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Apresentação 

Entre os objetivos gerais de um Curso de Endodontia, respeitados os níveis 
em que é ministrado, destacam-se a transferência de experiências e conhecimentos 
científicos incorporados em teoria aplicados no adestramento prático tanto labo
ratorial ou ambulatorial como modo de infor_mar e formar. 

Esta interrelação existente entre a teoria e a prática é fundamental ao 
exercício profissional da especialidade. 

Se ensinar a teoria apenas pela palavra implica somente em informar, talvez 
informar seria impossível pel.o- texto sintético. 

Conseqüentemente este resumo tem exclusivamente a pretensão de divulgar 
algumas questões da Endodontia como forma de contribuir para sua compre
ensão. 

Exame do. Paciente em Endodontia 

Introdução 

A Endodontia, por suas particularidades, depende do conhecimento cientí
fico aplicado a prática clínica, portanto de atitudes sempre conscientes, precisas e 
interdependentes. 

Torna-se pois importante explorar os conhecimentos que permitam não só 
identificar os fenômenos mas sim interpretá-los como forma de justificar e validar 
a adoção �e procedi mentas. 

Neste sentido o exame do paciente em Endodontia, embora tendo como 
objetivo a formulação do diagnóstico visando a instituição de uma terapêutica 
correta, deve também fornecer subsídios no intuito de tornar o tratamento 
também adequado. 

Tem este propósito a apresentação resumida da elaboração do exame clínico 
que se segue. 



Elaboração do Exame 

Resumo Esquemático
1

do Exame Clínico Endodôntico 

Anamnése 

Identificação 

Queixa principal 

História pregressa relativa a queixa principal 

História atual relativa a queixa principal 

Informações gerais de interêsse 

doenças passadas 

doenças atuais 

medicamentos em uso 

alergia e sensibilidade 

experiências passadas com tratamento odontológico 

Exame Físico (Objetivo) 

Inspeção 

Exploração 

Palpação 

Percurção 

Recursos auxiliares 

testes térmicos 

teste elétrico 

transi I u mi nação 

Exame Complementar Radiográfico 

lntrabucal 

periapical 

interproxi mal 

Manobras e· Procedimentos do Exame Físico e Radiográfico 

Inspecção: pela observação dos tecidos e estruturas extra e intrabucais. 

presta-se para a avaliação subjetiva da polpa e objetiva do periápie,e. 

Exploração: destinado a requintar dados obtidos na inspecção no intui.to de 

avaliar objetivamente a polpa e periápice. 

Palpação: método comparativo indireto de inspecção que, pela percepção 

tátil, examina padrões de consistência e textura, fixação e mobilidade. sens
º

bili

dade e temperatura, destinado à constatação específica de anormalidades perti

nentes a região periapical. 
Percussão: método comparativo indireto de palpação que� por emissão de 

ondas de c.hoque, numa determinada intensidade e freqüência refletem-se em 
resposta sonora e/ou sintomática, de extrema utilidade para a avaliação do 
pedápice. 
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Testes térmicos: recursos auxiliares comparativos que, por resfriamento ou 

aquecimento, desencadeiam respostas sintomáticas distintas permitindo assim uma 

avaliação subjetiva da vitalidade pulpar. 

Teste elétrico: recurso auxiliar comparativo que, por excitação elétrica das 

fibras nervosas, desencadeia respostas sintomáticas distintas possibilitando uma 

avaliação subjetiva da vitalidade pulpar. 

Transiluminação: recurso auxiliar que por luminosidade permite avaliar obje

tivamente as estruturas dentais coronárias bem como localizar e identificar os 
orifícios de entrada dos canais radiculares. Este método pode coadjuvar a inspec
ção e a exploração. 

Exame radiográfico: por ser um método complementar, destinado ao exame 
objetivo da imagem estrutural do endodonto e periodonto, esclarece os achados 
semiológicos do exame clínico criando condições mais seguros à interpretação dos 
resultados. 

Interpretação dos Resultados e Formulação do Diagnóstico 

O processamento ordenado das informações obtidas, na anamnése e no exame 
físico, quando correlacionado aos conhecimentos adquiridos nas ciências básicas, 
permite a interpretação lógica dos resultados conduzindo ao correto diagnóstico. 

Isto posto, tão importante quanto a detecção de anormalidades pela eviden
ciação dos efeitos produzidos é a interpretação dos fenômenos manifestos pela 
evolução do quadro patológico traduzidos como causas a serem devidamente 
tratadas. 

O diagnóstico das alterações pulpares e periapicais, estas sendo interrelacio
nadas, se faz diferentemente em função da especificidade dos recursos semiotécni
cos disponíveis e aplicáveis. 

Assim, a avaliação da vitalidade pulpar e/ou estágio evolutivo dos quadros 
inflamatórios pulpares se faz indiretamente, pela utilização de recursos auxiliares 
relacionados as provas térmicas como forma de examinar qualitativamente a 
sensibilidade, e diretamente pela inspecção clícnica e radiográfica na pesquisa do 
envolvi menta estrutural dentinário. 

A interpretação da perda estrutural dentinária, levando em consideração as 
diferentes possibilidades de evolução do processo carioso, seja por sua localização, 

extensão e profundidade, quer pela velocidade de progressão e freqüência, em 
casos de vitalidade pulpar comprovada e discretamente sintomáticos sugerem 
fortes indícios de quadros clínicos de pouca gravidade com perspectivas de 
tratamento conservador. 

A sua· vez, a interpretação do quadro sintomatológico verificado durante a 

realização das provas térmicas indicando alterações teciduais traduzindo sua 

inviabilidade biológica, independentemente da existência ou não de perda estrutu

ral dentinária define um quadro clínico grave onde o tratamento radical é 

imposto. 
Fica claro que entre estes extremos figura um infinito número de possi

bilidades clínicas, cada qual com uma proposta terapêutica individualizada, o que 
torna a formulação do diagnóstico um processo essencialmente dedutível. 
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Por outro lado, a avaliação das alterações periapicais se faz sempre objeti

vamente tanto pela interpretação dos sinais e sintomas clínicos quanto pela 

interpretação da imagem colhida radiograficamente. Tal característica torna o 

diagnóstico das periapicopatias inflamatórias exsudativas (agudas e crônicas) e 

proliferativas (crônicas) bastante simplificado e seguro. 

Finalmente cumpre pois afirmar que enquanto o diagnóstico relativo às 

condições biológicas do tecido pulpar traz associado uma marca de subjetividade, 

o diagnóstico pertinente às condições patológicas do tecido periapical encerra um 

cunho de objetividade.

Critério de Diagnóstico 

Consiste no enquadramento do diagnóstico formulado às condições exibidas 

pelo conteúdo do canal radicular, conforme o resumo que se segue, determinando 

diferentes formas de esvaziamento e portanto originando técnicas específicas de 

tratamento. 

Vitalidade pulpar: normal 

inflamação: reversível 

transição 

irreversível 

Mortificação pulpar: sem lesão periapical 

com lesão periapical: fase aguda 

fase crônica 

Retratamento: sem lesão periapical 

com lesão periapical: fase aguda 

fase crônica 

Planejamento Terapêutico 

Critério de Tratamento 

Consiste em priorizar os quadros clínicos agudos periapicais e pulpares respec

tivamente no sentido de instituir um tratamento emergencial visando sua cronifi

cação. 

Esquema de Tratamento 

Baseia-se na ordenação do tratamento endodôntico considerando a importân

cia estratégica do dente e/ou a convenção seqüencial dos quadrantes. 

Nestas circunstâncias o planejamento terapêutico seria o resultado do con

junto de ações integradas sempre subordinado a critérios e esquemas de trata

mento, revelando-se como um processo essencialmente dinâmico. 
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Prognóstico 

É dependente de condições anatômicas, técnicas, biológicas e s1stem1cas, 
respeitada esta ordem decrescente, devendo ser elaborado com o objetivo de 
justificar uma proposta terapêutica. 

Esvaziamento do Conteúdo Radicular 

Elaborando o diagnóstico, e uma vez decidida a intervenção endodôntica, o 
estabelecimento de um plano de tratamento depende basicamente de uma estra
tégia traçada em função das condições de vitalidade ou não do conteúdo tecidual 
pulpar ou obturador. 

Isto porque a manipulação deste conteúdo com vistas a sua integral remo
ção do canal radicular é dependente de fatores que diferenciam radicalmente a 
característica da intervenção. 

Neste sentido, o esvaziamento do conteúdo radicular sendo particularizado 
deve ser discutido separadamente em função da condição clínica definida pelo 
critério diagnóstico. 

Intervenção Endodôntica diante de Vitalidade Pulpar 

Denominado Pulpectomia, o corte e remoção do filete pulpar radicular 
constitui um procedimento de natureza cirúrgico e como tal é dependente de um 
conjunto de condições anatômicas, histológicas e biológicas que permitem asse
gurar um prognóstico favorável, desde que tecnicamente esta intervenção seja 
convenientemente conduzida. 

Se considerarmos que o instrumental empregado nesta manobra não oferece 
segurança de resultados porquanto seu emprêgo numa cavidade anatomicamente 
reduzida e cuja vizibilidade é restrita ;í duas dimensões, deve-se ter como premissa 
que na realidade o êxito da intervenção depende muito de um conjunto tático de 
ações que permitam condições adequadas de realizar o tempo cirúrgico principal: 
a exérese do filete radicular. 

Integra este chamado conjunto tático de ações a obediência rígida aos 
seguintes procedimentos e princípios: 
1) Assepsia cirúrgica: compreendida pela profilaxia, isolamento absoluto, remo

ção do tecido cariado realizados mediante o uso de instrumental esterili
zado. 

2) Acesso cirúrgico à cavidade pulpar conveniente: a fim de assegurar liberdade
de movimento ao in_strumental endodôntico sem contudo comprometer as 
estruturas básicas necessárias à restauração coronária.

3) Remoção do conteúdo tecidual coronário e limpeza da câmara pulpar a fim 
de permitir a correta visualização e identificação dos orifícios de entrada 
dos canais radiculares colaborando na manutenção de assepsia visto que nos 
processos avançados de cárie há risco de contaminação da polpa coronária. 
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4) Tratamento qu1m1co do conteúdo pulpar radicular: pelo emprêgo de hipo
clorito de sódio, visa a obtenção de textura adequada do tecido, permitindo 
seu descolamento das paredes dentinárias e sofrer o corte cirúrgico. 

5) Dimensionamento do campo operatório e determinação do limite distal de 
amputação tecidual pela execução d� odontometria.

6) Penetração exploratória: mediante a utilização de um instrumento previa
mente selecionado e calibrado em função do limite de trabalho, ao tempo 
em que se procede a exploração cavitária do canal realiza-se o descolamento 
do filete radicular das paredes dentinárias a fim de favorecer e tornar mais 
preciso o nível em que se pretende proceder a amputação teci dual, reduzir 
a possibilidade da ocorrência de enovelamentos ou retrações além do 
forame fisiológico e proteger melhor o remanescente a ser preservado de 
fundamental importância no processo reparacional. 

7) Exérese do filete radicular: momento culminante da intervenção em que 
ocorre o corte do tecido, na verdade esmagado pela lâmina cortante do 
instrumento contra a parede dentinária seguido da sua remoção. Nestas 
circunstâncias torna-se evidente a necessidade do ajuste do instrumento às 
paredes dentinárias no limite de trabalho uma vez que quando mal adapta
do, necessitando ser intensamente acionado no interior do canal, torna o 
procedimento traumático e dilacerante. 

Intervenção Endodôntica diante de Mortificação Pulpar 

A mortificação· do tecido pulpar modifica radicalmente a natureza d;i 
intervenção uma vez que este conteúdo altamente tóxico aos tecidos periapicais 
comporta-se como substrato adequado ao desenvolvimento bacteriano favorecido 
pelas condições anatômicas e térmicas (ambientais). 

O fato do volume tecidual e respectiva contaminação distribuir-se ao longo 
do canal de forma quantitativa diversa e decrescente no sentido cérvico-apical já 
determina o sentido e a importância da manobra de esvaziamento nesta circuns
tância. 

Como forma de uniformizar a seqüência operatória às diferentes técnicas 
cirúrgicas em acordo às condições biológicas do tecido pulpar, pode-se aplicar um 
mesmo conjunto tático de ações em obediência rígida aos seguintes procedimen
tos e princípios: 
1) Assepsia cirúrgica: considerados os mesmos aspectos anteriormente refe

ri.dos. 
2) Acesso cirúrgico à cavidade pulpar conveniente: igualmente caracterizada 

nos propósitos a que se destina.
3) Remoção do conteúdo pulpar coronário e limpeza da câmara pulpar como 

forma de ampliar os objetivos anteriores pelo início da desinfecção.
4) Tratamento químico do conteúdo pulpar radicular com vistas à sua desna

turação, o que determina a neutralização da toxidade bem como redução
da sua aderência das paredes dentinárias.

5) Dimensionamento do campo operatório e determinação do limite do cate
terismo pela execução da odontometria.
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6) Penetração exploratória: mediante o emprêgo de um instrumento previa
mente selecionado e calibrado, procede-se a exploração do canal fazendo
com que ao · mesmo tempo seja aumentada a difusão e eficiência do
hipoclorito de sódio.

7) Esvaziamento do canal:· momento decisivo da intervenção onde ocorre a
remoção mecânica do tecido mortificado, iniciada no terço cervical de
forma gradual e progressiva até alcançar o terço apical, respeitando-se a
distribuição deste conteúdo ao longo. do canal e em acordo ao limite de
trabalho estabelecido na odontometria.
Importa mencionar que a introduç�o do instrumento endodôntico deve

acontecer como conseqüência única de movimentos rotatórios horários responsá
veis por sua impulsão no canal, e limitada a pequenos segmentos. Isto implica 
numa substituição seqüencial do instrumento, decrescente no seu calibre e 
crescente em flexibilidade de modo a, mesmo em canais curvos, não efetuar 
desgaste dentinário nem agir como êmbolo. Este uso seriado do instrumento deve 
ser alternado por irrigações-aspira,ções de soluções do hipoclorito de sódio.

Intervenção Endodôntica quando de Retratamentos 

A desobturação do canal também constitui uma modalidade de esvaziamen
to, diferente apenas pela natureza do conteúdo cujas características físico-quí
micas impõem o uso de instrumentos previamente preparados e solventes especí
ficos, numa seqüência alterada de manobras mas igualmente realizadas como 
segue: 
1) Assepsia cirúrgica
2) Acesso à cavidade pulpar
3) Remoção do material de preenchimento da câmara pulpar
4) Tratamento químico visando a solubilização do conteúdo obturador do 

canal.
5) Desobturação dos terços cervical e médio do cana! aproximadamente, PE:lo

esvaziamento mecânico mediante a introdução de um instrumento endodôn
tico preparado, por movimentos rotarórios horários, seguida pela retirada
por tração, e progressivamente repetidos.

6) Dimensionamento do campo operatório e determinação do limite de sonda
gem pela execução da odontometria.

7) Complementação da desobturação do terço apical, também pelo esvazia
mento mecânico desta feita em alternância com irrigações-aspirações de 
soluções a base de hipoclorito de sódio.
Pelo exposto fica aclarado que as manobras de esvaziamento variam quanto

aos procedimentos técnicos em acordo à natureza do conteúdo presente no 
interior do canal e' distinam-se a dar condições à realização do preparo qüímico
mecânico do continente endodôntico. 
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Fig. 1. - Seqüência gráfica da técnica de esvaziamento de conteúdo vitalizado. 

Fig. 2. - Seqüência gráfica da técnica de esvaziamento de conteúdo mortificado. 



Preparo Químico-Mecânico 

Cumprida a etapa exploratória no sentido de assegurar condições ao correto 
esvaziamento do canal radicular, a fim de resguardar a integridade dos tecidos 
apicais e periapicais, o preparo químico-mecânico, constitui uma fase da cirurgia 
endodôntica onde os objetivos agora estão dirigidos a dois princípios: o primeiro, 
como que em continuidade ao esvaziamento, relacionado à desinfecção do siste
ma de canais radiculares e o segundo à moldelagem do canal principal. 

Por configurar um conjunto de procedimentos limitados e relacionados à 
cinematica do instrumento no interior do canal, torna-se necessário sempre coad
juvar a instrumentação mecânica à ação físico-química de substâncias auxiliares, 
que por suas propriedades antimicrobianas estenderiam a atividade antisséptica ao 
espaço canalicular dentinário, mas também racionalizar o uso do instrumento de 
forma ordenada e seqüência!. 

Para tando devemos, acima de tudo, relacionar e comentar os princípios e 
postulados da instrumentação, decisivos ao sucesso terapêutico, já que, de todas 
as etapas do tratamento endodôntico, esta fase não permite erros e portanto 
tentativas de correção. 

Princípios Postulados da Instrumentação 

1) Apreensão do instrumento:
1 mportante como forma de conseguir adequada empunhadura e controle do 
instrumento.

2) Posicionamento de trabalho:
Sendo específico para os dentes da maxila e da mandíbula, busca apoio
sobre estruturas rígidas, que aliado à apreensão do instrumento, permite
obter um melhor controle e rendimento de corte abreviando o tempo de
trabalho.

3) Estabelecimento de referenciais: coronário e apical:
O referencial coronário, borda incisai ou proeminência de cúspide, orienta a
introdução do instrumento como forma de limitar sua ação no interior do
canal até níveis apic;ais compatíveis com as condições clínicas decorrentes
do estado biológico do tecido pulpar e determinados pela odontometria.

· 4) Adequação do instrumento:
Selecionado em função da anatomia do canal (diâmetro e direção) e da
técnica de instrumentação, deve o mesmo ser calibrado em acordo aos
referenciais coronário-apical e finalmente flexionado no sentido de ser
moldado às forma_s do canal conforme constatado por ocasião do exame
radiográfico e da penetq1ção exploratória.

5) Manobras fundamentais: alargamento e limagem:
Compostas de movimentos específicos compatíveis com as características
do instrumento, baseiam-se na introdução por pressão e retirada por tração,
ficando reservado ao tempo intermediário a modalidade de corte e por
conseqüência o tipo de manobra: rotação horária - alargamento, pressão
lateral - limagem.
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6) Método de preparo: convencional e escalonado: 
Enquanto no método convencional a ação cortante do instrumento se 
estende a segmentos extensos do canal, no escalonado isto se faz em segmen
tos restritos. Isto permite adequar tais processos às manobras fundamentais 
nas diferentes situações anatomo-clínicas, originando um elenco de técnicas 
de instrumentação diferentes entre sí por peque.nas variações mas semelhan-: 
tes pelo seus objetivos.

7) Particularidades da cinemática:

10 

a) direção de introdução do instrumento:
No intuito de guiar a extremidade do instrumento,. ésta deve ser
obedecida e controlada a fim de · minimizar seu ef�Üo traumático. 
Para tanto o cabo, corretamente empunhado, ao ser pressionado deve 
sofrer um deslocamento opostó ao sentido da curvatura exibida pelo 
canal radicular.

b) direção de retirada do instrumento:
No intuito de restringir a ação cortante da lâmina do ir,strumento às
paredes côncavas e ao mesmo tempo proteger as paredes convexas, o
cabo, ao ser tracionado, deve sofrer um deslocamento em sentido 
também contrário à curvaJura exibida pelo canal radicular.· 

c) amplitude de movimento de introdução e retirada: 
Condicionada ao grau de curvatura e ajuste à luz do canal, a ampli
tude de movimento do instrumento no seu interior, embora crescente, 

·deve equivaler a um deslocamento nu·nca superior a três milímetros. 
Isto assegura suavidade à eficiência do preparo. 

d) substituição seqüencial do instrumento: 
Oportuna no momento em que for constatada a perda de eficiência, 
não relacionada ao poder de corte, ocasião em que a relação calibre 
do instrumento - diâmetro do canal torna-se crítica. Desta forma fica 
assegurado o não sulcamento das paredes dentinárias. 

e) regularização do preparo: 
O efeito resultante da ação de corte da parede dentinária deve exibir 
uma uniformidade no perímetro do orifício de entrada do canal de 
modo a não caracterizar, também a sua sulcagem.

f) determinação do término da instrumentação:
Em respeito ao cumprimento do princípio da desinfecção, o último
instrumento da �eriação é determinado segundo um dos seguintes 
critérios: coloração e textura da dentina excisada ou coloração da 
substância química auxiliar. 

g) conclusão do preparo: 
Em respeito ao cumprimento do princ1p10 de modelagem o término 
do preparo mecânico será determinado pela regularização do degrau 
apical, conseqüente a qualquer técnica de instrumentação e necessário 
ao confinamento da gutta-percha .. 



Fig. 3 - Seqüência gráfica da técnica de preparo químico-mecânico do canal. 

Obturação 

A obturação do canal radicular, embora possa parecer a última etapa do 

tratamento endodôntico, não elimina a necessidade da proservação ou seja, o 

controle radiográfico e sintomático até que a reparação se faça presente ou que a 

manutenção da integridade dos tecidos da região periapical seja mantida. 

A permanência de fluidos teciduais oriundos do ligamento periodontal, no 

interior do canal radicular, sob condições microbiológicas favoráveis, condiciona 

sua decomposição química e conseqüente conversão em derivados tóxicos aos 

teci dos periapicais. 

Este processo dinâmico caracteriza o efeito lesivo das trocas dos metabóli-

tos existentes entre a cavidade pulpar (vazia) e o tecido periapical ligamentar. 
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A finalidade da obturação do endodonto visa jl:,Jstamente o preenchimento 
hermético deste espaço, no sentido de impedir a ocorrência de tal fenômeno de per
meabilidade. 

O momento oportuno do canal radicular recebe o material obturador está 
condicionado ao declínio e/ou desaparecimento dos sinais e sintomas do processo· 
inflamatório decorrente da agressão química e mecânica verificada durante o 
adequado preparo do canal. Esta conduta se justifica pelo fato da obturação 
representar uma manobra também agressiva, de natureza mecânica e química, 
bem como permitir um período de repouso tecidual, ocasião em que a medicação 
intra canal teria cumprida sua atividade farmacológica. 

À sua vez o conteúdo obturador deve ser estritamente limitado ao segmen
to do canal radicular preparado, este determinado pelas condiçõ,e�- biológicas do 
tecido pulpar e pela integridade da região periapical. Fica assim assegurada a 
continuidade necessária entre o material e o tecido afim de garantir condições à 
reparação. 

Consideradas todas as condições anteriores, por outro lado faz-se necessário 
a escolha de uma material enquanto compatível com os tecidos da região 
periapical ao mesmo tempo capaz de vedar completamente o espaço anterior
mente ocupado pela polpa radicular. 

Torna-se pois oportuno impor um critério seletivo dos materiais obtura-
dores, a par suas respectivas classificações baseado nos seguintes princípios: 

1) Não ser irritante
2) De fácil manipulação
3) Ter estabilidade dimensional
4) Provocar um selamento hermético
5) Ser impermeável 
6) Ser insolúvel aos líquidos teciduais
7) Não sofrer oxidação ou corrosão
8) Não provocar alteração cromática
9) Ser estéri 1
1 O) Ser bacteriostático ou bactericida 
11) Ser radiopaco 
1 2) Ser de f áci I remoção
Dada a impossibilidade da perfeita uniao de um material sólido com a 

parede dentinária do canal, a obturação compreende sua utilização conjunta a um 
meio cimentante. 

Constata-se que o núcleo da obturação é seu elemento principal e cujo 
material deve-se caracterizar por apresentar: 

a. inocuidade 
b. adaptabilidade 
c. compressibilidade 
d. plasticidade 
e. estabilidade dimensional e cromática 
f. radiopacidade 
g. solubilidade a solventes específicos
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Por conseqüência as técnicas de obturação são classificadas segundo as 
características do núcleo sólido e suas diferentes formas de utilização, interde
pendentes da anatomia cirúrgica do canal radicular citando-se as seguintes técni
cas de obturação: 

a. técnica do cone único
b. técnica do cone invertido
c. técnica dos cones múltiplos
Finalmente, ressalta-se que, as variações quanto a inserção do material

constitue táticas diversas de uma mesma técnica. 

Fig. 4. - Seqüência gráfica da técnica de obturação. 
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