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A manutenção dos dentes decíduos é de suma importância, pois, é através desta que ocorre o 

desenvolvimento fisiológico da esfoliação. Aqueles pacientes que não apresentam boa higiene 

oral e possuem dieta cariogênica, os dentes ficam susceptíveis a cárie, afetando e/ou 

comprometendo o esmalte dentário, a dentina e os canais pulpares, esses canais que 

corresponde a todos os estímulos e é composto por células, fibras, vasos, nervos. É um tecido 

frouxo e de origem mesenquimal; quando exposto por certas bactérias provenientes e 

causadoras da doença cárie, o paciente recorre a um atendimento com um profissional 

especializado na área odontopediátrica, afim de sanar e tratar a doença. Existem muitas 

formas de tratamento/terapia e materiais utilizados no tratamento. Nesse contexto, o trabalho 

tem como objetivo geral, apresentar os estudos publicados nas bases de dados eletrônicos com 

ênfase a tratamentos, materiais obturadores de relevância ao paciente, suas composições 

antibacterianas e suas indicações de cada material. O presente estudo consiste em uma revisão 

de literatura integrativa, onde se realiza produções e dados eletrônicos, científicos a bases de 

leituras exploratória e seletiva.  Os estudos científicos serão efetuados através das bases de 

dados: LILACS, BVS e bibliotecas Scientific Eletronic Library Online (SciELO), tendo como 

compreensão e corte temporal entre os anos de 2005 a 2017. Os critérios de inclusão seram 

através das publicações eletrônicas de língua portuguesa e inglesa, como: artigos, teses, 

capítulo de livros, monografias que abordassem a temática sobre tratamento endodôntico em 

dentes decíduos (pulpectomia) e os materiais obturadores escolhidos para tratamento, tendo 

como descritores principais: Tratamento endodôntico, Dente Decíduo, Material 

Obturadores. Após o levantamento de buscas dos artigos periódicos online, será efetuada uma 

leitura perspectiva de todo material escolhido para assim tratar de maior relevância o 

potencial de cada material obturador e tratar de uma relação com a temática da pesquisa 

abordando o intérprete, a reflexão e análise. 
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