
Quais as consequências 
de não realizar o 

tratamento  de canal? 



Porque é importante tratar o canal de 
um dente? 

 
• O Tratamento de Canal é indicado para dentes que estão 

irreversivelmente inflamados e/ou infecionados, e que o 
nervo deve ser retirado e substituído por outro material 
(material obturador). 

 

• É considerado o último recurso para salvar ou recuperar 
um dente. 

  

• Se o mesmo não for tratado irá desencadear uma série 
de consequências tanto a nível local (no próprio dente), 
como também em todo o organismo.  



Quais as consequências do não 
tratamento de canal? 

• Pode ocorrer a perda óssea localizada, em que  a infecção 
pode disseminar-se em torno das extremidades do canal 
radicular contaminado e causar a perda do osso ao redor do 
dente . 

 



Quais as consequências do não 
tratamento de canal? 

• Pode ocorrer ainda a disseminação da infecção para o osso  e 
estruturas moles, causando um abscesso endodôntico. Tal 
situação é séria, e pode causar dores intensas, inchaço do 
rosto (acúmulo de pus), febre e mal estar. 

 



Quais as consequências do não 
tratamento de canal? 

• A infecção, pode avançar a um grau irreversível, que  acaba 
por condenar o dente à extração.  

• Quando um dente é perdido, cria-se uma desarmonia na 
oclusão, o que interfere na capacidade da pessoa para morder 
e mastigar, o que pode gerar “estalos” , fadiga e dores na 
articulação da mandíbula (ATM). 

 



Quais as consequências do não 
tratamento de canal? 

• A infecção causada pelo dente sem tratamento pode chegar à 
corrente sanguínea (bacteremia) e se difundir para outras 
regiões do corpo como cérebro, articulações, pulmões e 
coração (endocardite bacteriana), o que pode levar a perigosos 
danos e até a morte do paciente. 



Cuide da sua saúde! 

• Sempre que tiver dor de dente, consulte o dentista para que seja 
realizado um bom diagnóstico e o seu problema seja resolvido o 
quanto antes.  

 

 

• Lembre-se que não basta tirar a dor para estar livre do problema, é 
muito importante realizar o tratamento de canal até o fim!! 

 

A OdontoArch lhe aguarda para realizarmos o seu 
tratamento e assim lhe proporcionar saúde e 

qualidade de vida! 



“ Agora para sua comodidade e 
pensando no seu conforto e na sua 

necessidade temos agora o serviço de 
canal (Endodontia).” 

 
Dra. Lineia Torres 
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“ Eu agora faço parte da 
equipe Odontoarch e 
aguardo sua visita ”... 
 

Dra. Larissa Campos 
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