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RESUMO: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 
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INTRORDUÇÃO 

A endodontia é um dos principais ramos da Odontologia, segundo Torabinejad et al. 

(2005), quando a polpa dentária sofre alterações patológicas devido a um trauma ou à 

progressão da cárie dentária, as bactérias e outros irritantes da cavidade oral podem invadir o 

sistema de canais radiculares, dessa forma, a endodontia tem como objetivo principal a limpeza 

e desinfecção dos canais contaminados e a obturação do sistema em três dimensões, evitando 

a reinfecção e promovendo a cura da patogênese. O primeiro registro de um tratamento 

endodôntico remota de 200 A.C., onde foi encontrado o esqueleto fóssil de um guerreiro 

Nabateu (das tribos da Síria) com um fio de bronze de 2.5 mm introduzido no interior do canal 

radicular, demonstrando assim grande avanço na racionalização da observação, tratamento e 

elaboração de um diagnóstico (SÁ, 2002). Desde então a odontologia evolui através de 

anotações, experiências, erros e acertos (PRATS, 2005). Essa metodologia evolui de forma 

pouco sofisticada até o começo do século XX, quando começaram a surgir, em maior número, 

estudiosos e pesquisadores da endodontia (SÁ, 2002). Este movimento foi iniciado com base 

principalmente nas pesquisas microbiológicas, histológicas, fisiológicas, anatômicas, clínicas 

e radiográficas da época (ARAÚJO 2000). Os anos 80 tiraram a endodontia de seu radicalismo 



 

para uma prática menos tediosa e mais acessível, tornando-se uma brilhante disciplina da 

odontologia (PRATS, 2005). 

O sucesso do tratamento endodôntico depende de inúmeros fatores e é determinado 

após alguns anos de sua realização (MELO, 2008). A terapia endodôntica é constituída de 

várias fases, todas relacionadas entre si e com sua importância para a obtenção do sucesso no 

tratamento (KAMAURA et al., 2003). Um grande número de técnicas têm sido descritas por 

inúmeros pesquisadores, a fim de se idealizar uma sequência para o tratamento endodôntico 

(SEIBEL, 2006). 

O tratamento endodôntico é composto por várias fases que devem ser realizadas em 

uma ordem e sequência determinada, para que se possa ter sucesso no resultado final do 

trabalho (SOARES, CÉSAR; 2001). Em um primeiro momento é feita uma avaliação com o 

paciente, através da coleta de informações, análise dentária e exames clínicos (SILVA, 2001). 

 Logo após têm-se as fases clínicas do tratamento, que de um modo geral consistem em: 

anestesia, isolamento absoluto, cirurgia de acesso coronário, odontometria, instrumentação do 

canal radicular e obturação (SILVA, 2001). O preparo biomecânico está inserido nessa fase e 

configura-se como uma das mais importantes no controle da infecção endodôntica, pois 

consiste na ação de corte e de remoção de tecidos auferidos, associados ao fluxo do irrigante e 

à sua ação antimicrobiana (SOARES; CÉSAR, 2001). 

Os fatores fundamentais para o êxito do tratamento endodôntico são respeito com o 

periápice e a manutenção da integridade dos tecidos que irão sofrer o efeito dos procedimentos 

cirúrgicos, medicamentosos, químicos e físicos (ESPÍNDOLA et al., 2002). 

Dessa forma este trabalho possui como objetivo realizar uma revisão de literatura 

integrativa no qual será verificado como acontece o tratamento endodôntico, padrões técnicos 

e biológicos necessários além dos cuidados não tomados pelos endodontistas com o uso da 

técnica. 

 

METODOLOGIA 

 Com o intuito de gerar novos conhecimentos a respeito do tratamento endodôntico, esse 

trabalho utilizará o método de revisão integrativa de literatura. Esse método de pesquisa é capaz 



 

de fazer uma análise panorâmica dos conhecimentos já construídos a partir de pesquisas 

anteriores, contribuindo para o aprofundamento do tema investigado (BOTELHO et al., 2011; 

MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

 Em um primeiro momento é necessário a elaboração de questionamentos ou hipóteses 

a serem testadas, a partir dessas premissas é feita uma busca profunda e abrangente, com o 

intuito de coletar o máximo de pesquisas de caráter relevante para o tema dentro dos princípios 

de inclusão e exclusão previamente estabelecidos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

 No segundo momento o revisor avalia criteriosamente a metodologia e o 

desenvolvimento empregado nos trabalhos encontrados, gerando assim uma redução no 

número de estudos incluídos na fase final da revisão (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008). 

 Para o levantamento dos artigos na literatura, foram selecionados 3 sites, sendo eles: 

Scielo, Google Acadêmico e Periódicos Capes. A escolha se deu por conta da gratuidade no 

acesso. 

 Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos publicados 

em português, inglês e espanhol; artigos na íntegra que retratassem a temática do tratamento 

endodôntico e artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados nos últimos dez 

anos (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2009). 

 A análise dos estudos selecionados é feita a partir de uma avaliação crítica, realizando-

se comparações com o conhecimento teórico, identificando e classificando dados (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008; SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2009). A partir disso, é feita a 

interpretação dos dados coletados, sendo possível sintetizar um conhecimento profundo do 

tema (BOTELHO et al., 2011). 
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