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1. Resumo 

O tratamento endodôntico em odontopediatria tem como principal função restabelecer 

a saúde do órgão dental.  Porém, como são dentes decíduos, é fundamental que o 

odontopediatra lance mão da técnica e medicação pertinente ao dente envolvido e da 

causa que o levou a doença pulpar. Há necessidade de preservação dos elementos 

dentais decíduos, pois estes são guias essenciais para o desenvolvimento dos dentes 

permanentes, seus sucessores, que irão substituí-los futuramente. As causas que 

levam ao tratamento endodôntico podem ser de origem traumática ou atraumática. O 

maior índice de casos para que uma criança tenha realizado endodontia em algum 

dente decíduo é por lesão cariosa, que chega a polpa dental e havendo a necessidade 

de intervenção endodôntica. O objetivo deste trabalho foi avaliar os prontuários de 

crianças atendidas na clínica escola de Odontologia com idade média 3,5 anos (2 ± 5 

anos) no período de 2014 a 2015 inicialmente. Até meados de outubro serão avaliados 

mais prontuários do período de 2013 a 2014 da Universidade de Ribeirão Preto, para 

ter o conhecimento se os índices de tratamentos endodônticos cresceram ou 

diminuíram, tendo como consequência a análise de prevenção e promoção de saúde 

destas crianças. Os dados coletados foram submetidos à análise quantitativa. 
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2. Introdução 

               Endodontia é a especialidade odontológica responsável pela 

estabilidade da polpa dentária em uma condição de saúde e ainda por estimular a 

terapia da cavidade pulpar. Tem por finalidade coordenar e impedir que as infecções 

atinjam a polpa e os tecidos da região periapical e radicular. Mesmo que fatores 

químicos e físicos possam estar incluídos, as bactérias é o agente etiológico das 

patologias pulpares e perirradiculares, que desempenha uma parte de grande 

importância nos processos inflamatórios na polpa e nos tecidos (ALVES, 2004). 

              As doenças da polpa dental são consequências da ação de 

diversos fatores sendo que o principal é bacteriológico. Suas ações podem ter duração 

de curto a longo prazo, produzindo sinais e sintomas específicos de cada doença.  

Em conformidade com os exames clínicos e radiográficos, as lesões 

periapicais podem ser classificadas em: Pericementite Apical; Abscesso Periapical; 

Granuloma Periapical; Cisto Periapical e Osteíte Condensante (KIRCHHOFF et al., 

2013). 



Na endodontia se utiliza o curativo de demora associado a corticóides e 

antibióticos, o mesmo pode ser utilizado na técnica de pulpotomia, realizada entre 

duas sessões, na qual o medicamento associado é entre 48 a 72 horas de forma tópica 

por 5 a 10 minutos. Funcionam reduzindo aspectos inflamatórios devido a lesões de 

cárie, atos cirúrgicos e pressão interna que podem prejudicar o reparo da polpa, que 

se encontra contida por paredes limitadas. (LEONARDO et al., 1993).   

Já os materiais restauradores provisórios são aplicados para impedir a 

entrada de fluidos, bactérias e toxinas aos canais dentinários expostos, quando se 

obtém envolvimento endodôntico (BENGTSON et al., 2012).  

Mesmo com a redução do predomínio da cárie nos últimos anos, práticas 

mais invasivas, como a terapia endodôntica, ainda são indispensáveis. Os episódios 

de cáries precoces e traumatismo dentário são os motivos que levam a realização de 

tratamento endodôntico, afetando as crianças na fase de dentição decídua.  

Entretanto, o tratamento endodôntico impede possíveis exodontias e evita problemas 

estéticos, ortodônticos e fonéticos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

3. Objetivo 

O objetivo do presente estudo foi analisar os prontuários de crianças de 2 a 5 anos  

atendidas na clínica de Odontologia da UNAERP para avaliar os índices de 

tratamentos endodônticos, quais terapêuticas foram realizadas e os dentes envolvidos 

no período de 2014 a 2015. 

4. Metodologia 

Inicialmente, 98 prontuários estiveram sendo analisados, destes foram selecionados 

27 de crianças com idade média 3,5 anos (2 ± 5 anos) atendidas por alunos do curso 

de graduação em Odontologia da UNAERP, na clínica escola da instituição no período 

de 2014 a 2015. Nestes prontuários foram investigados os tratamentos endodônticos 

já realizados nas disciplinas Dinâmica na clínica geral infantil I e II entre junho e agosto 

de 2015. Até outubro serão pesquisadas fichas de pacientes de 2013 a 2014.  

5. Desenvolvimento 

Em um primeiro momento, foram solicitadas as autorizações dos respectivos 

responsáveis para a obtenção destes prontuários que ficam arquivados na clínica 

odontológica da UNAERP. Os prontuários foram categorizados com crianças de 2 a 5 

anos, levando em consideração se as mesmas já sofreram alguma intervenção 

endodôntica, se realizaram outros procedimentos, mas nunca trataram 

endodonticamente e se realizaram tratamento expectante. Foi estudado a prevalência 



de quais dentes são mais acometidos a tratamentos endodônticos e quantidade de 

crianças do gênero masculino e feminino. Os resultados foram obtidos através da 

análise quantitativa que formaram um quadro de tendência 

6. Resultados 

De 27 prontuários analisados com crianças de 2 a 5 anos de idade, 62, 9% já sofreram 

alguma intervenção endodôntica, 27,5% realizaram pulpectomia, 25% pulpotomia, 

30% penetração desinfectante e 17,5% curetagem. Dentre as fichas dos pacientes, 

58,8% são do gênero feminino e 41,2% são do gênero masculino. Da prevalência de 

dentes acometidos endodonticamente, 37,5% elemento dental 51, 25% elemento 

dental 61, 20, 8% elemento dental 85 e 16,7% elemento dental 54.  

7. Considerações finais 

Pode-se concluir 62,9% das crianças entre 2 a 5 anos já se submeteram a tratamentos 

endodônticos. Sendo a maior prevalência em crianças do gênero feminino, 58, 8%. 

Do dente mais acometido para terapêutica endodôntica foi o elemento dental 51 com 

37,5% de casos registrados.  
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