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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA
Desde 1974 extrusão de debris pelo forame apical é citada, iniciando por Schilder. Este tema tem uma importância enorme na endodontia, pois com a extrusão apical
de debris, pode-se ter contaminação bacteriana na região apical e o desenvolvimento do processo de flare-up - exacerbação aguda após início do tratamento
edondôntico (FEREIRA, 2007). Então, de lá até hoje, novas técnicas de instrumentação têm sido propostas como também aperfeiçoadas com o intuito de melhorar o
sucesso dos tratamento endodônticos inclsuive dentro da odontopediatria.

OBJETIVO
Avaliar a quantidade de extrusão de debris em canais mesiais de molares inferiores decíduos artificiais, comparando três técnicas de instrumentação:
Técnica Crown-Down, Técnica Convencional Seriada Manual, e Técnica Reciprocante WaveOne Gold.
MATERIAL & MÉTODOS
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RESULTADOS

Mesuração em 10mm com
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para instrumentação
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CONCLUSÃO
A técnica de instrumentação convencional em dentes decíduos demonstrou maior extrusão de debris comparada às
técnicas crown-down manual e reciprocante Wave-One Gold, que não demonstraram diferença estatística entre si.
Dentro dos critérios avaliados neste estudo, concluí-se que tanto a técnica com instrumento Wave-One Gold quanto a
técnica Crown-Down Manual são opções válidas para o tratamento endodôntico em dentes decíduos.
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