa 

radicular de dentes humanos, com doença periodontal avançada envolvendo o ápice radicular, 

sem cárie, abrasão, erosão, atrição, abfração, restauração ou tratamento periodontal, são 

essencialmente atróficas e regressivas. As mudanças teciduais na polpa de humanos devido à 

doença periodontal são atrofia pulpar, atrofia celular, fibrose, hialinização, calcificação distrófica, 
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inflamação, reabsorções, necrose e formação de dentina reparadora. Essas alterações morfológicas 

do tecido pulpar são desprovidas de sintomatologia clínica. Mudanças teciduais dessa natureza 

representam uma resposta cumulativa da polpa a uma agressão relativamente fraca, mais de 

ocorrência repetida, via túbulos dentinários expostos e canais laterais, secundários e acessórios. 

A redução da celularidade, da vascularização e o aumento do componente fibroso, 

favorece o surgimento de áreas de hialinização. Na hialinização, a matriz extra-celular está alterada 

bioquimicamente e em sua organização. A hialinização é caracterizada por áreas de grande 

concentração protéica, com densos feixes de fibras colágenas e áreas pobres em células, com 

aspecto vítreo e homogêneo. A fibrose hialina é indicativo de um processo de longa duração e 

pode estar presente em antigas cicatrizes. Logo, o efeito da doença periodontal sobre a polpa é 

essencialmente regressivo e raramente inflamatório ou necrótico. As principais alterações atróficas 

e inflamatórias ocorrem quando o dente possui muitos canais acessórios ou quando o defeito 

periodontal evolui para o ápice. As fibrocalcificações e a formação de dentina reparadora são 

respostas da polpa a agressores fracos e repetidos através dos canais laterais, secundários e 

acessórios e túbulos dentinários expostos à doença periodontal. ( Figura 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 e 10 ) 
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RUBACK e MITCHELL (1963) detectaram calcificação pulpar excessiva, na presença de 

canais laterais ou acessórios comunicando a polpa e o ligamento periodontal. A doença 

periodontal ao destruir o aparelho de inserção de um elemento dentário, pode levar ao 

rompimento da vascularização colateral interferindo no suprimento sanguíneo, causando 

alterações no estado nutritivo das células da polpa. O prejuízo da nutrição é gradual e ocorre por 

períodos prolongados, havendo morte celular por falta de suprimento sanguíneo. A morte das 

células é tão gradual que as evidências morfológicas nem sempre estão presentes (BENDER e 

SELTZER, 1972). A morte das células e sua posterior calcificação são seqüelas naturais da 

ausência de nutrição. É importante frisar que a calcificação substitui os elementos celulares da 

polpa, diminuindo dessa forma, o número de odontobastos, fibroblastos e células mesenquimais 

indiferenciadas. A deposição de hexágonos de hidroxiapatita podem ocorrer intracelularmente e 

extracelularmente. A fase intracelular ocorre nas mitocôndrias de células mortas ou lesadas, 

enquanto que a fase extracelular pode ocorrer nas vesículas da matriz originadas de células 

degeneradas ou necróticas. Num estágio mais avançado da doença periodontal a circulação pulpar 

é muito prejudicada, as células atrofiam, necrosam e a fibrocalcifiação aumenta, onde 75% dos 

problemas da polpa são de origem circulatória (BENDER e SELTZER, 1972). 

A doença periodontal e sua extensão tem pouco efeito a curto prazo sobre a polpa dental, 

e raramente prejudica as funções vitais de polpa. 

 BENDER e SELTZER e LANTELM et al., (1972 e 1974) relatam que a polpa de dentes 

humanos com doença periodontal avançada desenvolvem fibrose e calcificação distrófica. Essas 

mudanças no tecido pulpar por si só, não devem causar preocupação clínica, porém podem 

prejudicar a função do tecido quando novas agressões ocorrerem. ( Figura 11; 12; 13 e 14 ) 
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LANGELAND et al., (1990) concluíram que o efeito da doença periodontal causa danos 

à polpa, porém a desintegração total da polpa ocorre somente quando o forame apical está 

infectado, causando pulpite retrógrada. 

Existe uma maior incidência de reações inflamatórias e necrose pulpar em dentes expostos 

a uma associação de irritantes pulpares, tais como cárie, abrasão, erosão, atrição, abfração, 

procedimentos restauradores, doença periodontal e tratamento periodontal, do que somente em 

dentes com doença periodontal. Aparentemente, enquanto o suprimento sanguíneo que passa 

através do forame apical permanecer intacto, a polpa é capaz de suportar os elementos nocivos 

liberados pela doença periodontal. Enquanto a polpa mantiver suas funções vitais, mesmo que 

inflamada ou cicatrizada é improvável que ela produza irritantes capazes de gerar problemas no 

periodonto. (BERGENHOLTZ e HASSELGREN, 2005) 

De um modo geral, modificações estruturais e funcionais ocorrem nos tecidos 

envelhecidos. Nos tecidos jovens, geralmente a biologia é normal, enquanto nos envelhecidos a 

biologia é modificada por fatores intrínsecos e extrínsecos, causando alterações estruturais e 

funcionais (NEMEC et al., 2007). É importante conhecer a biologia normal dos tecidos dentários 

e periodontais, a fim de entender os cuidados especiais que devem ser tomados em dentes com 

biologia modificada. 
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A presença de saúde pulpar são preocupações constantes no planejamento e na realização 

do tratamento dentário.   

Quando houver duvidas, se a lesão no periodonto é de origem periodontal, endodôntica 

ou lesão endo-periodontal verdadeira, é importante reconhecer que a vitalidade pulpar é essencial 

para o diagnóstico diferencial e para seleção de medidas necessárias para tratamento das lesões 

inflamatórias periodontais marginais e apicais, como também, compreender que a doença 

periodontal pode ser responsável pela perda de todo o periodonto de inserção que envolve o 

dente, podendo ser a causadora de colapso do tecido pulpar.  

É importante entender que a lesão endo-pério verdadeira, a pulpite retrógrada e a necrose 

pulpar provocada exclusivamente por doença periodontal são entidades extremamente raras. Para 

que haja lesão endo-pério combinada é importante observar se existe necrose pulpar e destruição 

total do aparelho de inserção até o ápice radicular, ou até um canal lateral. Sendo necessário para 

resolução da lesão, o tratamento endodôntico/periodontal combinado. Ocasionalmente, lesões 

endodônticas e periodontais podem afetar o mesmo dente. As lesões podem estar totalmente 

separadas uma da outra e apresentar considerações terapêuticas normais. 

Se a polpa estiver vital, envelhecida ou fibrocalcificada o tratamento de canal de um dente 

com envolvimento periodontal, raramente ou quase nunca, tem qualquer efeito sobre o estado 

periodontal. Desta forma, o tratamento endodôntico não contribuirá para cura da lesão 
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periodontal. 

A doença periodontal raramente prejudica as funções vitais da polpa. Em dentes com 

perda moderada do periodonto de inserção, a polpa geralmente permanece com função adequada. 

O colapso da polpa, na sua grande maioria, não ocorre até que o processo da doença periodontal 

tenha alcançado seu estágio terminal, isto é, quando o biofilme atinge o forame apical principal. 

Logo, enquanto o suprimento sanguíneo do forame apical permanecer intacto, a polpa é capaz de 

suportar os elementos nocivos liberados pela doença periodontal.  

Estudos clínicos experimentais demonstram que a vitalidade pulpar normalmente não é 

ameaçada por procedimentos de raspagem e alisamento radicular. Esses por sua vez, podem causar 

alterações inflamatórias localizadas, seguidas na maioria das vezes por processos de reparo, 

culminando na formação de dentina reparadora. 
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