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Tratamento endodôntico no dente 85 com limas rotatórias de 

NITI 

Alex Rodrigues da SILVA¹, Anderson de Oliveira PAULO² 

Resumo 

A odontopediatria visa à manutenção dos dentes decíduos, uma vez que estes dentes são de suma 

importância para uma correta oclusão e dentição permanente na fase adulta. Normalmente, o tratamento 

endodôntico aplicado à odontopediatria, decorre do aparecimento de lesões cariosas ou traumáticas com 

envolvimento pulpar. Os casos destes dentes com comprometimento pulpar devem ser analisados através 

do exame clínico e com auxílio de radiografias. Ademais, é importante analisar se a polpa dental apresenta 

sinais de pulpite irreversível ou necrose pulpar. Diante disto, o presente trabalho possui como objetivo 

relatar um caso clínico de um paciente pediátrico, atendido na clínica odontológica da UNICEPLAC, cuja 

indicação foi de um tratamento endodôntico no elemento 85. Ressalta-se, ainda, que o paciente 

apresentava fístula na mucosa gengival adjacente. Para solução deste caso clínico, foi necessário um 

procedimento com isolamento absoluto do campo operatório, bem como a remoção da lesão de cárie. O 

acesso aos condutos, a retirada do conteúdo necrótico e modelagem do canal foi realizada com o sistema  

rotatório de NITI ProTaper Next. Os resultados demonstram que, apesar da terapia endodôntica radical 

de dentes decíduos encontrar algumas dificuldades, pôde-se obter êxito no tratamento ora analisado e o 

sistema rotatório é uma opção que agrega rapidez e qualidade ao tratamento.  
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Introdução 

  

Os dentes molares decíduos 

apresentam algumas complexidades 

anatômicas que os diferem dos demais, 

uma que vez possuem como características 

a presença de canais laterais, curvas 

acentuadas e reabsorção radicular 

irregular.(1,2) 

Tais condições, normalmente 

apresentam alguns desafios ao profissional 

de odontologia. Além do mais, quando há a 

presença de doença pulpar, dificultam a 

preparação químico-mecânica e o 

estabelecimento de limite apical para 

instrumentação e preenchimento dos 

canais. Outro fator preponderante, é que o 

paciente em odontopediatria pode oferecer 



 

2 
 

Relato de Caso Clínico ________________________________________________________________________ 

problemas comportamentais durante o 

tratamento, o que dificulta na resolução do 

caso. (3-5) 

Cabe ressaltar que o tratamento do 

canal radicular pode melhorar a qualidade 

de vida em termos do sentido do paladar, 

mastigação e dor. No entanto, para que o 

procedimento seja efetivo, deve-se 

considerar diversos aspectos, tais como: 

histórico odontológico, ocorrência de dor, 

exame clínico, exame radiográfico, 

palpação, percussão e avaliação da 

mobilidade dental. Seguir os protocolos 

auxiliará na obtenção de êxito do que se 

almejou. (6-8) 

Qualquer dado ou informação 

relevante sobre diagnóstico em 

odontologia, bem como sobre tratamento, 

e acompanhamento devem ser 

documentadas no prontuário do paciente 

(9).  

Quando o paciente apresenta 

fistula dental, pode significar que existe 

alguma infecção relacionada com o tecido 

periodontal (10-14). Normalmente, quando 

acontecem, estes episódios estão 

relacionados a uma cárie, no caso em que 

ela atinge a polpa dentária. 

Diante de tais considerações, o 

presente relato de caso visa apontar novos 

caminhos no tratamento endodôntico de 

dentes decíduos possibilitando um 

tratamento com maior rapidez e 

consequente conforto ao paciente. (15-18) 

 

Relato de caso 

 

Paciente E.M.C.M 08 anos de idade, 

gênero masculino compareceu a clínica 

odontológica de odontopediatria da 

UNICEPLAC com indicação de tratamento 

endodôntico no elemento 85. Realizou-se 

exame extra-oral e radiográfico. Diante dos 

resultados notou-se presença de fístula na 

mucosa gengival adjacente, região do 

segundo molar inferior do lado direito, e 

assim foi feito o exame radiográfico inicial 

Fig.(1), sendo o prognóstico clínico provável 

de abscesso periapical crônico.  

Na sessão seguinte realizou-se  sob 

anestesia local (solução de lidocaína a 2 % 

com adrenalina) e com isolamento absoluto 

do campo operatório, a remoção da lesão 

de cárie com broca esférica diamantada 

1014 e em seguida fez o isolamento 

absoluto do dente com grampo n° 201. Logo 

depois foi feito o acesso aos condutos e a 

remoção do conteúdo necrótico do canal 

com o uso de limas manuais e fez-se o 

preparo dos canais com limas rotatórias de 

NITI do siatema  ProTaper Next com as limas 

X1,X2 e X3 no CRT de 25mm, e a irrigação 

com hipoclorito de sódio a 1%. Após a 

concluída a limpeza e preparo do canal, este 

foi seco e preenchido com a pasta 
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obturadora Calen sem PMCC  intra-canal 

selou-se a cavidade com ionômero de vidro 

e por fim fez a tomada radiografia final 

Fig.(2). 

 

 

             Figura 1: Radiografia inicial 

 

Figura 2: Radiografia final 

 

 

 

 

 

 

Discussão dos Resultados 

 Na odontopediatria, deve-se 

observar diversos fatores que irão 

determinar o sucesso de um determinado 

procedimento, além do mais, deve se 

considerar a melhor forma terapêutica de 

acordo com o diagnóstico de cada paciente, 

uma vez que a polpa saudável, pulpite 

reversível, irreversível ou necrose pulpar, 

interferirão diretamente no tratamento 

endodôntico utilizado (6). 

 Ademais, o profissional incumbido 

de tal atividade, deve levar em 

consideração o histórico odontológico do 

paciente, a sintomatologia, presença de 

dor, exame clínico como um todo, averiguar 

a presença de lesões cariosas, fraturas, 

deslocamentos, alteração de cor e tecidos 

moles, exames radiográficos bucais, 

palpação e avaliação da mobilidade dental 

(1) (2).  

 Nos casos em que são necessários 

tratamentos endodônticos em dentes 

decíduos, verifica-se, de forma anatômica, 

uma pequena afinidade entre estes e os 

dentes permanentes, no entanto, algumas 

diferenças e detalhes devem ser 

considerados no momento da aplicação da 

melhor técnica, uma vez que os dentes 

decíduos apresentam tamanhos menores, 

camada de esmalte e dentina mais delgada 

(2) (3) (5).  

 Tais características apontadas, 

facilitam a instalação e progressão de 

patologias dentárias em pacientes 

pediátricos, e também, há de se avaliar que 

este fato pode gerar uma considerável 

redução da distância para a câmara pulpar 

(6). Diante disso, deve-se redobrar os 

cuidados durante a cirurgia de acesso ao 

dente que será tratado.  
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 No tocante à instrumentação, a 

literatura propõe diversos protocolos para 

se estabelecer a eficiência de corte dos 

instrumentos endodônticos, e apesar de 

haver divergências com relação aos 

métodos, há uma concordância de que as 

particularidades geométricas e 

dimensionais influenciam o 

comportamento de corte (16). 

 Desta maneira, quando se faz 

necessária a desinfecção dos canais 

radiculares de dentes decíduos, pode-se 

realizar este procedimento com várias 

formas de instrumentação, como a 

utilização de instrumentos manuais de aço 

inoxidável e sistemas de instrumentação 

mecanizada rotatórios ou reciprocantes 

(17).  

 Cumpre ressaltar que, quando 

comparados aos instrumentos manuais, os 

instrumentos rotatórios apresentam 

algumas vantagens que advém de sua maior 

flexibilidade e design, o que permite que a 

instrumentação seja feita de maneira mais 

eficiente, segura e rápida (17). 

 Ademais, quando se faz necessário 

o tratamento endodôntico em dentes 

decíduos, todo critério e protocolo técnico-

científico deve ser seguido à risca. A técnica 

deve ser feita sob isolamento absoluto e 

com o auxílio de anestesia local. Os casos de 

procedimentos terapêuticos, e que 

envolvem o interior da cavidade pulpar dos 

dentes decíduos, é considerado como um 

método demorado, e se tratando de 

crianças, torna-se necessário diminuir o 

tempo de consulta (9) (6). Daí a importância 

do relato deste caso pois ele mostrou que o 

preparo dos canais por meio de limas 

rotatórias se dá em um menor tempo 

clínico. 

Ao realizar a cirurgia de acesso 

endodôntico no dente decíduo (Segundo 

molar Decíduo Inferior Direito) do paciente 

pediátrico, observou-se todas as 

recomendações técnicas repassadas pelo 

professor orientador. Diante disso, utilizou-

se para o acesso pontas esféricas 

diamantadas e compatíveis com o tamanho 

da câmara pulpar. Já a forma de contorno 

foi realizada com broca tronco-cônica sem 

ponta ativa. Posteriormente, foi feita a 

limpeza da câmara pulpar com cureta de 

dentina e posterior irrigação com a solução 

(4) (5).  

Após isso, foi realizado o exame 

radiográfico, o qual desempenha papel de 

grande importância para conclusão do 

diagnóstico pulpar. Sucessivamente, 

observou-se se havia a presença de alguma 

sintomatologia no paciente, como 

sensibilidade prolongada, dor ou edema. 

Não presente quaisquer destes sintomas, 

evidenciou-se a resolução de patologia sem 

colapso clínico ou radiográfico dos tecidos, 

o que determinou o sucesso do 

procedimento (7) (9). Por fim, referente à 

instrumentação, empregou-se limas 

rotatórias protaper next de níquel de 

titânio, uma vez que estas preservam o 
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trabalho anatômico do canal original, com 

menos modificação de sua curvatura, 

propiciando assim melhores resultados 

(18).  

 

Conclusão 

Após a observação do caso clínico 

apresentado podemos concluir que a 

instrumentação mecanizada, rotatória com 

limas de NITI, ProTaper Next mostrou-se 

uma ferramenta útil no tratamento do 

dente 85 em função de sua rapidez e 

eficiência o que é de grande importância na 

odontopediatria reduzindo o tempo clínico 

e dando mais conforto ao paciente. 

 

ABASTRACT 

t is known that pediatric dentistry aims at the maintenance of deciduous teeth, since these teeth 

are of paramount importance for correct occlusion and permanent dentition in adulthood. 

Usually, the endodontic treatment applied to pediatric dentistry results from the appearance of 

carious or traumatic lesions with pulp involvement. The cases of these teeth with pulp 

involvement should be analyzed through clinical examination and with radiographs. In addition, 

it is important to analyze whether the dental pulp shows signs of irreversible pulpitis or pulp 

necrosis. Therefore, the present study aims to report a clinical case of a pediatric patient, 

attended at the odontological clinic of UNICEPLAC, whose indication was an endodontic 

treatment in element 85. It is also emphasized that the patient presented the presence of fistula 

in the adjacent gingival mucosa. For the solution of this clinical case, a procedure with absolute 

isolation of the operative field was necessary, as well as the removal of the caries lesion. Access 

to the ducts and removal of the necrotic contents of the canal was done with manual and 

rotating files. The results show that, despite the radical endodontic therapy of primary teeth, it 

was possible to find success in the treatment under study. 

Keywords: Pediatric dentistry. Teeth. Hand Files. Rotating Files. Clinical case. 
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