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RESUMO 

A urgência endodôntica relaciona-se com casos de dor aguda, que requerem 
diagnóstico preciso e tratamento imediato. Estas constituem uma realidade no 
cotidiano do atendimento odontológico, sendo necessário que o cirurgião-dentista 
esteja capacitado para identificar as principais patologias pulpo-periapicais que 
ocorrem no serviço de Atenção Primária à Saúde. Objetivou-se avaliar a conduta 
dos cirurgiões-dentistas que trabalham em Unidades Básicas de Saúde no município 
de Patos-PB, frente às urgências endodônticas. Tratou-se de um estudo transversal, 
observacional, descritivo, com coleta de dados realizada por questionários. Foram 
incluídos na pesquisa todos os 34 cirurgiões-dentistas que estiveram devidamente 
cadastrados na Estratégia Saúde da Família do município de Patos-PB e que 
aceitaram participar. Os cirurgiões-dentistas que compõem a amostra apresentam 
uma média de idade de 36,5 anos, sendo 56% do sexo feminino. Da amostra, 60% 
possuía ao menos uma especialidade, 80% responderam ter entre 1-10 anos de 
serviço e 64% respondeu sentir-se preparado para o atendimento de uma urgência 
endodôntica. Em relação a situações de urgências hipotéticas questionadas, 
verificou-se que a maioria acertou as questões referentes a utilização de medicação 
intra-canal (64%) e ao abscesso dentoalveolar agudo (76%), entretanto as respostas 
incorretas foram mais prevalentes em relação ao flare-up (52%), a pulpite irreversível 
(76%) e avulsão dentária (60%). Assim, conclui-se que o conhecimento e as 
condutas dos cirurgiões-dentistas frente às urgências endodônticas podem ser 
aperfeiçoadas, por meio de projetos ou programas de educação continuada, sendo 
então interessante uma reciclagem dos conhecimentos a cerca dessa temática tão 
importante. 
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CONDUCT OF DENTAL SURGEONS IN THE PUBLIC HEALTH SYSTEM IN THE 
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ABSTRACT 

Endodontic urgency is related to cases of acute pain, which require accurate 
diagnosis and immediate treatment. These constitute a reality in the daily routine of 
dental care, and it is necessary for the dentist to be able to identify the main pulpo-
periapical pathologies that occur in the Primary Health Care service. The objective 
was to evaluate the behavior of dentists who work in Basic Health Units in the city of 
Patos-PB, facing endodontic emergencies. This was a cross-sectional, observational, 
descriptive study, with data collection carried out through questionnaires. All 34 
dentists who were duly registered in the Family Health Strategy of the city of Patos-
PB and who agreed to participate were included in the research. The dentists that 
make up the sample have an average age of 36.5 years, with 56% being female. Of 
the sample, 60% had at least one specialty, 80% answered that they had between 1-
10 years of service and 64% answered that they felt prepared to attend to an 
endodontic emergency. Regarding hypothetical emergency situations questioned, it 
was found that the majority answered correctly the questions regarding the use of 
intra-canal medication (64%) and acute dentoalveolar abscess (76%), however 
incorrect answers were more prevalent in relation to flare-up. (52%), irreversible 
pulpitis (76%) and tooth avulsion (60%). Thus, it is concluded that the knowledge and 
behavior of dentists in the face of endodontic emergencies can be improved through 
continuing education projects or programs, making it interesting to recycle knowledge 
about this very important topic. 
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