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INTRODUÇÃO 

 

Endodontia é o ramo da odontologia que aborda as doenças e condições da polpa dentária. O 

tratamento endodôntico da polpa doente é utilizado rotineiramente em humanos e animais de 

pequeno porte. Na odontologia equina, as indicações para o tratamento endodôntico incluem a 

exposição da polpa sem vitalidade , descoloração dos dentes, lesão traumática, problemas 

secundários relacionados  a doença periodontal, evidência radiográfica de doença apical e 

exposição da polpa vital (KLUGH, 2010). A polpa é um tecido suave dentro da cavidade 

pulpar do dente, rica em tecido conjuntivo, fibras de colagéno espessas e uma rede de fibras 

reticulares finas, extensa vascularização, vasos linfáticos e nervos sensoriais (EASLEY, Jack 

et. al, 2010). Possui funções de formação da dentina e de proteger o elemento dentário contra 

danos físicos e bacteriológicos.  O tratamento endodôntico consiste  na exploração  do dente 

até a cavidade pulpar, remoção da polpa, esterilização e obturação do canal radicular. 

(MADEIRA, 2014). A polpa pode desenvolver inflamação em resposta a vários tipos de 

estímulo, um deles é a exposição pulpar e a  contaminação do tecido e túbulos dentários por 

bactérias da microbiota oral, podendo causar infecção e necrose do tecido rapidamente. 

Dentes que sofrem dessa afecção requerem tratamento de canal (endodontia) ou extração, 

dependendo da gravidade do trauma e da capacidade da polpa para se adaptar a inflamação. 

Além do exame de inspeção cuidadoso da cavidade oral, radiografias auxiliarão o médico 

veterinário na avaliação da gravidade do problema e na escolha do tratamento adequado 

(EASLEY, Jack et. al, 2010) . É fundamental que o diagnóstico seja precoce, a fim de aliviar 

a dor do paciente e preservar a função do dente (KLUGH, 2010). 
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OBJETIVO 

 

Objetiva-se relatar o tratamento endodôntico de um equino acometido por fratura dentária 

com exposição de duas polpas sensitivas. 

 

RELATO DE CASO 

 

Uma égua, fêmea, Mangalarga Marchador foi atendida pelo Hospital Veterinário da UFMG 

(HV – UFMG) com histórico de  emagrecimento progressivo iniciado há vinte dias rejeição 

na alimentação. Pelo exame físico e exploração cuidadosa da cavidade oral verificou-se odor 

fétido e linha de fratura longitudinal com localização adjacente a face vestibular do dente 110 

110 (segundo molar maxilar direito). 

Com auxílio de sonda inoxidável (pic) o fragmento fraturado foi abalado e extraído sem 

dificuldade.  Após o exame radiográfico, constatou-se integridade da coroa de reserva e ápice 

dentário. O exame do fragmento permitiu classificar a fratura em tipo “slab” atingindo a 

polpa, sendo possível a exploração do canal radicular com sonda pic. 

O canal radicular exposto pela fratura foi curetado. Durante a curetagem da polpa atingida, 

constatou-se exposição de dois canais pulpares que após curetados foram irrigados por 

solução de hipoclorito de sódio, através de sonda uretral secagem por ar comprimido e 

obturação com guta-percha, procedimento este realizado por 3 dias após prévia higiene oral 

com clorexidine a 0,02%. Além disso, administrou-se metronidazol 

(20mg/kg/oral/TID/7dias). No quarto dia de pós operatório, a guta-percha foi removida e 

repetiu-se o procedimento de higienização e secagem antes do selamento com o hidróxido de 

cálcio.  

Cinco dias após o início do tratamento, pôde-se perceber a formação de tecido de granulação 

gengival na face vestibular, recobrindo o alvéolo, pôde-se notar também a diminuição 

significativa da sensibilidade dolorosa das polpas expostas, permitindo, neste momento, a 

obliteração definitiva dos canais pulpares com hidróxido de cálcio e massa acrílica 

(polimetilmetacrilato).  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No presente relato, após a extração e procedimentos subsequentes, o animal passou a se 

alimentar com aparente regularidade. Esse resultado foi interpretado como consequência da 

abolição da sensibilidade presente e responsável pela prévia rejeição alimentar. O animal 

recebeu alta hospitalar. 

Os objetivos do tratamento pulpar são: aliviar a dor, remover tecidos infectados e preencher 

ou obturar o canal pulpar exposto. Esses objetivos são acompanhados por tratamento 

endodôntico, que incluem a preparação, desinfecção e obturação do canal (KLUGH, 2010). 

A preparação é a construção de um acesso que facilite a entrada do material que será utilizado 

na obturação. No presente relato, o canal pulpar foi intensamente explorado e curetado para 

que pudesse ser obturado. Para a limpeza do canal pulpar o produto químico de eleição foi o 

hipoclorito de sódio. Esta substância tem efeito antibacteriano e dissolve a matéria orgânica, 

sendo essencial para o debridamento e desinfecção do canal especialmente em áreas de difícil 

acesso por instrumentos. Ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) combinado com peroxidase 

de ureia propileno glicol (RC Prep®) também possuem efeitos antibacterianos, além de serem 

capazes de dissolver detritos inorgânicos. Bleach e RC Prep® também são comumente usados 
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em conjunto para o debridamento e lubrificação dos canais pulpares, podendo ser usado em 

casos onde o hipoclorito não está disponível ou dependendo da escolha do médico veterinário 

(KLUGH, 2010). 

Para a obturação, pode-se utilizar um material que ficará permanentemente preenchido no  

canal pulpar. O óxido de zinco e o eugenol são frequentemente usados com esse propósito.  

No presente relato, o material de eleição foi a “Gutta Percha”, um extrato retirado da 

Pallaquium gutta, árvore originária do Sudoeste Asiático que promove preenchimento 

adequado, impermeabilização dos alvéolo e devido à maleabilidade característica do material, 

promove amortecimento de impactos, moldando-se às imperfeições do elemento dentário e do 

alvéolo (KLUGH, 2010). 

A utilização do hidróxido de cálcio como medicação intracanal reduziu significativamente a 

inflamação da polpa dentária por micro-organismos. A ação antimicrobiana do hidróxido de 

cálcio está relacionada à sua velocidade de dissociação dos íons hidroxila, que promove a 

ruptura da membrana plasmática da bactéria, inibindo atividades enzimáticas essenciais, tais 

como metabolismo, crescimento e divisões celulares. O hidróxido de cálcio é o único 

medicamento que inativa os lipopolissacarídeos, protegendo a polpa dentária contra lesões 

(MASSARA et. al., 2012). 

Os tratamentos convencionais visam a proteção do canal pulpar, retirando a sensibilidade do 

local e preservando a função do dente, diminuindo o numero de animais mutilados e 

reduzindo a manutenção odontológica desses animais (EASLEY, et. al, 2010) . 

 É essencial que a cavidade pulpar seja higienizada com rigor e que o material utilizado na 

obturação seja resistente. Caso ocorra falha no processo de debridamento ou obturação do 

canal pulpar, a opção é o tratamento endodôntico cirúrgico ou a extração dentária (KLUGH, 

2010).  

Animais tratados por endodontia precisam de acompanhamento periódico com exames 

clínicos e radiografias, devido as irregularidades de erupção e desgaste dos elementos 

dentários e alterações de mastigação. 

 

CONCLUSÃO 

 

O tratamento endodôntico mostrou-se eficaz no caso apresentado, promovendo a preservação 

do elemento dentário, diminuindo os custos de procedimentos cirúrgicos, período de 

internação e manutenção odontológica periódica em relação à outros casos acompanhados . A 

endodontia pode ser realizada com intuito de preservação de dentes em equinos, desde que o 

elemento dentário apresente-se salutar e sem afecção de cistos de erupção e contaminação 

bacteriana severa.  
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