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Resumo 

 
A correlação entre uma patologia pulpar e um problema periodontal podem se originar devido à 
proximidade da anatomia e vascularização entre polpa e periodonto por haver vias de 
comunicação existente através de estruturas neurais. Os problemas endo-pério são mais 
frequentes nos dentes posteriores, devido ao número mais elevado de canais acessórios 
presentes nestes dentes. O objetivo deste trabalho é realizar um caso clínico sobre tratamento 
endodôntico em sessão única de um primeiro molar inferior esquerdo com lesão endo-pério.  
O tratamento desses casos, ainda possui baixa previsibilidade. Portanto torna-se necessário 
avaliar a efetividade da técnica endodôntica em sessão única em conjunto com tratamento 
periodontal. Assim proporcionando o reestabelecimento da função e estética do elemento dental, 
evitando a exodontia do elemento. Caso clínico: Paciente do sexo masculino, 59 anos, foi 
atendido na clínica do CEULP/ULBRA-TO para exame de rotina. Na anamnese relatou 
desconforto no elemento 36. O teste de sensibilidade a frio e percussão vertical apresentaram-
se resultado negativo, ausência de mobilidade dentária, contudo na sondagem periodontal 
ultrapassando 10 mm de penetração. Ao exame radiográfico verificou-se uma área radiolúcida 
circunscrevendo a região periapical e periodontal da raiz mesial. O elemento dental foi 
instrumentado com o sistema Prodesing S e irrigados com hipoclorito de sódio. Posteriormente, 
utilizado como irrigação final o EDTA. Os canais foram secos e obturados. Foi realizado 
proservação de 1 semana, 15 dias e mês a mês da lesão Endo/pério. Nas proservações foram 
irrigadas a bolsa periodontal com clorexidina gel 2% e soro fisiológico e raspagem periodontal. 
 
Palavras-chave: Endodontia; Periodontia; Sessão Única. 
 
 
  


