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ENDODONTIA
01. ((AERONÁUTICA - CADAR – 2019)

O estabelecimento de um diagnóstico correto é de extrema relevância para a resolução das alterações
pulpares e perirradiculares. Qual
característica melhor se aplica às
pulpites reversíveis?
ⒶⒶ Uma exposição pulpar pode estar presente.
ⒷⒷ A dor, quando presente, é sempre provocada.
ⒸⒸ A dor é intermitente nos estágios mais avançados.
ⒹⒹ O tipo de dor não se assemelha
à descrita para a hipersensibilidade
dentinária.
GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Relembrando Pulpite
Reversível.
Pulpite Reversível
• Sinais e sintomas: É usualmente assintomática, contudo, o
paciente pode acusar dor aguda, rápida, localizada e fugaz,
e cessa depois da remoção do
estímulo.
• Testes pulpares: Ao calor, o paciente pode acusar dor tardia

à aplicação do estímulo, ou relatar dor aguda e imediata que
passa com a remoção do estímulo. O frio evoca dor aguda,
rápida e localizada que passa
imediatamente ou poucos segundos depois da remoção
do estímulo. Em teste elétrico,
a intensidade de corrente é
igual ou levemente inferior à
de um dente normal. Positivo
ao teste de cavidade.
• Testes perirradiculares: Negativo para percussão e palpação.
• Achados radiográficos: Podem
ser detectadas lesões cariosas
e/ou restaurações extensas
próximas à câmara pulpar.
• Tratamento: Remoção da cárie ou restauração defeituosa
e aplicação de um curativo à
base de óxido de zinco-eugenol o qual é dotado de efeito
analgésico e anti-inflamatório.
O paciente é remarcado para,
pelo menos 7 dias depois, e
é avaliada a possibilidade de
restauração definitiva.
ALTERNATIVA A: INCORRETA. Na

pulpite reversível não há exposição
pulpar. Geralmente está relaciona-

CAPÍTULO 2

da à presença de cárie ou restauração defeituosa.
ALTERNATIVA B: CORRETA. Nas
pulpites reversíveis a dor é sempre
provocada, rápida e localizada que
passa imediatamente ou poucos
segundos depois da remoção do
estímulo.
ALTERNATIVA C: INCORRETA. Dor
intermitente (ou seja, não contínua)
está relacionada à pulpite irreversível assintomática.
ALTERNATIVA D: INCORRETA. O
tipo de dor se assemelha à descrita
para a hipersensibilidade dentinária. O frio evoca dor aguda, rápida e
localizada que passa imediatamente ou poucos segundos depois da
remoção do estímulo.

o caso clínico supracitado?
ⒶⒶ Pulpite reversível, capeamento
pulpar indireto e restauração provisória.
ⒷⒷ Pulpite irreversível, remoção da
cárie e da restauração defeituosa e
curetagem pulpar.
ⒸⒸ Hipersensibilidade dentinária e
restauração da região cervical com
resina composta ou cimento de ionômero de vidro.
ⒹⒹ Pulpite reversível, remoção de
toda a cárie e da restauração defeituosa, proteção do complexo dentina-polpa e restauração definitiva.
GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Sobre Hipersensibilidade
dentinária, vale a pena ler sobre a “Teoria Hidrodinâmica de Brännström”.
ALTERNATIVA A: INCORRETA. A
restauração a ser feita deve ser definitiva.
ALTERNATIVA B: INCORRETA. O
diagnóstico para dor provocada pelo
contato com alimentos frios e quentes, cessando logo após a remoção
desses estímulos é pulpite reversível
e não irreversível.

02.

(AERONÁUTICA - CADAR – 2019)
Paciente P.L.M., 35 anos, compareceu ao consultório odontológico
com queixa de dor intensa no dente 46, provocada pelo contato com
alimentos frios e quentes, cessando
logo após a remoção desses estímulos. O exame clínico radiográfico revelou a presença de cárie profunda
sob restauração extensa e fraturada
e discreta recessão gengival. Considerando o exposto, responda: qual
das alternativas a seguir apresenta
o correto diagnóstico, bem como o
respectivo tratamento indicado para

ALTERNATIVA

C:

INCORRETA.

Como o exame clínico radiográfico
revelou a presença de cárie profunda sob restauração extensa e fraturada, logo o diagnóstico não é de
hipersensibilidade dentinária, que
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seria apenas devido à exposição de
túbulos dentinários.
ALTERNATIVA D: CORRETA. Diante do caso exposto, o diagnóstico é
pulpite reversível, e o tratamento
deve ser a remoção total da cárie
e da restauração defeituosa, fazer
uma proteção indireta do complexo
dentina-polpa normalmente com
cimento de hidróxido de cálcio e
realizar uma restauração definitiva.
A remoção da causa, a correta proteção do complexo dentina-polpa e
selamento da cavidade devem ser
instituídos.

abcesso se ocorrer invasão acentuada de bactérias piogênicas nos
tecidos periapicais.
GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: A periodontite apical
sintomática é também conhecida
como periodontite apical aguda.
Vamos relambrar as características
deste tipo de alteração periapical.
Periodontite Apical Aguda
• Sinais e sintomas: Dor intensa,
espontânea e localizada podendo ser relatada sensibilidade ao toque e uma sensação
de “dente crescido”.
• Testes pulpares: Negativos
pois a periodontite apical aguda costuma estar associada à
necrose pulpar. Quando estiver associada à inflamação
pulpar irreversível, os resultados dos testes serão similares
aos da pulpite irreversível.
• Testes perirradiculares: Positiva à percussão e pode ser
positiva ou não à palpação
dependendo da extensão da
resposta inflamatória.
• Achados radiográficos: Espessamento do espaço do ligamento periodontal apical.
• Tratamento: Deve-se retirar o
dente de oclusão e prescrever

03

. ((CSM - MARINHA - 2017)
De acordo com Cohen (2011), em
relação às características da periodontite apical sintomática, marque a
opção correta.
ⒶⒶ A necrose total da polpa é um
pré-requisito para o seu desenvolvimento.
ⒷⒷ Esses dentes , geralmente , respondem negativamente ao teste
de percussão.
ⒸⒸ O exame radiográfico, geralmente, mostra destruição apical do
dente envolvido.
ⒹⒹ É uma forma de resposta adaptativa que requer especificidade e
memória apuradas.
ⒺⒺ Pode resultar em formação de
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analgésico/anti-inflamatório
para gerar alívio da sintomatologia. Após, deve-se realizar
instrumentação, irrigação e
medicação do sistema de canais radiculares com posterior
obturação.

ciada pelo número, virulência e tipo
de bactérias nos tecidos periapicais.
A invasão acentuada de bactérias piogênicas nos tecidos periapicais pode
resultar em formação de abcesso.

04

. (ESSEX – CFO - 2018)
Lesão geralmente encontrada ao redor dos ápices de dentes ínfero-posteriores, os quais apresentam uma
inflamação pulpar ou necrose, pode
ser assintomática ou estar associada à
dor, representa um aumento no osso
trabecular em resposta à irritação persistente. A lesão acima descrita trata-se segundo TORABINEJAD (2010) de:

ALTERNATIVA A: INCORRETA. Para

que ocorra a periodontite apical sintomática, é necessário que a polpa
tenha sido invadida por microganismos e que estes tenham chegado ao
terço apical do canal radicular, porém
ainda que a necrose ocorra durante
este processo, parte da polpa ainda
pode apresentar vitalidade, ou seja, a
necrose total da polpa não é um pré-requisito para o desenvolvimento da
periodontite apical sintomática.
ALTERNATIVA B: INCORRETA. Esses dentes, geralmente, respondem
positivamente ao teste de percussão.
ALTERNATIVA C: INCORRETA. O
exame radiográfico, geralmente, mostra espessamento do espaço do ligamento periodontal apical.
ALTERNATIVA D: INCORRETA. Por
ser um quadro de caráter agudo, a
resposta imunológica é inata, sem especificidade. Desse modo, não requer
resposta adaptativa (específica) e nem
memória apurada que são pertinentes
a quadros crônicos.
ALTERNATIVA E: CORRETA. A formação de abcesso pode ser influen-

ⒶⒶ Cisto Odontogênico Calcificante.
ⒷⒷ Osteíte Condensante.
ⒸⒸ Abscesso Dento Alveolar Crônico.
ⒹⒹ Hipercementose.
GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Sobre diagnóstico, recomendamos ver a leitura dos quadros patológicos de diagnóstico
diferencial.
ALTERNATIVA A: INCORRETA. O
cisto odontogênico epitelial calcificante ou cisto de Gorlin é uma neoplasia de comportamento agressivo
que pode ser intra ou extra-ósseo,
raro, afeta mais mulheres acometem mais a maxila em região ante-
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rior, sendo uma lesão radiolúcida
unilocular bem definida.
ALTERNATIVA B: CORRETA. Resposta inflamatória de baixa intensidade advinda de uma alteração
pulpar, que apresenta um aumento
da densidade óssea e consequentemente a radiopacidade da região
apical, que comumente afeta dentes inferiores posteriores.
ALTERNATIVA C: INCORRETA. O
abscesso dentoalveolar crônico é
representado pelo quadro de lesão
perirradicular associado ao elemento dentário e presença de fístula.
ALTERNATIVA D: INCORRETA. A
hipercementose representa a hiperplasia do cemento, radiograficamente a raiz do elemento dentário
apresenta espessamento ou forma
rômbica, sendo mais comum em
pré-molares de adultos.

III. A infecção intrarradicular secundária é causada por micro-organismos que estavam presentes na infecção primária.
IV. Na infecção intrarradicular persistente, os micro-organismos envolvidos foram membros da infecção secundária exclusivamente.
Está correto apenas o que se afirma
em:
ⒶⒶ I e II.
ⒷⒷ II e IV.
ⒸⒸ III e IV.
ⒹⒹ I, II e III.
GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Cuidado com palavras
como “exclusivamente”. Em geral,
são falsas e podem confundir o candidato! Fique atento!
Assertiva I: CORRETA. As infecções
extrarradiculares usualmente ocorrem devido a presença de microrganismos no terço apical do Sistema de Canais Radiculares.
Assertiva II: CORRETA. O tecido
pulpar necrosado não possui sistema de defesa e dessa forma se torna vulnerável à invasão e colonização de micro-organismos.
Assertiva III: INCORRETA. A infecção intrarradicular secundária é
causada por micro-organismos que
não estavam presentes na infecção

05. (CADAR - AERONÁUTICA – 2019)

Em relação à classificação das infecções endodônticas, analise as afirmativas seguintes.
I. A origem das infecções extrarradiculares é usualmente a infecção
intrarradicular.
II. A infecção intrarradicular primária é causada por micro-organismos que colonizam o tecido pulpar
necrosado.
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DENTÍSTICA

RESUMO PRÁTICO
DOENÇA CÁRIE E ADEQUAÇÃO
DO MEIO BUCAL

A cárie dentária é uma doença multifatorial, infecciosa, transmissível
e dieta-dependente, que produz
a desmineralização das estruturas
dentárias.
O desenvolvimento da lesão de cárie dental é diferente em cada den-

HOSPEDEIRO

DIETA

CÁRIE

MICROBIOTA

TEMPO

te e superfície. Existem três sítios
que possuem maior suscetibilidade
à doença, por serem áreas de maior
retenção de alimentos e de acúmulo de biofilme bacteriano, que são:
Superfície radicular: mais prevalente em idosos, pois a retração
gengival irá expor a dentina radicular no ambiente bucal. O acúmulo
de biofilme bacteriano sobre a região mais cervical dos dentes pode
promover lesões, que quando cavitadas, são rasas, largas e em forma
de “pires”.
Superfície proximal: tem como
localização preferencial a região
mais cervical e para vestibular do
ponto de contato. São lesões que
progridem lentamente no ambiente bucal.
Superfície oclusal: o modo de progressão nessas superfícies se dá pelas paredes laterais da entrada da
fissura; local de acesso à remoção
de placa e ação do flúor.

223

CAPÍTULO 3

Diagnóstico clínico
Quadro 1 - Aspecto clínico das lesões de cárie em esmalte e dentina

Esmalte
Dentina

LESÃO DE CÁRIE

ASPECTO CLÍNICO

Ativa (mancha branca)

Opaca, rugosa.

Inativa (mancha branca)

Brilhante, lisa, pode estar pigmentada.

Ativa (com cavitação)

Coloração clara, fundo amolecido e mancha
branca ativa nos bordos.

Inativa (com cavitação)

Coloração escurecida, fundo endurecido à
sondagem, sem halo de mancha branca nos
bordos.

Exames complementares
A radiografia interproximal é o exame complementar mais frequentemente utilizado para detectar a
presença ou não da cárie dental. É
um método não invasivo que avalia a profundidade da lesão em relação à câmara pulpar e ao espaço

biológico, identifica lesões de difícil
acesso, como os espaços proximais
e as cavidades subgengivais.
Outros métodos de diagnóstico
utilizados para a detecção de lesões de cárie são a Fibra Ótica para
Transluminação (FOTI), fluorescência a laser e detecção eletrônica.

Tratamento da doença cárie
CRITÉRIOS GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO EM DENTÍSTICA

Avaliação
do caso

Determinação da
atividade da doença
(risco, atividade ou
paralização)

No risco/atividade
– medidas de
adequação do meio
bucal
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Tratamento
restaurador, se
necessário

DENTÍSTICA

A adequação do meio bucal envolve ações para controle da infecção
bacteriana e fornecimento de subsídios para o autocuidado. Uma série de medidas pode ser instituída
nessa fase de tratamento, e pode

ser necessário o envolvimento de
diversas especialidades.
Algumas questões devem ser respondidas para determinação das
ações recomendadas:

Quadro 2 - Cinco questões para definição das ações de adequação do meio bucal a serem
empregadas
Pergunta

Ação recomendada

O controle mecânico do
biofilme é eficiente?

Instrução de higiene oral; indicação de métodos auxiliares
para controle de biofilme como escovas interdentais, dispositivos interproximais.

Há necessidade remineralização?

Uso racional do íon flúor em suas diversas formas de apresentação.

Existem áreas que atrapalham a eficiência dessa remoção?

Eliminação de nichos retentivos, com fechamento temporário de cavidades, raspagem e alisamento periodontal, extração de dentes condenados; realização de endodontias,
etc.

A dieta é cariogênica?

Estabelecer medidas para controle da ingestão de alimentos cariogênicos, diário de dieta.

O tampão salivar funciona adequadamente?

Avaliação do uso de medicamentos ou presença de doenças autoimunes, diabete mellitus, má nutrição, anorexia
nervosa, cálculos em glândulas salivares.
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CAPÍTULO 3

PRINCÍPIOS GERAIS DO PREPARO CAVITÁRIO
Segundo Black (1908), os princípios
gerais do preparo cavitário orientam a execução correta de um preparo e atendem a princípios específicos relacionados aos materiais
restauradores.
Forma de contorno: formato dado
à cavidade após envolvimento de
toda lesão cariosa. Na atualidade,
entende-se que não há necessidade de extensão preventiva, e sempre que possível, deve-se preservar
as estruturas de reforço do dente,
como cristas marginais e vertentes
das cúspides.
Forma de resistência: característica dada à cavidade para que
estruturas remanescentes e a restauração sejam capazes de resistir
às forças mastigatórias e alterações
volumétricas decorrentes de variações térmicas e da reação de presa
dos materiais.
Forma de retenção: é o ajuste do
preparo cavitário responsável pela
manutenção da restauração em
posição, sem o seu deslocamento

quando submetida a cargas mastigatórias e a tração de alimentos
pegajosos.
Forma de conveniência: envolve
diversas etapas operatórias que auxiliam no acesso e dão maior facilidade de trabalho durante a instrumentação da cavidade e inserção
do material restaurador.
Remoção da dentina cariada: tem
por objetivo deixar a cavidade livre
de tecido cariado, após etapas iniciais do preparo cavitário.
Acabamento das paredes de esmalte: melhora o vedamento marginal entre as paredes cavitárias e
o material restaurador, através da
remoção de irregularidades de esmalte deixadas pela instrumentação inicial.
Limpeza da cavidade: consiste na
remoção de resíduos de esmalte e
dentina e outros detritos das paredes cavitárias a fim de proporcionar
melhor contato do material restaurador/protetor aos tecidos dentários mineralizados.

226

