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Os tratamentos endodônticos são procedimentos realizados para tratar lesões na cavidade 

pulpar ocasionadas por lesões cariosas, impedindo que proliferações bacterianas ocorram e 

ocasionem inflamações nos tecidosperiapicais. Este processo inflamatório que se dá em 

dentes necróticos é denominado lesão periapical, podendo em muitos casosser controlada e 

revertida com o uso de medicaçõesintra-canais em conjunto com a terapia endodôntica. 

Dentro dessa perspectiva, o estudo buscará responder a seguinte pergunta: como é realizado o 

tratamento endodôntico em uma unidade dentária com periodontite apical crônica? Nesse 

contexto o objetivo geral é descrever através de um caso clínico, um tratamento endodôntico 

em uma unidade dentária com periodontite apical crônica. O estudo se justifica por ter 

interesse em contribuir com o meio científico e clínico, colaborando com o conhecimento do 

cirurgiões-dentistase alunos do curo de odontologia acerca do tema abordado. O presente 

estudo tem caráter descritivo eserábaseado nos preceitos de um relato de caso. Para discussão 

da temática, artigos teóricos e empíricos, e livros da área da endodontia serão consultados. O 

local eleito para realização do caso clínico será uma clínica odontológica localizada no 

município de Santo Antônio de Jesus, Bahia. O participante do estudo que será selecionado 

para o relato de caso deverá apresentar diagnóstico de periodontite apical crônica. Na primeira 

consulta deverá ser realizada a anamnese e exame físico, posteriormente o teste de vitalidade 

pulpar, acesso, odontometria, instrumentação, medicação intracanal, obturação, instalação do 

pino de fibra de vidro e restauração. Espera-se que o estudo possa contribuir para o 

conhecimento de cirurgiões-dentistas e alunos do curso de odontologia sobre a periodontite 

apical crônica. 

 

Palavras-chave: Odontologia. Cirurgião-Dentista. Lesão periapical.  

 

 

                                                           
*Alunos do Curso de Bacharelado em Odontologia da Faculdade Maria Milza 

andrade_laryssa@hotmail.com 

 
**

Cirurgiã dentista, Mestre em saúde coletiva, Professora da Faculdade Maria Milza 

mailto:andrade_laryssa@hotmail.com

