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Os tratamentos endodônticos são realizados afim de prevenir, evitar, diagnosticar e tratar lesões 

periapicais ou injúrias à polpa dental, impedindo inclusive que proliferações bacterianas 

ocorram e ocasionem inflamações. Este processo inflamatório que se da em dentes necróticos 

é denominado de lesão periapical, podendo em muitos casos ser controlada e revertida com o 

uso de medicações intra-canais em conjunto com a terapia endodôntica. O dens in dente, dens 

invaginatus ou dente invaginado é uma anomalia que ocorre durante a morfodiferenciação 

dentária acometendo cerca de 0,3% a 10% da população mundial. Classificado em três 

diferentes tipos o dens in dente faz-se mais presente nos incisivos laterais superiores, seguidos 

pelos pré-molares inferiores e molares superiores. O objetivo deste trabalho é relatar através de 

um caso clínico o tratamento endodôntico em dens in dente num incisivo lateral superior 

(unidade 12) com lesão periapical extensa. O presente estudo é de natureza descritiva, do tipo 

caso clínico. Foram utilizados artigos científicos teóricos e empíricos, retirados de livros e bases 

eletrônicas para complementar e correlacionar com o processo de resolução do caso proposto. 

O relato de caso clínico foi eleito para este trabalho por possibilitar um levantamento do 

contexto que a literatura afirma sobre a temática, sendo um caso considerado raro favorecendo 

uma integração entre diferentes documentos e o objeto, permitindo maior flexibilidade no 

tratamento dos dados. A pesquisa está sendo realizada em clínica escola localizada no 

munícipio de Cruz das Almas- Bahia. Foi selecionada para pesquisa um paciente que 

apresentava dens invaginatus e lesão periapical extensa, a coleta de dados está sendo realizada 

por meio de terapia endodôntica, a priori semanalmente e posteriormente quinzenalmente, a 

análise dos dados será obtida a partir da correlação estabelecida entre os resultados do 

tratamento endodôntico e os resultados encontrados na literatura. Por se tratar de um caso pouco 

detalhado na literatura, observou-se a necessidade de maior aprofundamento sobre o assunto, 

assim como relatar minuciosamente sobre os passos realizados para solução do caso.  
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