
__________________________________________________________.Revisão de Literatura                              . 
 

                                                 

 

Guia virtual endodôntico: uma nova abordagem de tratamento para 
dentes com calcificação pulpar e periodontite apical. 
Endodontic virtual guide: a new treatment approach for teeth with pulpal calcification and 

apical periodontitis.              
 

 
Ana Flávia Dos Santos Teles ¹; Ana Lívia GOMES-CORNÉLIO² 
 
 
 
 
 

Resumo 

    Uma nova abordagem para tratamento endodôntico de dentes com calcificação 
pulpar e periodontite apical foi desenvolvido. Através dos exames de tomografia e 
escaneamento intra-oral juntamente com a utilização de software especializado, um guia 
endodôntico é impresso por impressora especializada 3d. Este guia é uma ferramenta que 
permite um acesso preciso e com maior previsibilidade para esses casos, e tem se mostrado 
bastante eficaz. Foi realizado um planejamento de estudo a partir de uma revisão narrativa da 
literatura com casos clínicos já realizados. Conclui-se que o guia endodôntico quando 
realizado corretamente mostrou-se resolutivo e seguro, facilitando o acesso ao tratamento 
endodôntico de canais calcificados. 
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Introdução 
 

O tratamento e prevenção da 

periodontite apical é o principal objetivo do 

tratamento de canais radiculares 

(Sociedade Européia de Endodontia 2006) 

e podem ser consequências de cáries 

extensas atingindo a polpa dentária, 

traumas, restaurações infiltradas, má 

oclusão, entre outros1. Quando a 

intervenção endodôntica se faz necessária, 

é indicado a limpeza e modelagem dos 

canais radiculares para a eliminação dos 

microrganismos. O primeiro passo do 

tratamento endodôntico é a cirurgia de 

acesso, primeiro passo invasivo e, 

portanto, crucial para o resultado e 

longevidade do tratamento2.  

   A sobrevida da população idosa 

tem aumentado significativamente ao 

longo dos anos, decorrente de melhor 

qualidade de vida, alimentação, atividade 

física, entre outros. Dessa maneira, o 

número de tratamentos endodônticos em 
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idosos também tem aumentado, e junto a 

isso, o maior número de canais parciais ou 

totalmente calcificados, devido a 

deposição de dentina constante ao longo 

da vida3. Além do envelhecimento 

fisiológico, a calcificação parcial ou 

completa dos sistemas de canais pode ser 

principalmente consequente do atrito, 

lesões de cárie, cirurgia anteriormente mal 

realizada, traumatismo dentário, entre 

outros1. 

A Associação Americana de 

Endodontia considerou a terapia 

endodôntica de canais radiculares 

calcificados sendo um alto nível de 

dificuldade4. Brocas long-neck e pontas de 

ultrassom seriam estratégias usadas 

rotineiramente neste tipo de 

procedimento. No entanto, nesses tipos de 

técnicas, apesar de ainda muito utilizadas, 

geram um alto risco de falha, como desvio 

do conduto e perfurações da raiz, mesmo 

quando associado à ampliação visual com o 

uso do microscópio cirúrgico3. A 

apicectomia e o retro preparo seriam 

outras alternativas para o tratamento de 

canais calcificados, no entanto, a 

localização do canal calcificado, a limpeza e 

também a modelagem adequada da região 

contaminada após a ressecção da raiz é 

desafiante, e requer muita experiência, 

concluindo também que há um alto índice 

de insucessos5. Todas as técnicas usadas 

até então nesses casos, têm um elevado 

nível de dificuldade, gerando ainda, muito 

desvio na hora de modelar o canal, e por 

muitas vezes até a perfuração, levando a 

perda do elemento dentário. 

 Nos casos, onde nos deparamos 

com canais parcialmente calcificados e 

indicação de tratamento endodôntico, a 

tomografia computadorizada de feixe 

cônico (TCFC) vem como um dos principais 

recursos para confirmação do diagnóstico, 

levando a uma melhor previsibilidade no 

tratamento6. 

 O planejamento pré-operatório é 

altamente recomendado e a imagem 3D 

pode ser uma ferramenta útil. Desde a sua 

introdução na odontologia7, a TCFC oferece 

novas possibilidades no diagnóstico e 

tratamento (Sociedade Europeia de 

Endodontia 2014). Assim, um guia de 

acesso para canais calcificados 

principalmente portadores de 

periapicopatias surgiu. Denominado 

Endoguide, esse guia planejado tem como 

objetivo, poder ajudar a preservar a 

estrutura dentária e evitar perfurações na 

cirurgia de acesso desses elementos, 

levando a um melhor prognóstico a longo 

prazo8.   

Sendo assim, o objetivo deste 

trabalho foi através da literatura explicar a 

importância, funcionamento e casos 

clínicos já relatados com o uso da Guia 
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Endodôntica. 

 

Metodologia 

Foi realizado um planejamento de 

estudo a partir de uma revisão narrativa da 

literatura. Fontes de catalogação 

bibliográfica identificadas eletronicamente 

em SCIELO (http://www.scielo.org) e 

PubMed/MEDLINE 

(http://wwww.pubmed.gov) foram 

utilizados. Assim, a revisão compreendeu 

artigos publicados em 1996 a 2018. 

Revisão de literatura  

    Uma nova abordagem de tratamento 

para os dentes com calcificação pulpar (CP) 

que necessitem de tratamento de canal 

radicular surgiu com o advento da 

tomografia e sua evolução. Segundo Oginni 

et al.9, até um quarto de todos os dentes 

com calcificação do canal pulpar pós-

traumático pode desenvolver patologia 

apical em longo prazo, garantindo a 

intervenção endodôntica9. 

          De acordo com Krastl et al.10 (2005), 

em um estudo de caso, afirmam que as 

lesões de luxação afetam tanto o 

periodonto como a polpa, sendo que o 

destino do tecido pulpar varia de acordo 

com a intensidade da lesão e o estágio de 

desenvolvimento radicular. Um trauma 

físico extenso, pode resultar em ruptura 

parcial ou total no estiramento do 

suprimento neurovascular da polpa no 

forame apical. Assim, a necrose pulpar é 

um evento frequente, principalmente em 

dentes com formação radicular finalizada. 

Já nos dentes imaturos, entretanto, a 

revascularização e a reinervação da polpa 

podem ocorrer na ausência de infecção, se 

o tamanho do forame apical for 

suficientemente grande para permitir o 

crescimento vascular.11 

     Se o processo de revascularização for 

bem-sucedido ou em casos de lesões mais 

leves com sobrevivência da polpa após o 

trauma, mudanças regressivas na polpa 

podem ocorrer e podem resultar em 

aposição acelerada de novo tecido duro no 

canal radicular.7,12,13 

            Já foi citado que dentes com 

Indicações de tratamento endodôntico 

com canais radiculares calcificados, são 

classificados no nível de dificuldade mais 

elevado pela Associação Americana de 

Endodontia, devido ao fato de que um 

resultado previsível do tratamento pode 

ser um desafio até mesmo para o 

profissional mais experiente.7 

    Embora o exame histológico de 

dentes com CP geralmente mostre um 

canal radicular estreito persistente e, 

embora haja diferenças morfológicas entre 

o tecido duro formado após a lesão 

http://wwww.pubmed.gov/
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(dentina terciária) e a dentina 

normalmente formada, é difícil determinar 

a localização correta do canal radicular. A 

calcificação normalmente se inicia da 

porção coronária do sistema de canais, e 

depois se estende a porção radicular.12 

Incisivos traumatizados com sinais 

radiográficos de polpa obliterada do canal 

(CP) na maioria das vezes representam 

clinicamente CP completa e resultam em 

um diagnóstico e tratamento desafiador.9 

Uma indicação de tratamento para 

dentes calcificados portadores de 

periapicopatias, é a cirurgia apical. Quando 

não obtivermos sucesso no tratamento 

endodôntico convencional, podemos optar 

pela cirurgia parendodôntica como forma 

de tratamento, mas nessa técnica 

encontramos algumas dificuldades14. 

Segundo Leal et al.15 (2005), uma delas é o 

acesso cirúrgico dos ápices, por exemplo, 

na região de 2º e 3º molares inferiores e 

raízes palatinas de molares superiores, já 

que são raízes que estão relacionadas a 

exposições anatômicas de risco (seio 

maxilar, fossa nasal, canal mandibular, 

forame mentoniano. A técnica cirúrgica 

também é contraindicada em casos 

patológicos que estejam em fase aguda. 

Além disso, as cirurgias parendodônticas 

requerem experiência profissional e 

material especializado, e os índices de 

sucesso ainda são muito variáveis.15 

Junto com o desenvolvimento da 

odontologia digital e a Tomografia cone 

beam, a tecnologia 3D tenho sido 

gradualmente aplicada nos procedimentos 

endodônticos, como no tratamento de 

malformações dentárias, sistemas mais 

complicados de canais e cirurgias 

endodônticas. Essa ferramenta permite 

uma maior acurácia 3D tantos de tecidos 

duros quanto de tecidos moles, 

promovendo aos dentistas dados 

confiáveis para gerar uma impressão de 

guia precisa16. 

Os benefícios das informações de 

diagnóstico adicionais fornecidas por 

imagens de tomografia computadorizada 

de feixe cônico (TCFC)  intraoperatórias em 

casos de calcificações distróficas, justificam 

o risco associado ao nível limitado de 

exposição de radiação17. 

A obliteração do sistema de canais 

radiculares devido à dentinogênese 

acelerada e à calcificação distrófica pode 

desafiar a realização dos objetivos do 

tratamento dos canais radiculares. O 

planejamento do tratamento endodôntico 

digital para dentes anteriores com sistemas 

de canais radiculares severamente 

obliterados com o auxílio de programas de 
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computador, com base (TCFC) e varreduras 

intra-orais da dentição foram descritos18,19. 

Com base nesses escaneamentos, foram 

criados guias endodônticos para o 

tratamento planejado por meio de projeto 

digital e fabricação de prototipagem 

rápida. Os guias feitos sob medida 

permitiram uma localização e gestão 

descomplicada e previsível do canal.   O 

método de design digital e prototipagem 

rápida de guias endodônticos permitiu a 

localização confiável e previsível dos canais 

radiculares dos dentes com sistemas de 

canais radiculares calcificados.6 

      Com o uso da tomografia e 

impressão 3d, surgiu o conceito de 

endodontia guiada, constatando um 

método seguro e clinicamente viável para 

localizar canais radiculares e evitar a 

perfuração do canal em dentes com CP.  

Através da sobreposição da tomografia 

com o escaneamento intra oral, que já são 

oferecidos diversas marcas e modelos, 

juntamente com o planejamento virtual 

em software especializado, conseguiremos 

uma precisão para o guia endodôntico10. 

 Normalmente se tem utilizado 

brocas para cirurgia de implantes 

(Straumann Drill for Tempimplants, Institut 

Straumann, Basileia, Suíça), assim o 

tamanho e diâmetro da broca já são 

selecionados previamente pelo software 

que contém as imagens virtuais das brocas 

comerciais, contendo um “stop” para o 

ponto de destino apical em cada raíz onde 

será colocado virtualmente no interior da 

dentina, e verificando interferências e 

margem de segurança para a broca.1 

 Após o planejamento, um modelo 

virtual será exportado como um arquivo 

STL e enviado para uma impressora 3D que 

fará a impressão da guia.1 

            Estereolitografia (SLA) faz a 

confecção da prototipagem rápida, com 

material de polimerização de resina liquida 

(acrílica, epoxica ou vinil) tendo então uma 

réplica fiel de um modelo virtual chamado 

de bioprototipos, com esse processo temos 

o guia de acesso. Após a fixação do guia e o 

acesso do canal radicular, o tratamento 

endodôntico segue de forma 

convencional.20 

 Com base em estudos Buchgreitz 

J et al.21, relatou que a técnica do guia 

Endodôntico teve um acesso preciso e com 

baixo risco de perfuração do canal 

radicular. A técnica se mostrou muito 

valiosa e uma ferramenta capaz de acessar 

um canal parcial ou totalmente calcificado. 

Mas tiveram limitações com a técnica por 

causa da anatomia de dentes com raízes 

curvas e severamente curvas. 

 
       Em estudo de Lara Mendes et al6., a 

técnica do Endoguide foi aplicada em um 
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molar superior esquerdo portador de 

periodontite apical, onde através do exame 

tomográfico, constatou-se calcificação 

somando a dificuldade de acesso 

convencional pelo profissional. O guia 

Endoguide foi planejado de acordo com a 

tomografia e escaneamento intra-oral e 

obtiveram sucesso, demonstrando 

controle tomográfico de 3 meses, de 

redução das lesões.6 

     Krastl, G. et al.10 aplicaram a técnica do 

endoguide em um incisivo central superior 

direito. O dente apresentava sinais de 

periodontite apical e CP. O paciente foi 

submetido a tomografia confirmando a 

calcificação e assim tiveram dificuldade de 

acessar os canais. Um guia endodôntico foi 

planejado em software especializado e 

impresso em 3D. O canal radicular era 

acessível a 9mm distante do ápice. Após o 

sucesso com o acesso guiado, o tratamento 

endodôntico foi realizado de forma 

rotatória e concluído com a obturação do 

conduto. Após 15 meses, o paciente estava 

clinicamente assintomático sem dor a 

percussão. A radiografia mostrou ausência 

de patologia apical. 

    Connert T et al.22, realizaram um estudo 

utilizando dentes naturais que foram 

extraídos por razões periodontais. Foram 

ultilizados modelos mandibulares para a 

fixação dos dentes, e designados a dois 

operadores para teste de manuseio e 

técnica. Com a tomografia 

computadorizada, o planejamento virtual 

foi realizado para as cavidades de acesso, 

obtendo então a confecção do guia 

produzidos por uma impressora 

tridimensional. O estudo constatou que a 

técnica de endodontia microguiada é uma 

técnica precisa, rápida e independente do 

operador. 

     Apesar de dentes multirradiculares 

apresentarem uma dificuldade maior para 

a técnica de endoguide, Shi X et al.12, 

relataram um caso do primeiro molar 

inferior direito portador de periodontite 

apical, onde através do exame de CBCT 

foram constatados uma calcificação de um 

dos condutos e assim foi indicado o uso da 

técnica do endoguide que foi planejado 

através do conjunto tomografia e 

escaneamento intra-oral, e obtiveram um 

sucesso como demonstrado 

radiograficamente após seis meses do 

tratamento. 

M. S., Zehnder et al.1, aplicaram a 

técnica do endoguide em seis modelos 

maxilares que foram fabricados com 60 

dentes humanos extraídos por motivos 

periodontais de raiz única (incisivos, 

laterais, caninos e pré-molares). Através do 

exame tomográfico e do escaneamento 

dos dentes, foi planejado o endoguide. 

Todos os condutos puderam ser acessados 

após o preparo com o uso da guia virtual. 
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Discussão 

Kerblom A. et al.23 avaliaram a 

frequência de insucessos em dentes com 

calcificação pulpar e tratamento 

endodôntico. O total de falhas e insucessos 

foi de aproximadamente 20%, e em 

incisivos inferiores, essas falhas chegam 

até 71%. Outros autores acharam índices 

de sucesso de 62,5% até 89% em casos 

tratados de calcificação, porém em 

tratamentos realizados com especialistas, 

nenhum estudo com clínicos gerais e 

mostrando a perda da estrutura dental ao 

tentar acessar estes dentes, foi realizado. 

Os estudos demonstraram que a 

técnica do planejamento virtual para 

canais calcificados que necessitem de 

intervenção endodôntica foram eficientes. 

Em estudo ex vivo de Zehnder et al.1 (2015) 

demonstraram uma acurácia mais elevada 

das guias endodônticas quando se 

comparam com estudos avaliando a 

acurácia de guias para implantes, uma das 

hipóteses é a de que, uma única broca é 

utilizada em guias para endodontia, 

enquanto várias brocas são necessárias na 

cirurgia de implantes. 

   Em especial para a Endodontia, a 

TCFC representou uma modificação nos 

conceitos de diagnóstico, não só pela baixa 

dosagem de radiação, como também pela 

excelente qualidade de diagnóstico e pela 

possibilidade de obtenção e manipulação 

de imagens 3D com melhor visualização 

das estruturas anatômicas, com a clareza 

das formas anatômicas, conseguimos uma 

imagem com uma precisão adequada, além 

de possibilitar o diagnóstico com mais 

detalhes, isso foi possível observar com 

clareza nos artigos estudados.7 

Algumas desvantagens foram 

observadas nos estudos. O tempo gasto 

para todo o processo de planejamento 

virtual, desde a tomografia até a impressão 

do modelo é discutido por diversos autores 

quando comparado ao tratamento 

convencional dos canais, entretanto, o 

acesso dos canais calcificados com ou sem 

microscópio operatório, consumiu o 

mesmo tempo ou até mais em relação a 

técnica do guia endodôntico, porém mais 

estudos são necessários em relação a esta 

hipótese. Outro fator, é o custo ainda 

elevado da técnica, quando somados, a 

tomografia, escaneamento intra-oral, 

planejamento em software especializado e 

a impressão da guia1,10,21.Também, alguns 

autores relatam a não possibilidade de 

realização da guia endodôntica em casos 

de raízes curvas, devido a broca ser rígida e 

só trabalhar no terço reto do canal21. 

Connert T. et al.22(2016) descreveram uma 

técnica ex vivo, de guias endodônticos para 

incisivos inferiores com instrumentos 

miniaturizados, com diâmetros de 
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0.85mm, onde normalmente se usam 

brocas de 1.3mm, 1.5mm, e puderam 

concluir que Micro guias endodônticos, 

forneceram uma técnica acurácia, rápida, e 

independente do operador, na preparação 

de acessos cavitários em dentes incisivos 

inferiores com calcificação pulpar, porém 

requerem outros estudos para 

complementação. 

A análise da literatura demonstra 

haver necessidade de um maior número de 

estudos longitudinais, controlados e 

randomizados para que se tenham 

conclusões mais precisas acerca do papel 

desses tratamentos. As revisões 

sistemáticas que procuraram avaliar ambas 

as terapêuticas e sua relação com sinais e 

sintomas apresentam previsibilidade de 

erro.  

 

Conclusão 
 
A técnica do Guia endodôntico parece ser 

um método para acesso de dentes com 

calcificação pulpar e periodontite apical 

eficaz e seguro, facilitando o acesso ao 

tratamento endodôntico nesses casos, sem 

riscos maiores ao elemento dentário, com 

maior previsibilidade. Entretanto, outros 

estudos são necessários. 

 
  

 
 
Abstract 
 
A new approach for endodontic treatment of teeth with pulpal calcification and apical 
periodontitis was developed. Through the examinations of tomography and intraoral scanning 
along with the use of specialized software, an endodontic guide is printed by specialized 3d 
printer. This guide is a tool that allows accurate and predictable access to such cases, and has 
proved to be quite effective. A study planning was done based on a narrative review of the 
literature with clinical cases already performed. It was concluded that the endodontic guide 
when correctly performed proved to be resolute and safe, facilitating access to endodontic 
treatment of calcified canals.  
 
Key words: Endodontic treatment, pulp calcification, virtual planning. 
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