Este protocolo sugere procedimentos clínicos e condutas medicamentosas, indicados no tratamento das urgências endodônticas.
Considerações diagnósticas
Questões diagnósticas: a dor é odontogênica, ou não?; o elemento dentário é vital ou não vital?; existem sinais ou sintomas de processo
infeccioso/inflamatório em curso?; a dor é de origem pulpar, periradicular, ou ambas?; existe um componente periodontal?; a dor é
estimulada ou espontânea?; e, se estimulada, cessa logo após a remoção do estímulo?
Definicão da conduta: associar história médica, odontológica, imagens, testes clínicos (elétrico, térmico, palpação e percussão).
O que influencia a conduta clínica?
Doenças sistêmicas, dor pré-operatória, níveis de ansiedade, anestesia e envolvimento periodontal.
Pulpotomia
Objetivo: remover a polpa coronária.
Indicação: dor aguda e tempo insuficiente para realizar pulpectomia.
Realizada sob isolamento absoluto. Feito o acesso, remover a polpa coronária com colher de dentina/brocas esféricas em baixa rotação.
Irrigar com soro, água destilada ou água de cal, algodão e curativo sedativo.
Pulpectomia
Objetivo: Remover completamente a polpa
Indicação: casos de dor aguda ou crônica, necrose parcial/total da polpa.
Realizada sob isolamento absoluto. Feito o acesso, remover a polpa com limas endodônticas. Irrigar com soda clorada, secagem, bolinha
de algodão estéril e restauração provisória (OZE, Coltosol, etc).
Incisão e drenagem
Objetivo: liberar o pus dos espaços teciduais. É mais eficiente quando há ponto de flutuação.
Indicação: Necrose pulpar com abcesso periradicular e edema. O edema pode ser parte de um flare-up entre as sessões, ou uma complicação pós obturação.
Ajuste Oclusal
Objetivo: Verificar com carbono fino e, se necessário, ajustar a oclusão.
Indicação: hiperoclusão causada por restaurações não adaptadas (“altas”) e/ou recém executadas.
Alternativas medicamentosas para controle da dor
Dor severa em pacientes sem problemas gástricos: Ibuprofeno 400 mg + Acetaminofeno 600 mg, de 6 em 6 horas + Oxicodona 10 mg, 1
a 2 comprimidos 12h em 12h;
Dor severa em pacientes com problemas gástricos: Acetaminofeno 1000 mg a cada 6 horas + Oxicodona 10 mg, 1 a 2 comprimidos 12h em 12h;
Dor moderada em pacientes sem problemas gástricos: Ibuprofeno 400 mg + Acetaminofeno 600 mg, 1 comprimido de 6h em 6h; ou,
Ibuprofeno 400 mg + Acetaminofeno 400 mg, 1 comprimido de 6h em 6h e Codei˜na 60 mg, 1 comprimido de 6h em 6h;
Dor moderada em pacientes com problemas gástricos: Acetaminofeno 600 a 1000 mg + Codei˜na 60 mg, 1 comprimido de 6h em 6h
Dor leve em pacientes sem problemas gástricos: Ibuprofeno 200 mg, 1 comprimido a cada 4 - 6 horas; e,
Dor leve em pacientes com problemas gástricos: Acetaminofeno 600 a 1000 mg, 1 comprimido a cada 4 - 6 horas.
Alternativas medicamentosas para controle infeccioso
Pacientes não alérgicos à Penicilina
1a Opção: Amoxicilina 500 mg, 01 cápsula 8/8 horas – 7 dias; ou, Amoxicilina 500 mg + A˜cido Clavula˜nico (clavulanato de pota˜ssio),
8/8 horas, 7 dias; ou Amoxicilina 875 mg + 125 mg de A˜cido Clavula˜nico (clavulanato de pota˜ssio), 12/12 horas, 7 dias;
2a Opção: Fenoximetil Penicilina Pota˜ssica 500.000 ui, 6/6 horas – 7 dias
3a Opção: Ampicilina 500 mg, 1 cápsula - 8/8 horas – 7 dias
Pacientes alérgicos à Penicilina
1a Opção: Azitromicina 500 mg, 1 comprimido, 1 vez ao dia – 3 dias;
2a Opção: Cefalosporina 500 mg, 1 drágea, 8/8 horas – 7 dias;
3a Opção: Clindamicina 600 mg, 1 cápsula, 8/8 horas – 7 dias.
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