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RESUMO

Os índices de sucesso do tratamento endodôntico são elevados, no
entanto, alguns casos ainda terminam em fracasso. Quando uma tentativa
anterior de tratamento fracassou, a primeira opção para estes casos deve ser o
retratamento endodôntico. O conhecimento dos índices e causas de insucesso
são fundamentais para o planejamento e prognóstico dos casos. Entre os
principais fatores encontrados em casos mal sucedidos estão infiltrações,
falhas nas obturações, canais não tratados, dificuldades morfológicas e
iatrogenias. Todos esses fatores, porém, estão atrelados a uma causa principal
que é a manutenção da infecção ou presença de microorganismos. Quando
tratamos de resultados as taxas de sucesso encontradas em retratamentos
endodônticos giram em torno de 88% de modo geral. A presença de lesão
periapical parece afetar significantemente o prognóstico do caso. A discussão
sobre terapia endodôntica versus implante é brevemente tratada mostrando
índices de sucesso semelhantes entre ambos ,afirmando conforme revisão
realizada a indicação de tratamento endodôntico, reservando a implantodontia
aqueles casos onde o prognóstico de retratamento endodôntico é desfavorável.
O objetivo deste trabalho foi apresentar uma revisão acerca dos índices de
sucesso de retratamento endodôntico encontrados na literatura, destacando o
diagnóstico, causas e índices correlacionados a modalidades de retratamento
bem como um breve parecer acerca da tomada de decisão entre
implantodontia e retratamento endodôntico. Os critérios de análise dos artigos
revisados em sua grande maioria são clínicos e radiográficos. A tomografia
computadorizada é citada como atual e futura ferramenta de investigação para
obtenção de índices mais precisos dos que os até o momento apresentados.
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ABSTRACT

The success rate of endodontic treatment are high, however, some
cases still end in failure. When a previous attempt failed treatment, the first
option for these cases should be endodontic retreatment. The knowledge of the
indices and causes of failure are essential for planning and prognosis of the
cases. Among the main factors found in unsuccessful cases are leaks, failures
in fillings, untreated channels, morphological and iatrogenic problems. All these
factors, however, are linked to one main cause is the maintenance of infection
or the presence of microorganisms. When it comes to success rates results
found in endodontic retreatment are around 88% overall. The presence of apical
lesions seem to affect significantly the prognosis of the case. The discussion of
endodontic versus implant is treated briefly showing similar success rates
between the two, saying the review conducted as an indication of root canal
therapy, implantology reserving those cases where the prognosis is unfavorable
for root canal retreatment. The objective of this study was to present a review of
the success rates of endodontic retreatment in the literature, highlighting the
diagnosis, causes and rates related retreatment modalities and a brief opinion
on the decision making between implant and endodontic retreatment. The
criteria for analysis of the papers are mostly clinical and radiographic findings.
Computed tomography is reported as current and future research tool for
obtaining more accurate index of the so far presented.
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1 INTRODUÇÃO

O tratamento endodôntico é basicamente a combinação de um trabalho
quimico-mecânico onde o espaço do canal radicular é preparado para a
colocação de um material biocompatível que sela o canal ao longo de sua
extensão. Ao fazer isso, microorganismos e matéria orgânica que podem se
decompor e sustentar bactérias cultivadas são removidos para manter ou
restabelecer a saúde dos tecidos perirradiculares(Chandra, 2009).
Dentes submetidos à terapia endodôntica inicial tem uma taxa de
sobrevivência muito elevada, no entanto, apesar de grandes avanços na área
de endodontia nos útimos anos, alguns dentes continuam a mostrar sinais de
patologia após a terapia inicial. Quando um tratamento endodôntico não obteve
sucesso o retratamento endodôntico deve ser a primeira opção desde que as
condições sejam favoráveis a este procedimento.
O retratamento endodôdontico é um procedimento realizado sobre um
dente que já recebeu uma tentativa anterior de tratamento. Esta reintervenção
tem como objetivo tornar este dente funcional e confortável, permitindo um
reparo completo das estruturas de suporte(Carr, 2000).
O retratamento endodôntico pode ser realizado de duas maneiras:
reintervenção convencional onde é feito o tratamento utilizando os protocolos de
tratamento com acesso via canal ou reintervenção cirúrgica onde é feita a
exposição cirúrgica da porção apical da raiz.
Do ponto de vista teórico o sucesso endodôntico é medido através de
aspectos histológicos, quando há um reparo completo dos tecidos periapicais
sem a presença de células inflamatórias.
Na prática nos direcionamos através de indicadores clínicos e
radiológicos para avaliar o resultado. Embora haja uma série de fatores
potenciais que influenciam o resultado do tratamento endodôntico, o sucesso
parece depender fundamentalmente da eliminação da infecção do canal
radicular presente quando o tratamento é iniciado e a prevenção da
contaminação durante o tratamento(Chandra, 2009).
Em retratamento endodôntico, os objetivos são os mesmos buscados no
tratamento inicial, porém, são mais críticos

Se estes objetivos devem ser
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atingidos na prática rotineira, a compreensão dos fatores associados com o
resultado do tratamento endodôntico, juntamente com a técnica criteriosa são
fundamentais.
Vários autores realizaram estudos apresentando índices de sucesso
do tratamento endodôntico, porém, os relatos sobre os resultados de
retratamento endodôntico realizados por endodontistas são em número
limitado, e os dados relatados variam substancialmente.
O objetivo do retratamento endodôntico é o mesmo que para o
tratamento primário, ou seja, para obter um dente livre de bactérias com uma
raiz com completo preeenchimento obturador, e uma restauração adequada
coronal para que a cura possa ocorrer.O sucesso em retratamentos
endodônticos tem sido consistentemente menor do que o tratamento primário
(Sjogren et al., 1990; Tronstad, 2003).
O conhecimento atualizado sobre o resultado da terapia endodôntica é
fundamental para a tomada de decisão clínica, especialmente quando o
tratamento endodôntico é pesado contra a exodontia
elemento dentário.

e a substituição do
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Muitos estudos foram realizados para avaliar índices de sucesso de
tratamentos endodônticos, alguns destes estudos verificaram também esses
índices em relação à retratamentos, porém, estes se apresentam em menor
número.
Nos estudos existentes, as informações sobre as taxas de sucesso após
a cirurgia ou retratamento endodôntico não cirúrgico são variadas, mas não
conclusivas. Freqüências de cura encontradas variam entre 45% e 90%.Do
ponto de vista científico, a duração do período de acompanhamento é muito
importante e pode influenciar fortemente as conclusões feitas (Kvist e Reit,
1999).
A variação nos resultados pode depender não apenas nas diferenças de
juízos de valor pessoal, mas também sobre a ambigüidade de informações
sobre o resultado de retratamento encontrados na literatura. Além de
diferenças reais no resultado do tratamento, as inconsistências entre as
pesquisas no campo pode ser derivada da metodologia, por exemplo: seleção
dos casos, as indicações de retratamento, duração do período de observação,
critérios de avaliação, e variação observador( Kvist e Reit, 1999).
Ingle e Taintor, 1989, relataram que os tratamentos endodônticos podem
demonstrar insucessos em periodos de até 10 anos , pórem, na grande maioria
dos casos este insucesso é verificado num período de 2 anos.
Sjogren et al., 1990, considera importante um período de proservação de
2 a 5 anos para que seja observado um completo reparo.
A Sociedade Européia de Endodontia (1994), recomenda que uma
radiografia de controle deva ser realizada após pelo menos um ano da data do
tratamento, com controles posteriores por um período de até 4 anos , se houver
necessidade. Após este período o caso poderia ser considerado um sucesso
ou fracasso.
Segundo Abbott,1991 citado por Chandra, 2009, propôs vários
indicadores de sucesso endodôntico : ausência de sinais clínicos ou sintomas
de infecções ou inflamação pós tratamento, ausência de perda de função, Sem
sinais de patologia radiograficamente, redução de tamanho e densidade de
radioluscência pré existente.
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Segundo a Associação Americana de Endodontia, 1994, citado por
Estrela, 2004, classifica os casos como sucesso endodôntico baseado nos
seguintes critérios:
a).Clínicos:
Ausência de doença periodontal ou mobilidade dental relacionada à
endodontia;
Ausência de fístula;
Ausência de sintomas à percussão ou palpação;
Dente em função;
Ausência de edema ou sinal de infecção;
Ausência de outros sintomas descritos anteriormente pelo paciente.
b) Radiográficos:
Espaço do ligamento periodontal normal ou espessamento menor que 1
mm;
Ausência de rarefação óssea pré existente;
Lâmina dura normal em relação ao dente adjacente;
Ausência de reabsorção em comparação a radiografia original;
Obturação tridimensional do espaço do canal, respeitando os limites de
seu espaço até aproximadamente 1 mm aquém do ápice radiográfico.
A Sociedade Européia de Endodontia, 1994 descreve como sucesso
endodôntico, ausência de sintomatologia dolorosa, edema, dentes em plena
função, e normalidade do espaço do ligamento periodontal radiograficamente.
Algumas considerações devem ser feitas em relação ao critério
radiográfico para indicação de sucesso. Estudos clínicos indicam que lesões
periapicais de até 8 mm de diâmetro podem estar presentes sem que uma
radioluscência seja detectada .(Bender e Seltez ,apud Zuolo et all,2009).
Em um estudo mais recente, uma elevada porcentagem de casos
confirmados como saudável por radiografias revelaram periodontite apical em
tomografia computadorizada por feixe e pela histologia. Nos dentes, onde o
tamanho reduzido da radioluscência existente foi diagnosticado por radiografias
e considerado para representar cura periapical, o alargamento da lesão foi
confirmada pela freqüência da tomografia computadorizada (Wu et al., 2009).
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Wu et al., 2009 considera alguns fatores adicionais para contribuição da
superestimação dos resultados em estudos clínicos bem sucedidos após um
tratamento de canal.

O índice periapical, freqüentemente utilizado para a

determinação do sucesso, foi baseado nos achados radiológicos e histológicos
na região periapical de incisivos superiores. A validade do uso de índice
periapical para todas as posições dos dentes pode ser questionável, como a
espessura do osso cortical e a posição da ponta da raiz em relação com o
córtex variam de acordo com a posição dos dentes. Em conclusão, as
limitações graves de estudos clínicos longitudinais restringem a interpretação
correta dos resultados do tratamento endodôntico. Revisões sistemáticas de
comunicação das taxas de sucesso de tratamento de canal sem se referir a
essas limitações podem induzir em erro os leitores. Os resultados do
tratamento de canal devem ser reavaliados em estudos de longo prazo
longitudinal usando tomografia computadorizada e critérios mais rigorosos de
avaliação.
Em relação aos índices de sucesso encontrados foram realizados alguns
estudos desde 1961 a este respeito.
Grahnen e Hansson, em 1961

analisaram

384

raízes

sem

lesão

radicular, e 118 raízes com lesão retratadas endodonticamente ou amputadas
cirurgicamente e obtiveram 89,3% e 65,34% de sucesso, respectivamente.
Neste trabalho os autores puderam observar também que os dentes anteriores
apresentaram uma menor porcentagem de sucesso do que dentes posteriores.
Ergstroem et al., 1964 realizaram um estudo com 153 dentes
submetidos a retratamentos endodônticos sendo 68 dentes sem lesões
periradiculares e 85 dentes com rarefações ósseas e obtiveram 93% e 74% de
sucesso, respectivamente.
Bergenholtz et al., 1979 analisaram 556 raízes submetidas a
retratamentos endodônticos realizados por estudantes, após 2 anos . Neste
estudo eles puderam observar 94% de percentual de sucesso nos dentes que
não apresentavam alterações peri-radiculares e naqueles onde estava presente
lesão peri -radicular , o índice de sucesso foi de 78%.
Molven e Halse, 1988 verificaram 82% (183 raízes) de taxa de sucesso
em tratamentos endodônticos de 222 raízes com polpas vitais e 71%( 55
raízes) de sucesso com polpas sem vitalidade . Neste mesmo estudo ao
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efetuarem retratamentos endodônticos em 226 raízes, o índice alcançado foi de
81% de sucesso na ausência de lesão periradicular e de 71% na presença da
mesma.
Allen et al., 1989 avaliaram 48 retratamentos endodônticos com objetivo
restritamente restaurador, em dentes com ausência de lesões peri-radiculares
eles obtiveram 96,2% de taxa de sucesso. Ao retratarem 41 dentes com falhas
advindas de tratamento anterior, alcançaram 47,1% de índice de sucesso nos
retratamentos. Em retratamentos endodônticos realizados por estudantes e
dois clínicos os resultados analisados apontaram 65,6%de sucesso, 18,3%
tratamentos com resultado duvidoso e 16,1% de fracassos após um período de
6

meses

ou

mais

de

proservação.Nos

casos

onde

ocorreram

acidentes(perfuração), o índice de insucesso foi de 37,5%.
Sjogren et al,

em 1990, realizaram o tratamento de 72 polpas com

vitalidade , 195 raízes com pulpite e 102 com vitalidade e lesão perirradicular
ausentes e obteve 96% e 100% de sucesso respectivamente.No entanto, ao
tratarem 204 raízes com necrose e presença de rarefação óssea o índice de
sucesso alcançado foi de 86%.Ainda neste trabalho, puderam verificar as taxas
de sucesso de 173 canais

retratados endodonticamente com ausência de

lesões peri-radiculares e 94 canais com presença das mesmas e obtiveram
98% e 62% de sucesso respectivamente. O autor também também avaliou o
índice de sucesso dos retratamentos realizados com base no nível de
obturação dos casos realizados e encontrou 67% (34 dentes) de sucesso nos
dentes obturados entre 0-2mm do ápice, 65% (17 dentes) de sucesso naqueles
com obturações mais de 2mm aquém e 50% (13) de sucesso naqueles onde
houve sobre obturação.Neste estudo a proservação foi realizada num período
de 8 a 10 anos.
Um estudo realizado por Friedman et al., 1995 no total de 250 dentes
com tratamentos endodônticos primários e 128 retratamentos endodônticos
puderam observar 82,4% e 70,3% de sucesso respectivamente. Os 42 dentes
retratados com
ausência de lesão periradicular apresentaram 100% de índice de sucesso já
aqueles 86 dentes onde havia lesões presentes o sucesso obtido foi de 55,8%.
Sundqvist et al., em 1998, realizaram retratamento endodôntico de 54
dentes que apresentavam rarefações ósseas periradiculares ,porém, sem
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sintomatologia.Foram realizadas 3 culturas e 50 casos foram proservados por
um período de 5 anos. Obtiveram 80% de reparo nos dentes cujas culturas
apresentavam se negativo durante o retratamento. Um fato importante
observado é que nos casos (9) onde foi verificada a presença de Enterococus
faecalis, sempre ocorreu uma mono-infecção, e uma taxa de sucesso de 66%.
Kvist e Reit, 1999 observaram que canais com retratamento endodôntico
não cirúrgicos apresentavam processos de reparação mais lentos do que os
dentes submetidos a cirurgias peri-radiculares .Apos 1 ano, puderam observar
através dos controles radiográficos obtidos , uma maior média de sucesso
naqueles casos retratados cirurgicamente , porém, ao verificarem um novo
controle de 4 anos , não se observou diferenças significativas entre uma
modalidade ou outra.
Imura et al., 2000, realizou uma análise retrospectiva de 2000 casos
clinicos realizados por um único operador ,ele pode concluir em seu estudo que
a modalidade de intervenção convencional apresentou uma porcentagem de
sucesso estatiscamente maior (94%) que a do retratamento endodontico 85,9%
. Neste mesmo estudo ele avaliou a porcentagem de sucesso encontrada entre
três diferente modalidades de retratamento: com remoção de núcleo protético,
remoção de guta percha e remoção de cones de prata nao encontrando
diferenças

estatisticamente

significantes

entre

as

três

categorias

de

retratamento executadas 84,9%, 86% e 89,7% respectivamente.
Chugal et al., em 2001 avaliaram 441 raizes e proservações após 3,54,5 anos tratados por pós graduandos .Foi avaliado o índice de sucesso de
tratamentos iniciais e retratamentos endodônticos. Foi encontrado 87% de taxa
de sucesso em tratamentos iniciais de dentes com pulpite e sem a presença de
lesões periapicais . Em polpas necróticas ou onde havia presença de lesões
crônicas o índice de sucesso registrado foi de 61,3%.Especificamente em
relação aos retratamentos dentários foi encontrado um indice de 88% em
raízes com ausência de lesões e 69,8% naquelas onde havia radiolucidez ou
exacerbações apicais.
Hoen et al., em 2002, aponta alguns achados em 337 casos de
retratamento avaliados com o uso de magnificação. Oitenta e cinco por cento
dos casos apresentaram radiolucência perirradicular. Sessenta e cinco por
cento dos casos demonstrava qualidade de obturação pobre radiograficamente.
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Dor associada foi observada em 51% dos casos. Quarenta e dois por cento dos
dentes tinham canais não tratados. Em 89% dos casos que tinham em
radiografia anterior obturações assimétricas, o canal adicional foi localizado e
tratado. Evidência de infiltração coronária foi observada em 13%. Em 22% dos
casos não foi encontrado material obturador anterior no interior do conduto.
Farzaneh et al., em 2004, avaliaram retratamentos realizados por
estudantes num período de 4 a 6 anos. Entre os 103 dentes examinados a taxa
de sucesso encontrada foi de 81% ,sendo que nos dentes onde não havia
lesão periapical pré existente o sucesso foi de 97%, naqueles que
apresentavam lesão periapical a taxa de sucesso foi de 78% A taxa de sucesso
foi significamente menor nos dentes que apresentavam perfuração pré
operatória 42% .
Imura et al., em 2004, em um estudo retrospectivo apresentaram os
resultados em relação a taxas de sucesso de tratamentos e retratamentos
endodônticos e obteve uma média geral de 91,45%.de índice de sucesso .
Rocas et al., 2004 apresentou um estudo onde apresentou uma
estatística sobre a presença de enterococcus faecalis.As amostras foram
colhidas

de

casos

de

dentes

tratados

com

lesões

assintomáticas

perirradiculares crônicas, periodontite apical aguda ou abscesso perirradicular
agudo, e de raizes obturadas de dentes associado com lesões assintomáticas
perirradiculares crônicas. Enterococcus faecalis foi detectado em 20 dos 30
casos de infecções endodônticas persistentes associados com raizes
obturadas.Ao comparar as freqüências desta espécie em 30 casos de
infecções persistentes com 50 casos de infecção primária, a análise estatística
demonstrou que enterococcus faecalis foi fortemente associada com infecções
persistentes. A probabilidade de detecção de enterococcus faecalis em casos
de infecções persistentes associadas ao fracasso do tratamento foi de nove
vezes mais do que em infecções endodônticas primárias.
De Quadros et al., 2005, avaliaram resultados de

tratamentos

endodônticos realizados por estudantes e encontraram taxas de sucesso de
93,5% em tratamentos primários e 81% em retratamentos endodônticos.
Caliskan, 2005 realizou um estudo onde avaliou o resultado do
retratamento não cirúrgico de dentes com lesões periapicais, que sofreram
anteriormente qualquer intervenção endodôntica ou cirúrgica, e identificou
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fatores que podem influenciar no prognóstico.Foram incluídos neste estudo ,75
dentes tratados endodonticamente de modo convencional, e 11 dentes tratados
cirurgicamente todos com lesões periapicais com tamanho entre 2 a 11 mm de
diâmetro. Avaliação clínica e radiográfica do retratamento mostraram que a
cura completa para todos os casos foi de 61,6%, com uma categoria adicional
de cura incompleta de 14%; e 24,4% dos casos tiveram insucesso. O tamanho
das lesões periapicais e tratamento cirúrgico anterior tinham influências
marginalmente negativas sobre o prognóstico, mas as diferenças não foram
estatisticamente significativas.
Del Fabbro et al., 2007 avaliou uma revisão sistemática de 126 dentes
retratados endodonticamente acompanhados após um ano, e 82 dentes após 4
anos. A taxa de sucesso para o tratamento cirúrgico após um ano foi
ligeiramente melhor do que não-cirúrgicos: 90,7% e 80,6%, respectivamente,
de acordo com critérios funcionais. Na avaliação de quatro anos (40 tratados
cirurgicamente e 42 não - cirurgicamente) os resultados foram semelhantes.
Ng et al.,2008,

publicou uma revisão de literatura onde avaliou o

resultado de 17 estudos publicados entre 1961 e 2005. A maioria dos estudos
foram retrospectivos e somente cinco em perspectiva. A taxa de sucesso de
retratamentos julgados por cura completa foi de 76,7% e pela cura incompleta,
77,2%. As taxas de sucesso pela década da publicação e localização
geográfica de estudo não foram significativamente diferentes ao nível de 5%.
Dezoito fatores clínicos haviam sido investigados em várias combinações em
estudos anteriores. Os mais freqüentemente

investigados em profundidade

foram condição periapical, tamanho da lesão ,e extensão apical da rarefação
,que

foram

encontrados

e

considerados

como

significativos

fatores

prognósticos. O efeito de diferentes aspectos da história de tratamento primário
e retratamento, procedimentos, têm sido pouco testados. Os autores
concluíram que a taxa de sucesso do tratamento secundário do canal radicular
foi de 77%. A presença pré-operatória de lesão periapical, a extensão apical da
obturação e a qualidade da restauração coronária mostrou-se signiticativos
fatores prognósticos, embora, os efeitos de uma história de protocolo de
retratamento ter sido pouco investigada.
Torabinejad et al., 2009 realizou uma revisão sistemática com enfoque
em retratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos, comparou os resultados clínicos e
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radiográficos das duas modalidades de retratamento para determinar qual
modalidade oferece resultados mais favoráveis. Obteve como conclusão neste
estudo que a cirurgia endodôntica oferece índices mais favoráveis de sucesso
inicial entre 2-4 anos (77,8%) em relação ao retratamento não cirúrgico 70%,
mas em longo prazo observou-se que o retratamento não cirúrgico oferece um
resultado mais favorável 83% no periodo de 4-6 anos contra 71, 8% nos
tratamentos cirúrgicos.
Salehrabi e Rotstein, 2010 realizaram um estudo com 4744 dentes
avaliados durante um período de cinco anos. Os dados foram obtidos a partir
de retratamentos que foram realizados por endodontistas. No geral, 89% dos
dentes foram retidos na cavidade oral 5 anos após o retratamento endodôntico.
Quatro por cento de todos os dentes foram submetidos à cirurgia apical que
ocorreu na maior parte dentro de 2 anos de conclusão de retratamento nao
cirúrgico. Onze por cento dos dentes foram extraídos no final do período de
observação de 5 anos.
Em um estudo recente, Song et al., 2011, examinou as causas clínicas
de insucesso e a limitação de um tratamento endodôntico anterior por uma
inspeção do ápice radicular e superfície radicular ressecada com ampliação de
26

vezes

usando um microscópio

cirúrgico,

durante a

microcirurgia

endodôntica. Os dados foram coletados de pacientes entre março de 2001 a
janeiro de 2011. Entre os 493 dentes incluídos neste estudo, obteve os
seguintes resultados: infiltração através do material de obturação (30,4%);
canais não encontrados e não tratados (19,7%); obturações insuficientes
(14,2%) ; sobreobturações (3,0%), complexidade anatômica (8,7%), problemas
iatrogênicos (2,8%); cálculos apicais (1,8%) e trincas (1,2%).Esta análise
também sugere que o uso do microscópio clínico pode tornar o prognóstico
mais favorável .
A viabilidade do retratamento endodôntico frente a possibilidade de
substituição do elemento dental por

implantes também merece ser

questionada. Goodacre et al., 2003,em uma revisão de literatura apresentaram
índices de complicacoes associadas a implantes: eventos de hemorragia
(24%), distúrbios neurosensoriais (7%), fratura mandibular (3%). Além de
complicações estéticas com uma incidência média de 10%,complicações
fonéticas (7%) e enxerto ósseo (16%).
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Doyle et al., 2006 comparou 196 restaurações de implantes combinados
com 196 tratamentos endodônticos iniciais, e avaliou quatro possíveis
resultados: sucesso, sobrevida , sobrevida com posterior intervenção e
fracasso. Obteve 73,5% e 82,1%de sucesso, sobrevida sem a intervenção de
2,6% e 8,2%; sobrevida com intervenção de 17,9% e 3,6%; e fracasso de
6,1% e 6,1% respectivamente. A localização da restauração não afetou o
resultado. Este estudo sugere que dentes tratados endodonticamente
restaurados e restaurações unitárias sobre implantes têm taxas de sucesso
semelhantes, embora o grupo implante mostrou um tempo médio para
funcionar e uma maior incidência de complicações pós-operatórias que exija
uma intervenção posterior tratamento.
Mian e Kim, 2008, realizaram uma revisão com o objetivo de avaliar os
fatores-chave que permite ao clínico tomar decisões clínicas com base nas
melhores evidências e no melhor interesse do paciente. Os autores concluíram
que não há diferença no prognóstico em longo prazo entre um implante unitário
e um canal radicular tratado. Portanto, a decisão de tratar um dente
endodonticamente ou colocar um implante de um único dente deve ser
baseada em outros critérios, tais como viabilidade colocação de próteses,
qualidade do osso, as exigências estéticas, relação custo-benefício, fatores
sistemáticos, potencial de efeitos adversos e preferências do paciente.
Morris et al., 2009 realizaram uma extensa revisão da literatura
odontológica comparando as diferenças entre o tratamento endodôntico não
cirúrgico e implante dentário. As modalidades de tratamento foram analisados
com base nos resultados de sucesso e fracasso, reabilitação funcional e
diferenças psicológicas, complicações atreladas ao tratamento, as diferenças
de custo-benefício e fatores que influenciam as considerações de planejamento
do tratamento.Em relação a índices de sucesso foram encontrados valores
relativamente semelhantes sem diferenças significativas estatisticamente em
todos artigos pesquisados concluindo que o tratamento endodôntico deve ser
apresentado como primeira opção visto a preservação do elemento dental
natural.
Em relação a função a preservação do dente natural mantém as
propriedades propriocetivas do ligamento , garante maior contato oclusal
durante a função mastigatória, enquanto que nos implantes, falta um ligamento
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periodontal e a capacidade de perceber as cargas funcionais, bem como o de
absorção

de

choque

periodontal

função

do

ligamento

periodontal.(Woodmansey et al., 2009)
No que diz respeito a complicações, todos estudos revisados apontam
um número significamente maior de intervenções e complicações mais severas
pós implante do que em tratamentos endodônticos .Considerando ainda o
fracasso, a perda de um implante , ocasiona uma extração com possível perda
óssea enquando que a falha de um tratamento endodôntico pode indicar um
retratamento convencional ou cirúrgico mantendo o dente funcional o que
economicamente e psicologicamente é mais um ganho ao paciente .(Morris et
al, 2009)
Segundo Morris et al., 2009 as complicações podem ocorrer numa
ordem de quatro vezes mais do que em tratamentos endodônticos.
O sucesso dos implantes dentários não é questionado em nenhum dos
artigos revisados, no entanto,as provas coletivas suportam o uso de tratamento
endodôntico como primeira opção para salvar e manter o dente natural de um
paciente.Os implantes devem ser considerados como uma excelente opção
para a substituição de um elemento em falta.
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3 DISCUSSÃO
A endodontia nos últimos anos teve muitos avanços científicos e
tecnológicos, apesar desses avanços alguns casos ainda terminam em
insucesso. Muitos fatores estão associados ao fracasso, como causas
microbianas, morfológicas ou técnicas. Acreditamos que para estes casos de
insucesso o retratamento endodôntico se mostra como uma primeira opção
de tratamento que se mostra eficaz na grande maioria dos casos como
mostram os artigos revisados neste trabalho.
Ausência de sinais clínicos ou sintomas de infecção após tratamento,
função preservada, ausência de sinais radiográficos de patologia, redução do
tamanho e densidade de radioluscência quando previamente existentes são os
critérios basicamente observados para se considerar os índices de sucesso
endodôntico. (Chandra, 2009).
A grande maioria dos casos o insucesso pode ser verificado num
período de 2 anos como mostram a grande parte dos estudos.
A presença de patologia apical é descrita na literatura endodôntica como
o fator mais influente na diminuição da taxa de sucesso, o que influi
decisivamente no prognóstico da reintervenção, apresentando menores
percentuais de sucesso do que em dentes sem lesão periapical.
É fato unânime entre os trabalhos revisados que a manutenção da
infecção, a presença de microorganismos é considerada como fator principal
do fracasso do tratamento o que nos faz reafirmar e concordar com esta
colocação.
A lesão periapical persiste quando os procedimentos endodônticos
não alcançaram um nível satisfatório no controle da infecção.
As principais causas de insucesso diagnosticadas foram qualidade
pobre de obturações, canais não tratados, dificuldades morfológicas,
infiltração, fraturas ou trincas e iatrogenias. O que nos faz acreditar que a
melhor maneira de maximizar um resultado promissor é a manutenção da
assepsia no acesso à anatomia apical, durante a desinfecção e
instrumentação e o preeenchimento do canal radicular satisfatoriamente com
um material densamente compactado, evitar extrusão para os tecidos
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apicais e prevenir uma nova infeçcão realizando um bom selamento e
restauração coronária.
Os índices de sucesso encontrados nos retratamentos de modo geral
apresentaram valores inferiores ao tratamento inicial encontrados na
primeira intervenção com uma média de 94% .A média encontrada para
retratamentos foi de 88%.Apesar de menor percentual em relação à primeira
intervenção, o retratamento endodôntico ainda representa uma opção mais
conservadora e viável para manutenção do elemento dental.
O retratamento endodôntico é realizado em duas modalidades de
intervenção: cirúrgica e não cirúrgica.
Os estudos comparativos entre as modalidades de intervenção
apresentaram uma media de 87% para não cirúrgicos e 72% para
tratamentos cirúrgicos. Além dos índices de sucesso superiores, em longo
prazo a intervenção convencional ou não cirúrgica demonstrou também
menores complicações e desconforto ao paciente o que nos faz considerar
ser a primeira opção de intervenção limitando a intervenção cirúrgica
aquelas situações onde as limitações protéticas, de visibilidade, ou de
prognóstico desfavorável, que indiquem o tratamento cirúrgico.
Caso a situação clinica não viabilize o retratamento endodôntico,
considerando a justificativa de não valer o risco de uma possível fratura
dentaria, perfuração ou não considerar possível a obtenção de uma situação
melhor do que a apresentada, estará indicada a cirurgia parendodôntica.
(Estrela, 2004).
Informações sobre as taxas de sucesso após a cirurgia ou retratamento
endodôntico sao abundantes, no entanto, estamos de acordo com Kvist e Reit,
1999 que algumas considerações devem ser feitas a respeito da validade
desses resultados pela ambiguidade de informações encontradas. Além de
diferenças reais no resultado do tratamento, as inconsistências entre as
pesquisas pode ser derivada da metodologia (por exemplo, seleção dos casos,
as indicações de retratamento, duração do período de observação, critérios de
avaliação, e variação observador). Além disso, a interpretação dos dados é
impedido pelo desenho do estudo aplicado. Estudos geralmente se concentram
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em um ou outro ,retratamento com procedimentos cirúrgicos ou não cirúrgicos e
investigações randomizado, incluindo ambas as alternativas, são muito raros .
Considerando o resultado favorável, a terapia endodôntica, ambos nãocirúrgicos e cirúrgicos, é definitivamente justificada e deve ser tentada quando
um bom prognóstico restaurador e periodontal é projetado, a menos que o
paciente não esteja motivado para manter o dente.(Farzaneh et al. ,2004).
Uma vez que os estudos demonstram que os índices de sucesso e
permanência de ambas as técnicas tratamento endodôntico ou implante são
iguais, cabe-nos realizar uma avaliação com abordagem multidisciplinar antes
de optarmos por uma das técnicas.
Os

estudos

demonstram

que

os

implantes

apresentam

mais

complicações que o tratamento endodôntico, necessitam de 5 vezes mais
intervenções

pós-operatórias

comparados

aos

endodonticamente, outra vantagem seria o fato de

dentes

tratados

os dentes tratados

endodonticamente manter os mecanismos originais proprioceptivos do dente
natural, no implante falta um ligamento periodontal e consequentemente,a
capacidade de perceber as cargas funcionais, bem como o de absorção de
choque periodontal função do ligamento periodontal.(Doyle et al., 2009).
Considerando custo, problemas pós tratamentos, além das propriedades
proprioceptivas na manutenção do elemento dental, acreditamos que o
tratamento endodôntico se torna mais viável e deve ser a primeira escolha.
Estamos de acordo com os autores, que os implantes dentários são uma
alternativa para reposição de dentes severamente comprometidos, ou seja, os
implantes devem ser indicados diretamente para dentes que não apresentam
possibilidade de recuperação, ou na falta de um elemento dental. (Mian e Kim ,
2008; Morris et al., 2009; Woodmansey et al., 2009).
Pode-se concluir que o retratamento endodôntico representa uma forma
viável, prática, econômica e mais conservadora para um vasto número de casos
e que os implantes dentários servem como uma boa alternativa em indicações
selecionadas onde o prognóstico de retratamento não é favorável.
Avaliar os resultados do retratamento endodôntico é crucial para a
seleção dos casos apropriados e planejamento do tratamento.
Achamos válida e importante a incorporação de novas tecnologias como
uso de microscópio eletrônico e tomografia computadorizada como ferramentas
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na obtenção de diagnósticos cada vez mais precisos, bem como melhor
precisão nos índices de resultados obtidos que se mostraram conflitantes em
alguns estudos onde a tomografia revelou um fracasso onde antes era
considerado sucesso pela avaliação radiográfica conforme exposto por Wu et
al., 2009.
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4 CONCLUSÃO

Os

Índices

encontram-se

de
em

sucesso
torno

do
de

retratamento
88%.

Esses

endodôntico
valores

são

relativamente menores que os apresentados em tratamentos
primários aproximadamente 94%.

A presença de lesão periapical diminui consideravelmente o
prognóstico de sucesso do tratamento as pesquisas apontam
uma taxa de sucesso em média de 91% quando não há
presença de lesão e na presença de lesão prévia 70%.

Em relação a modalidade de tratamento cirúrgica ou nao
cirúrgica os resultados de sucesso foram respectivamente de
87% e 72%. O que fazem da opção cirúrgica uma opção
apenas nos casos em que a viabilidade do retratamento
convencional for prejudicada.

Índices de sucesso encontrados no tratamento endodôntico
semelhantes ao dos implantes, custo menor , manutenção da
dentição natural e indices menores de complicações pós
procedimento fazem do tratamento endodôntico a opção de
escolha quando é pesada contra a instalação de um implante.

26

5

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS *

1. Allen RK, Newton CW, Brown CE Jr. A statistical analysis of surgical and
nonsurgical endodontic retreatment cases. J Endod.1989; 15: 261-6.
2. Caliskan Mk. Nonsurgical retreatment of teeth with periapical lesions
previously managed by either endodontic or surgical intervention. J
Endod.2002 Ago; 100 (2) : 242-8.
3. Carr,GB.Retratamento:In:Cohen&BurnsR.Caminhos da Polpa, 7 ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2000.
4. Chandra A. Discuss the factors that affect the outcome of endodontic
treatment. Aust Endod J. 2009 ; 35: 98-107.
5. Chugal NM, Clive JM, Spangberg LS. A prognostic model for
assessment of the outcome of endodontic treatment effect of biologic
and diagnostic variables.Oral Surg Oral Med Oral Pathol.2001; 91:
342-52.
6. De Quadros I, Gomes BPFA, Zaia AA, Ferraz CCR, Souza-Filho FJ.
Evaluation of endodontic treatments performed by students in a Brazilian
Dental School. J Dent. Educ. 2005; 69:1161-70.
7. Del Fabbro M, Taschieri S, Testori T, Francetti L, Weinsten RL,Abbott P.
Surgical versus non surgical endodontic retreatment for periradicular
lesions. Aust Dent J. 2007; 52: 340-1.
8. Doyle LS, Hodges JS, Pesus IJ, Law AS, Bowles WR. Retrospective
Cross

Sectional-Comparation

of

Initial

Nonsurgical

Endodontic

Treatment and Single-Tooth Implants. J Endod .2006: 32: 822-826.
9. Estrela,C.Ciência Endodôntica.Artes Médicas.São Paulo,v.2,2004.
10. Farzaneh M, Abitbol S, Friedman S. Treatment outcome in endodontics:
The Toronto study. Phases I e II: orthograde retreatment. J Endod.2004;
30: 627-33.
11. Goodacre CJ, Bernal G, Rungcharassaeng K, Kan JY. Clinical
complications with implants and implants prostheses. J Prosthet Dent
.2003; 90: 121-32.
12. Hoenn M M, Pink FE. Contemporary Endodontics Retreatments: An
Analysis based on clinic treatment findings. J Endod. 2002 ; 28:834-6.

*De acordo com a norma da UNICAMP/FOP, baseada no modelo Vancouver. Abreviatura dos periódicos em
conformidade com o Medline.

27

13. Imura N, Zaia AA, Gomes BPFA, Ferraz CCR, Teixeira FB, Souza-Filho
FJ. Fatores de sucesso em Endodontia: Análise Retrospectiva de 2000
casos clínicos. Ver Assoc Paul Cir Dent. 2004; 58: 29-34.
14. Ingle JI, Taintor JF. Endodontia. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara
S.A,2009.
15. Kvist T, Reit C. Results of endodontic retreatment: A Randomized clinical
study comparing surgical and nonsurgical procedures. J Endod.1999;
25: 814-6.
16. Mian K, Kim S. A Review of Factors Influencing Treatment Planning
Decisions of Single-Toot Implants versus Preserving Natural Teeth with
Nonsurgical Endodontic Therapy.J Endod .2008;34:519-529.
17. Morris MF, Kirkpatrick TC, Rutledge RE, Schindler WG. Comparison of
nonsurgical

root

canal

treatment

and

single-tooth

implants.

J

Endod.2009; 35: 1325-30.
18. Ng YL, Mann V, Gualabivala K. Outcome of secondary root canal
treatment : a systematic review of the literature. Int. Endod J. 2008; 41:
1026-1046.
19. Rocas IN, Siqueira FJ Jr., Santos KR. Association of Enterococcus
faecalis with different forms of periradicular diseases. J Endod. 2004
;30: 315-20.
20. Salehrabi R, Rotstein H.Epidemiologic evalution of the outcomes of
orthograde endodontic retreatment. J Endod.2010 ; 36: 790-2.
21. Sjogren U, Hagglund B, Sundvist G,Wing K. Factors affecting the longterm results of endodontic treatment. J Endod.1990 ;16:498-504.
22. Sociedade Européia de Endodontia.Consensus report of the European
Society of Endodontology on quality guidelines for endodontic treatment.
Int End J, Oxford, 1994; 115-124.
23. Song M, Kim HC, Lee W, Kim E. Analysis of the Cause of Failure in
Nonsurgical Endodontic Treatment by Microscopic Inspection during
Endodontic Microsurgery. J Endod.2011; 37: 1516-9.
24. Stuart CH, Schawartz SA, Beeson TJ, Owatz CB. Enterococcus faecalis:
its role in root canal treatment failure and current concepts in
retreatment. J Endod. 2006 ;32: 93-8.

28
25. Sundqvist G, Figdor D, Persson S, Sjogren U. Microbiologic analysis of
teeth with failed endodontic treatment and outcome of conservative
retreatment.

Oral

Surg

Oral

Med

Oral

Pathol

Oral

Radiol

Endod.1998;85: 86-93.
26. Torabinejad M, Corr R, Handysides R, Shabahang S. Outcomes of
nonsurgical retreatment and endodontic surgery: a systematic review. J
Endod. 2009; 35: 930-7.
27. Tronstad L,.Clinical Endodontics: A Textbook,2nd Ed. Stuttgart: Thieme,
2003.
28. Woodmansey KF, Ayik M, Buschang PH, White CA, He J. Differences in
masticatory function in patients with endodontically treated teeth and
single-implant-supported prostheses: a pilot study. J Endod.2009; 35:
10-4.
29. Wu MK,Shemesh H,Wesselink PR. Limitation of previously published
systematic reviews evaluating the outcome of endodontic treatment. Int
Endod J.2009; 42: 656-666.

