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O QUE É A  
ENDODONTIA?

A Endodontia, também conhecida 
popularmente como “tratamento de canal”, 
é o ramo da medicina dentária que trata das 
lesões, doenças da polpa (nervo) e da raiz 
do dente. Um dos principais objetivos do 
tratamento Endodôntico é evitar a extração 
do dente e prevenir infeções que podem ser 
muito perigosas.
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QUAIS SÃO OS SINTOMAS DE 
QUE PRECISA DE TRATAMENTO 
ENDODÔNTICO?
Os sintomas mais característicos de que  
pode necessitar de tratamento endodôntico  
são os seguintes:

DOR ESPONTÂNEA 
Esta dor (forte, contínua e não localizada) 
ocorre quando existe uma inflamação 
resultante de uma cárie ou de outro tipo  
de doença dentária. 

DOR AO MASTIGAR 
Uma dor ao mastigar que aconteça 
esporadicamente não é motivo de 
preocupação. Quando esta começa a 
acontecer de forma mais regular é que 
poderá ser sinal de que poderá precisar  
de tratamento endodôntico.

SENSIBILIDADE DENTÁRIA 
Alimentos frios, bebidas quentes ou 
comidas mais consistentes/duras causam 
desconforto.
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O QUE É O TRATAMENTO 
ENDODÔNTICO?
O tratamento endodôntico é conhecido por 
tratamento do canal. O objetivo é remover a 
parte do dente que se encontra infectada e 
substituir ou preencher o espaço.

VOU SENTIR DORES DURANTE  
O TRATAMENTO?
Um dos objetivos deste tratamento é 
eliminar as dores causadas pela inflamação 
no interior dos dentes. Com as técnicas 
utilizadas é possível restaurar os dentes 
e durante o procedimento não irá sentir 
qualquer dor.

É POSSÍVEL TRATAR QUALQUER 
DENTE? COM QUE ANTECEDÊNCIA?
A maioria dos dentes podem ser tratados. 
Por isso, quanto mais cedo forem 
descobertos os problemas, mais simples 
será o tratamento. O melhor que tem a fazer 
para a sua saúde oral é visitar o seu Dentista 
regularmente. Ele vai ajudá-lo a tratar os seus 
dentes e a ter o sorriso que sempre desejou.

PERGUNTAS MAIS 
FREQUENTES
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QUANTO CUSTA O TRATAMENTO 
ENDODÔNTICO?
O preço do tratamento Endodôntico vai 
sempre depender de muitos fatores e 
depende de paciente para paciente. É sempre 
necessário perceber qual o estado atual 
dos dentes e perceber quais apresentam 
problemas. Esta avaliação prévia vai permitir 
ao seu dentista aconselhar qual o melhor 
tratamento a efetuar.

PASSO 03
O dentista esteriliza o canal e preenche-o de 
forma a restaurar a forma e condição normal.

PASSO 04
Numa fase final do tratamento, por norma, é 
colocada uma coroa para dar uma aparência 
mais natural ao dente tratado

PASSO 01
Remoção do tecido mole (polpa) que se 
encontra na parte interna (canal) do dente 
e que pode estar vivo, sadio, inflamado, 
infectado ou necrosado (morto).

PASSO 02
Depois a câmara pulpar e os canais 
radiculares são limpos, alargados e 
instrumentados para receberem o 
preenchimento.

AS ETAPAS  
DO TRATAMENTO 
O tratamento de canais consiste em vários 
passos realizados em várias consultas, 
dependendo da situação. Esses passos 
consistem em:
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CONSEQUÊNCIAS  
DO NÃO TRATAMENTO:
Podem ocorrer diversas consequências se 
não agir a tempo de intervir nos seus dentes, 
sendo elas:

• Dores intensas
• Inchaços
•  Febre Bacteriana (bactérias na 

corrente sanguínea)
•  Infecções (articulações, febre 

reumática, entre outros)
• Perda Dentária (Extração do dente)

INDICAÇÕES 
PÓS-TRATAMENTO

LONGEVIDADE DO DENTE APÓS 
TRATAMENTO ENDODÔNTICO
Um dente sujeito a tratamento endodôntico 
deve durar muitos anos, desde que cuide da 
sua dentição todos os dias. Faça sempre 
visitas regulares ao seu dentista para uma 
reavaliação do seu caso. O acompanhamento 
é fundamental quando está a realizar um 
Tratamento Odontológico.

• Deixe passar o efeito da anestesia.
•  Evite forças mastigatórias fortes no 

dente tratado
• Escove os seus dentes normalmente.
•  Se sentir qualquer desconforto, 

contacte o seu dentista (Inchaço 
visível dentro ou fora da sua boca  
ou reações alérgicas à medicação.)
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