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RESUMO
Atualmente, o conhecimento dos diferentes tipos de reabsorções radiculares é fundamental para o diag-
nóstico correto e o sucesso no seu tratamento. É importante que a constatação seja precoce para que se 
tenha um bom prognóstico. Propôs-se discutir através de uma revisão da literatura e apresentação de três 
casos clínicos, as características das reabsorções externa e interna destacando-se a importância dos recursos 
radiográficos no diagnóstico, evolução, tratamento e acompanhamento.
DESCRITORES: Reabsorção de dente – Endodontia

ABSTRACT
Nowadays, the knowledge of different types of root resorption is important to correct diagnoses and tre-
atment of these resorptions. It is still important that the root resorption be verify early for an adequate 
prognostic. The authors intended to discuss through a Review of Literature and presentation of three clini-
cal cases, characteristics of external and internal root resorption verifying the importance of radioghaphs 
exam in it diagnoses and evolution.
DESCRIPTORS: Tooth resorption - Endodontic
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1. INTRODUÇÃO
A reabsorção dentária é geralmente classificada em 

interna e externa, embora a combinação dos dois tipos 
possa ocorrer em um mesmo dente (Gunraj6, 1999; 
Rodd et al.16, 2005).

1.1 Reabsorções internas
A reabsorção radicular interna, também denomina-

da de reabsorção intracanal, odontoblastoma, endodon-
toma ou granuloma interno, representa um processo 
patológico de ocorrência relativamente rara (Neville et 
al.14, 2005) na qual ocorre reabsorção da face interna 
da cavidade pulpar (Lopes e Siqueira Júnior11, 1999). 
Sua etiologia não está totalmente estabelecida, sendo a 
maioria dos autores concordante de que o trauma é o 
principal agente etiológico (Trope23, 1997; Lopes e Si-
queira Júnior11, 1999; Ruiz et al.18, 2002; Neville et al.14, 
2005). Entretanto, pode estar relacionada a outros fa-
tores, como pulpites (Tronstad21, 1988; Trope23, 1997), 
cárie e restaurações profundas (Consolaro3, 2005). 

Na maioria dos casos, a reabsorção radicular interna 
possui um curso clínico assintomático, podendo ocorrer 
em qualquer área do canal radicular (Gunraj6, 1999). 
Quando localizada mais coronariamente, pode ser obser-
vada uma coloração rósea na coroa dentária devida à reab-
sorção dentinária somada à intensa proliferação capilar do 
tecido de granulação (Gunraj6, 1999; Regezi e Sciubba15, 
2000; Neville et al.14, 2005). Devido à ausência de sinto-
mas, a reabsorção radicular interna pode ser diagnosticada 
a partir da ocorrência de uma fratura ou ainda durante 
exames radiográficos de rotina (Ruiz et al.18, 2002).

Na imagem radiográfica verifica-se que o contorno 
dos limites pulpares sofre uma expansão relativamente 
simétrica de aspecto balonizante e contornos regulares 
e arredondados, principalmente quando presente na 
raiz (Trope23, 1997; Neville et al.14, 2005; Consolaro3, 
2005). Na coroa, a área radiolúcida gerada também tem 
contorno regular, mas o aspecto balonizante raramente 
pode ser observado (Consolaro3, 2005). 

Estabelecido o diagnóstico, o tratamento da reab-
sorção interna consiste na realização da pulpectomia. A 
obturação do canal deve ser precedida pela aplicação, em 
uma ou várias sessões, de material à base de hidróxido 
de cálcio para promover a necrose de todas as unidades 
osteorremodeladoras em função de seu alto pH.

1.2 Reabsorções externas
A reabsorção externa é classificada de acordo com as 

características clínicas e histopatológicas em reabsorção 
superficial externa, reabsorção radicular externa inflama-
tória e reabsorção por substituição. A reabsorção radi-
cular externa inflamatória é subdividida em reabsorção 
cervical e apical (Rodd et al.16, 2005).

Pode ocorrer como reação tardia pós-traumatismo 
dentário, como conseqüência do movimento ortodôn-
tico, cirurgia ortognática, tratamento periodontal, cla-
reamento de dentes sem vitalidade pulpar, porém sua 
patogênese exata ainda é pouco conhecida (Tronstad21, 
1991; Heimisdottir et al.7, 2005). Ainda existem relatos 
de que a reabsorção radicular externa pode ter origem 
sistêmica, associada à infecções debilitantes, deficiências 
vitamínicas, distúrbios endócrinos, doença de Paget e 
radioterapia. Quando nenhum fator etiológico pode ser 
identificado, a reabsorção é denominada idiopática (Du-
mfahrt e Moschen5, 1998; Heimisdottir et al.7, 2005; 
Rodd et al.16, 2005; Coyle et al.4, 2006).

Estudos revelam ser uma condição de ocorrência 
bastante comum, e se observa uma alta porcentagem de 
dentes examinados que demonstraram alguma evidência 
de reabsorção (Dumfahrt e Moschen5, 1998). 

Clinicamente, na grande maioria das vezes, o den-
te envolvido apresenta-se assintomático, podendo oca-
sionalmente apresentar ligeira mobilidade, assim como 
sensibilidade à percussão. Assim, o diagnóstico de rea-
bsorção dentária geralmente é detectado por achado ra-
diográfico ocasional, verificando-se uma área radiolúcida 
de bordas irregulares, e em diferentes alturas da raiz (Du-
mfahrt e Moschen5, 1998; Rodd et al.16, 2005). Dentes 
com reabsorção avançada podem apresentar mobilidade, 
fratura ou uma lesão de coloração rósea na coroa (Rodd 
et al.16, 2005).

Geralmente o tratamento é endodôntico e apresenta 
um prognóstico ruim, e alguns autores acreditam que, 
quanto mais precoce for a detecção da reabsorção, me-
lhor será o prognóstico (Rodd et al.16, 2005; Coyle et 
al.4, 2006).

1.2.1 Reabsorção superficial externa
Na reabsorção superficial externa, a superfície radicu-

lar mostra uma lacuna de reabsorção reparada com novo 
cemento ou cementóide. Essa lacuna tem sido chama-
da de reabsorção superficial, sugerindo sua ocorrência 
como uma resposta a uma injúria localizada no ligamen-
to periodontal ou no cemento (Andreasen1, 1981). Em 
contraste com outros tipos de reabsorção, a superficial 
é autolimitante e demonstra um reparo espontâneo. As 
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reabsorções superficiais não são normalmente observa-
das radiograficamente devido a seu pequeno tamanho na 
estrutura do cemento, que ocorre pela formação de pe-
quenas escavações na superfície radicular delineadas por 
uma lâmina dura normal (Andreasen1, 1981; Gunraj6, 
1999). Quando visíveis, essas cavidades de reabsorção 
estão geralmente confinadas a uma superfície lateral da 
raiz, mas podem também ser encontradas apicalmente, 
produzindo um pequeno aplainamento da raiz (Andrea-
sen e Pitt Ford2, 1994). 

1.2.2 Reabsorção Inflamatória
A reabsorção externa inflamatória é uma reabsorção 

radicular progressiva, indolor, que ocorre na superfície 
radicular cervical, abaixo da inserção epitelial do dente 
(Tronstad22, 1991; Trope23, 1997). Radiograficamente, 
o achado típico é uma reabsorção radicular com uma 
radiolucidez adjacente ao tecido ósseo vizinho. Consti-
tui-se em um problema diretamente relacionado à En-
dodontia em virtude de seu envolvimento com a necrose 
pulpar, favorecendo a presença de microorganismos no 
sistema de canais radiculares e nos túbulos dentinários 
(Andreasen1, 1981). 

A reabsorção óssea dentinária e cementária provenien-
te de infecções endodônticas interfere decisivamente no 
sucesso do tratamento endodôntico. As lesões periapicais 
crônicas podem desenvolver mecanismos de resistência, 
tornando-se soberanas na determinação da instalação e 
manutenção de lesão ou reabsorções radiculares. Mesmo 
após a terapia endodôntica, as bactérias residuais, que 
estão confinadas aos canais acessórios e túbulos denti-
nários, havendo disponibilidade de substrato, podem 
estimular o processo de reabsorção. Portanto, essa reab-
sorção é progressiva se não for realizado o tratamento en-
dodôntico e pode evoluir no sentido apical ou coronário 
resultando na perda de estrutura dentária. (Andreasen1, 
1981; Tronstad22, 1991; Trope23, 1997).

Contudo é o tipo de reabsorção com melhor prog-
nóstico de reversibilidade pelo tratamento de desinfecção 
do sistema de canais radiculares, com trocas de pastas à 
base de hidróxido de cálcio. Além disso, seu diagnósti-
co precoce aumenta as possibilidades de manutenção do 
elemento dentário.

1.2.3 Reabsorção cervical invasiva 
A reabsorção cervical invasiva é uma forma insidio-

sa e freqüentemente agressiva e destrutiva de reabsorção 

radicular externa, que pode ocorrer como uma compli-
cação tardia de traumatismo dentário, particularmente 
onde envolve dano ao cemento e tecidos de sustentação 
(Heithersay8, 1999). Embora essa reabsorção possa ser 
clinicamente evidente como uma descoloração coronária 
rosa, seguida da cavitação do esmalte, freqüentemente 
não há sinais externos óbvios e a condição é apenas de-
tectada radiograficamente. Ela é caracterizada pela inva-
são da região cervical da raiz pelo tecido fibrovascular 
que progressivamente reabsorve o cemento, a dentina e o 
esmalte. A polpa dentária permanece protegida por uma 
camada intacta de dentina e pré-dentina por um longo 
período na evolução do processo. Calcificações ectópicas 
podem ser observadas em lesões avançadas tanto dentro 
do tecido fibroso invadindo o espaço, como depositadas 
diretamente sobre a dentina reabsorvida. A etiologia da 
reabsorção cervical invasiva é desconhecida, mas o trau-
ma tem sido documentado como um fator potencial de 
predisposição. O trauma associado a outros fatores como 
clareamento, ortodontia ou erupção tardia pode poten-
cializar a reabsorção cervical invasiva.

Diagnóstico de lesões em um estágio precoce de de-
senvolvimento é altamente desejável e, portanto os pa-
cientes que têm um potencial para o desenvolvimento 
dessa condição, em virtude de uma história de trauma, 
devem ser monitorados radiograficamente em intervalos 
ao longo da vida. Contudo, o tratamento mesmo preco-
ce desse tipo de reabsorção é complicado, devido à pouca 
celularidade e espessura do cemento na região cervical, 
aliada à proximidade com o sulco gengival que pode le-
var a uma maior chance de contaminação, dificultando 
ainda mais o sucesso do tratamento. Portanto muitas 
vezes a tração ortodôntica é a única alternativa para solu-
ção do problema e manutenção do elemento dentário.

1.2.4 Reabsorção por substituição externa
Essa modalidade de reabsorção apresenta uma pre-

valência na idade correspondente à pré-puberdade em 
virtude dos pacientes nessa idade apresentarem alto ín-
dice de renovação dos tecidos ósseos da face. Geralmen-
te é decorrente de anquilose dento-alveolar, secundária 
à lesão da membrana periodontal pós-traumautismo 
dentário severo, como a avulsão e a intrusão. Assim, a 
anquilose alveolar é uma fusão do osso alveolar com o 
dente, tendo como conseqüência a reabsorção progres-
siva da raiz com substituição pelo osso (reabsorção de 
substituição) e crescimento interrompido do processo 
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alveolar em pacientes em crescimento (Hidalgo et al.9, 
2005; Schjott e Andreasen19, 2005; Talic et al.20, 2006). 
Pela dificuldade na previsibilidade de sucesso desse dente 
na terapia restauradora futura, é importante se conside-
rar os vários aspectos na indicação da tentativa de tra-
tamento da anquilose dento-alveolar ou do tratamento 
dos traumas severos em pacientes jovens. Contudo o que 
tem sido feito é a tentativa de controle dessa reabsorção 
pela troca de curativos intracanal com pastas à base de 
hidróxido de cálcio, ao menos até o paciente atingir a 
idade adulta, por volta dos 18 anos de idad, quando já é 
possível se instituir um tratamento definitivo. 

2. PROPOSIÇÃO
Os autores se propõem discutir, por meio de uma re-

visão da literatura e apresentação de três casos clínicos, 
as características das reabsorções externa e interna, desta-
cando a importância de radiografias no seu diagnóstico, 
evolução e acompanhamento.

3. RELATO DOS CASOS CLÍNICOS
Foram selecionados três casos clínicos, da Clínica de 

Endodontia da Faculdade de Odontologia de São José 
dos Campos – UNESP.

Caso 1 - Paciente A. S. V., 35 anos, do sexo femi-
nino, compareceu à Clínica para realização de exame 
odontológico de rotina. A anamnese não demonstrou 
qualquer alteração sistêmica no paciente. Clinicamente, 
verificou-se normalidade dos tecidos periodontais e au-
sência de lesão de cárie. Radiograficamente, na região 
anterior-inferior, observou-se presença de reabsorção ra-
dicular interna extensa no dente 42 e lesão periapical. 
Pelo diagnóstico clínico e radiográfico verificou-se que 
a polpa do elemento 42 estava necrosada, indicando ne-
cessidade de intervenção endodôntica. O acesso coroná-
rio ao canal radicular foi realizado com broca esférica 
diamantada (n.1013) e posterior isolamento absoluto. 
Após a instrumentação e adequada desinfecção do canal 
radicular, colocou-se medicação intra-canal de hidróxido 
de cálcio (Calen PMCC, SSWhite) por 14 dias. Após 
esse período, foi realizada obturação pela técnica híbrida 
modificada que consiste na condensação lateral (Fig. 1), 
e posterior termoplastificação utilizando-se um Gutta-
condensor (Fig. 2). A restauração do acesso coronário 
foi realizada com resina composta (Z100, 3M). Devido 
à fragilidade do elemento dentário causado pela reabsor-
ção interna e uma possibilidade de recidiva dessa reab-

Figura 1-  Radiografia da obturação realizada pela técnica 
híbrida modificada.

Figura 2-  Radiografia da termoplastificação após a utilização de 
um Gutta-condensor.
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Figura 3-  Análise da oclusão clinicamente evidenciando uma 
maloclusão 

sorção, o caso deve ser acompanhado com radiografias 
anuais.

Caso 2 - Paciente B. H. G., 41 anos, do sexo mascu-
lino, compareceu à Clínica para realização de tratamento 
protético. A anamnese não demonstrou qualquer altera-
ção sistêmica no paciente. Ao exame clínico verificou-se 
normalidade dos tecidos periodontais, ausência de lesão 
de cárie, maloclusão (Fig. 3) e trauma oclusal (Fig. 4). 
Radiograficamente, observou-se presença de reabsorção 
radicular externa extensa na região cervical dos dentes 43 
e 44 e presença da pré-dentina (Figuras 5 e 6). Nesse caso 
foi indicado a exodontia do elemento 43 e realização do 
tratamento endodôntico do 44. Como a reabsorção ra-
dicular externa encontrava-se em região cervical, foi 
necessário realizar a tração ortodôntica no elemento 44 
para a continuidade do tratamento protético. Controles 
radiográficos periódicos anuais devem ser realizados para 
o acompanhamento e verificação de possível recidiva da 
reabsorção radicular externa.

Caso 3 - Paciente C. T. G. 16 anos, sexo masculi-
no, procurou a Clínica apresentando reabsorção radicu-
lar externa por substituição em decorrência de avulsão 
e reimplante do elemento 11, ocorrido há alguns anos. 
Após os exames clínico e radiográfico, foi verificado que 
o prognóstico seria a perda do elemento em questão. 
Foram realizadas, como plano de tratamento, trocas bi-
mestrais de curativos à base de hidróxido de cálcio até 
a perda completa do elemento dentário e tentativa da 
manutenção desse elemento dentário pelo menos até o 
paciente completar 18 anos. Porém a reabsorção já estava 
em estágio bem avançado, sendo proposto então, apenas 

Figura 4-  Modelos de gesso montados em articulador semi-ajus-
tável mostrando a presença de trauma oclusal.

o acompanhamento (radiografia inicial (Fig.7) e após 12 
meses (Fig. 8)). Após completar 18 anos, o paciente po-
derá receber um tratamento de implante ou protético 
definitivo. Se a perda do elemento dentário ocorrer antes 
dessa idade, está indicado o tratamento por próteses re-
movíveis provisórias que não interfiram no crescimento 
ósseo.

4. DISCUSSÃO
A reabsorção radicular interna, na maioria dos casos, 

possui um curso clínico assintomático, podendo ocorrer 
em qualquer área do canal radicular (Gunraj6, 1999). 
Entretanto, relata-se que a dor pode estar presente caso 
ocorra perfuração radicular (Lopes e Siqueira Júnior11, 

Figura 5 -  
Presença de restauração 
extensa no elemento 44.
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1999). Radiograficamente, evidencia-se uma imagem 
radiolúcida, simétrica, ovóide ou arredondada, alteran-
do o contorno original do canal radicular (Ruiz et al.18, 
2002). Geralmente, apenas um dente é afetado, embora 
tenham sido descritos casos nos quais se encontram en-
volvidos vários elementos dentários 

Os fatores etiológicos são capazes de promover a re-
absorção radicular interna na medida em que causam 
injúria ou perda da camada de pré-dentina, pois essa 
porção de tecido não mineralizado, juntamente com os 
odontoblastos, forma uma barreira contra a reabsorção 
dentinária (Tronstad21, 1988; Gunraj6, 1999). Nesse 
processo de reabsorção a polpa dentária é substituída por 
tecido de granulação, macrófagos são atraídos para a área 
e convertidos em odontoclastos que iniciam a reabsorção 
dentinária (Gunraj6, 1999).

Nos traumatismos dentários ocorrem deslocamentos 
focais de pré-dentina e da camada odontoblástica. Nas 
pulpites crônicas observa-se presença de lesão periapical 
com áreas de exposição dentinária que podem ser o pon-
to inicial das reabsorções internas. Vier e Figueiredo24 
(2004) relatam que 74,7% dos canais com lesão periapi-
cal apresentaram reabsorção interna. No presente artigo 
verificou-se que o caso da reabsorção interna estava as-
sociado a uma pulpite com evolução assintomática para 
necrose do tecido pulpar. Assim, somente pelo exame ra-
diográfico pôde ser detectada a presença da reabsorção. 

Estabelecido o diagnóstico pelos exames clínico e 
radiográfico, deve-se remover imediatamente o tecido 
pulpar, juntamente com o de granulação, estando a te-
rapêutica condicionada à extensão do defeito radicular 

formado. Se não houver perfuração radicular, preconi-
za-se a instituição de terapia endodôntica não-cirúrgica 
com obturação pela técnica da guta-percha termoplasti-
ficada (Trope23, 1997; Lopes e Siqueira Júnior11, 1999). 
No presente artigo o tratamento foi realizado da mesma 
maneira, entretanto foi preconizada a medicação intra-
canal com hidróxido de cálcio por 14 dias antes da ob-
turação, pois a polpa se apresentava necrosada com lesão 
periapical visível radiograficamente. 

Se houver perfuração abaixo do nível ósseo, indica-se 
a tentativa de remineralização com hidróxido de cálcio a 
longo prazo e posterior obturação; caso o defeito perfu-
re coronariamente a inserção epitelial, ou seja bastante 
extenso, faz-se necessária uma abordagem cirúrgica para 
selamento da perfuração (Trope23, 1997; Lopes e Siquei-
ra Júnior11, 1999).

Na maioria dos casos, o processo de reabsorção in-
terna e externa não apresenta sintomas clínicos; o diag-
nóstico é feito por radiografias. Portanto, no diagnóstico 
diferencial entre reabsorção interna e externa, um sinal 

Figura 6 -  Radiografia mostrando presença de reabsorção radi-
cular externa extensa na região cervical dos dentes 43 
e 44 e presença da pré-dentina.

Figura 7- Radiografia inicial.
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radiográfico definitivo consiste em acompanhar a linha 
correspondente à parede interna da dentina e o contorno 
do canal radicular. 

Na reabsorção radicular interna verifica-se um espaço 
radiolúcido ocupado pela polpa numa altura determi-
nada e variável da câmara pulpar ou do canal radicular, 
com forma típica de uma ampola de bordas regulares e 
arredondadas. Enquanto que a reabsorção externa man-
tém o contorno pulpar da pré-dentina e a imagem radio-
gráfica gerada corresponde exatamente ao delineamento 
do canal radicular que se superpõe e sobressai sobre área 
irregular desta reabsorção externa (Consolaro3, 2005; 
Rodd et al.16 2005). 

Várias teorias têm sido sugeridas para explicar a etio-
logia da reabsorção cervical externa como bactérias do 
sulco gengival que estimulam e sustentam a resposta in-
flamatória no nível da inserção periodontal (Tronstad21, 
1988; Trope23, 1997), aumento de componentes inorgâ-
nicos no cemento e dano aos tecidos periodontais pro-
vocado após aplicação de agentes clareadores (Rotstein 
et al.17, 1992); alteração e reconhecimento da superfície 
radicular como corpo estranho pelo sistema imunológi-
co; defeitos na junção cemento-esmalte em virtude de 
trauma ou tipos de perfil anatômico da junção cemento-

esmalte (Koulaouzidou et al.10, 1996; Neuvald e Con-
solaro13, 2000). A junção cemento-esmalte constitui a 
localização-chave na instalação e etiopatogenia da reab-
sorção cervical externa, sendo que o desenvolvimento de 
defeitos no cemento leva à exposição de dentina, o que 
pode predispor a superfície dentária ao processo de reab-
sorção (Rodd et al.16, 2005; Coyle et al.4, 2006). 

No presente artigo, verificou-se que a presença do 
trauma oclusal foi um fator que causou defeitos na jun-
ção cemento-esmalte, contribuindo para a reabsorção 
cervical externa radicular, ainda sem presença de com-
prometimento da inserção gengival, provavelmente de-
vido à boa higiene por parte do paciente.

O desenvolvimento da reabsorção externa inflamató-
ria pode depender de algumas condições, como existên-
cia de lesão no ligamento periodontal após traumatismo 
dentário (Heimisdottir et al.7, 2005), remoção do liga-
mento periodontal na superfície radicular e desidratação 
da superfície radicular, decorrente de avulsão dentária 
(Rodd et al.16, 2005). Em todas essas situações, o liga-
mento periodontal traumatizado inserido na superfície 
radicular é reabsorvido. A exposição dos túbulos den-
tinários e a comunicação entre esses túbulos e o tecido 
pulpar necrótico podem permitir a evolução da reabsor-
ção externa inflamatória (Coyle et al.4, 2006). 

Além disso, o estágio de desenvolvimento dentário, 
pois sabe-se que a reabsorção radicular inflamatória é 
mais freqüente em dentes permanentes jovens ou imatu-
ros do que em dentes permanentes maduros, o que tem 
sido também demonstrado em condições experimentais. 
Porém as reabsorções radiculares externas conseqüentes 
na necrose pulpar podem ocorrer em qualquer idade.

O estímulo específico para dar início à reabsorção 
ainda é desconhecido e os mecanismos celulares envol-
vidos na reabsorção são complexos (Rodd et al.16, 2005; 
Hidalgo et al.9, 2005). Segundo, Consolaro3 (2005), a 
reabsorção na região cervical é induzida por um processo 
inflamatório subclínico no tecido periodontal cervical, 
dissolvendo a matriz extracelular ou o cemento afibrilar 
ou intermediário, que protegeriam a superfície denti-
nária. Dessa forma, haverá uma exposição de antígenos 
seqüestrados da dentina e uma mobilização celular para 
removê-los da estrutura mineralizada. Assim, instalam-se 
unidades osteorremodeladoras na junção amelo-cemen-
tária, iniciando-se a reabsorção cervical externa. Porém 
a teoria dos antígenos seqüestrados é contestada por al-
guns autores, que acreditam que a reabsorção se dá mais  

Figura 8- Radiografia após 12 meses.
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