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Conduta clínica dos Cirurgiões Dentistas no tratamento  
de dentes com rizogênese incompleta

Segato, E.B.; Mendes, J.K.; Takahashi, K.; Demico, L.H.

Para o tratamento endodôntico de dentes com rizogênese incompleta, o cirurgião dentista precisa conhecer as 
particularidades deste tipo de tratamento, para que assim obtenha um diagnóstico preciso e indique o melhor 
tratamento. Atualmente com a renovação dos materiais odontológicos no mercado, têm ocorrido controvérsias 
na literatura sobre o melhor material e técnicas para o tratamento em dentes permanentes jovens com rizogênese 
incompleta. O objetivo deste estudo foi avaliar o grau de conhecimento dos cirurgiões dentistas da região de Presidente 
Prudente – SP, no tratamento de dentes com rizogênese incompleta. A amostra foi obtida por 30 Cirurgiões Dentistas, 
que na sua clinica diária praticavam endodontia. Foram avaliados por meio de um questionário sócio-demográfico 
e outro relacionado à prática endodôntica entregues no local de sua atuação profissional. Os dados coletados foram 
submetidos à análise estatística descritiva. Entre os entrevistados verificou-se que 80% eram mulheres e a média 
de idade era de 36,53 anos. A maioria não possuía especialização em endodontia. O curativo mais relatado pelos 
profissionais nas técnicas abordadas foi o hidróxido de cálcio. Na técnica de revascularização 34% dos odontólogos 
relataram desconhecer a técnica. A maioria dos Cirurgiões dentistas analisados, possuem conhecimento sobre 
o tratamento endodôntico de dentes com rizogênese incompleta, porém uma parte significativa de odontólogos 
desconhece a técnica de revascularização pulpar.
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