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Retratamento endodôntico do elemento dentário 25: Relato de 

caso clínico 
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Resumo 

A endodontia é uma especialidade odontológica que visa a prevenção dos dentes através do diagnóstico, 

prognóstico, terapêutica e controle de alterações que envolvem a polpa e os tecidos perirradiculares. Os 

tratamentos endodônticos expostos por períodos prolongados sem a devida restauração, devem ser 

refeitos uma vez que essa exposição aumenta o risco de uma contaminação e futuro insucesso do 

tratamento. O objetivo do presente trabalho foi relatar o caso clínico de um paciente submetido a um 

retratamento endodôntico para fins protéticos no elemento dental 25. Todo o procedimento realizou-se 

na Clínica do Centro Universitário UNICEPLAC, no Distrito Federal, com a supervisão e orientação um 

professor. Para a realização de tal, utilizaram-se os protocolos de desobturação com o uso de limas 

manuais e subsequente retratamento endodôntico que consubstanciam a prática correta da odontologia. 

No total, foram necessárias duas sessões de tratamento, uma vez que, através de exames radiográficos, 

constatou-se que o dente estava sem coroa. Ao final do procedimento, com a aplicação de técnicas, 

instrumentais e materiais adequados, verificou-se a eficácia do procedimento.  
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Introdução 

 

 No campo de especialidades 

odontológicas, existem uma infinidade de 

áreas que realizam os mais diversos tipos de 

tratamentos. Dentre eles estão a 

endodontia, cuja atuação consiste em 

reparar e tratar as lesões e doenças que 

afetam a polpa e a raiz do dente (1-2). 

 Com o avanço técnico e científico na 

área de Endodôntia, os procedimentos, 

quando realizados de forma correta e por 

profissionais capacitados, tem gerado um 

alto índice de sucesso no tratamento. 

Contudo, ocasionalmente, nos defrontamos 

com a necessidade de retratar uma 

determinada peça dentária em função do 

fracasso do tratamento anteriormente 

realizado (3-5). 
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O retratamento endodôntico é 

conceituado como uma técnica de 

intervenção que visa extrair uma obturação 

do canal radicular, comumente defeituosa, 

que é seguida da execução de uma nova 

terapia. Tal técnica abarca a remoção dos 

materiais obturadores antigos dos canais, 

nova desinfecção e conformação de todos 

os canais, identificação e correção dos 

problemas encontrados no tratamento 

anterior, e por fim um novo preenchimento 

dos canais com material selador de 

qualidade (6-8).  

Ressalta-se este o retratamento 

constitui-se de um procedimento de alta 

complexidade, uma vez que alguns 

problemas existentes e que são decorrentes 

do tratamento prévio podem não ter 

solução, o que consequentemente exigirá 

uma microcirurgia endodôntica (9-11).   

Cumpre salientar que um 

tratamento endodôntico deve ser feito 

executado por um especialista da área, pois 

em determinados casos é única alternativa 

à extração do dente, que deve ser evitada 

sempre que houver boas chances de 

recuperação, uma vez que todos preferem 

manter a dentição natural (12-14). 

O objetivo deste trabalho foi 

analisar por meio de um caso clínico, os 

procedimentos de retratamento 

endodôntico por indicação protética do 

elemento dentário 25, no Centro 

Universitário Uniceplac. 

 

Caso clinico 

 

Paciente E.B.O, 48 anos de idade, 

gênero masculino compareceu a clínica 

odontológica da UNICEPLAC com indicação 

de retratamento endodôntico para fins 

protéticos no elemento dental 25. Realizou-

se o exame extra-oral e notou-se que o 

dente estava sem coroa, no exame 

radiográfico observou-se que a obturação 

estava muito aquém do comprimento do 

dente. Fig.(1)  

 

Figura 1: Raio-x para Diagnóstico. 

Nos testes de palpação e percussão a 

resposta foi negativa. Em função do longo 

tempo em que a obturação do canal estava 

exposta ao meio bucal e pela obturação 

endodôntica aquém do comprimento ideal, 

optou-se por realizar uma reintervenção 

endodôntica com desobturação e novo 

preparo químico cirúrgico e obturação. 

No dia 15/05/18 fez-se uma nova 

radiografia e iniciou-se o atendimento: 

Anestesiou-se o paciente com lidocaína 2% 
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com vasoconstrictor epinefrina (DFL 

Indústria e Comércio S.A., Rio de Janeiro – 

RJ - Brasil)  utilizando-se dois tubetes, em 

seguida realizou-se  a remoção do curativo 

de demora, com broca esférica diamantada 

1014, em seguida fez-se o isolamento 

absoluto do dente com o grampo no. 201, 

em seguida fez-se a desobturação  do 

conduto com brocas Gates Gildden nº 2 e 3 

associados ao solvente Eucaliptol 

(BIODINÂMICA, IBIPORÃ – PR - BRASIL ) para 

a dissolução da a guta-precha,  facilitando 

sua remoção, em seguida realizou-se a 

limpeza total dos condutos irrigando 

abundantemente com hipoclorito de sódio 

a 2,5%. No final da sessão fez-se nova 

tomada  radiográfica para observar  a 

completa remoção da obturação anterior.  

Em seguida o condutos medicou-se os 

condutos com Calen com PMCC (SS WHITE, 

Rio de Janeiro – RJ - Brasil) e selou-se os 

canais com cimento de ionômero de vidro 

como restauração provisória. 

No dia 22/05/18 realizou-se  a 

segunda sessão: Avaliou-se o paciente que 

não relatou nenhuma sintomatologia, 

anestesiou-se então o paciente com 

lidocaína 2% com vasoconstrictor 

epinefrina, removeu-se a restauração 

provisória com a broca esférica diamantada 

1014, fez-se o isolamento absoluto, retirou-

se a medicação Calen com PMCC com limas 

tipo K auxiliadas pela irrigação abundante 

com hipoclorito de sódio a 2,5%  e 

aspiração. Instrumentou-se o conduto com 

por meio da técnica crown-down com limas 

de maior calibre para limas de menor 

calibre, limas tipo K #  de calibre 80, 70, 60, 

55, 50, 45, 40, avançando 1mm em cada 

lima com movimentos de rotação com ¼ de 

volta no sentido horário, confecção do 

batente apical, em seguida nova tomada  

radiográfica e realizou-se a odontometria 

pela técnica de Ingle e obteve-se o 

comprimento de trabalho de 25mm.Fig.(2) 

 

Figura 2: Radiografia de Odontometria. 

Em seguida medicou-se os condutos com 

Calen com PMCC e selaram-se os canais 

com cimento de ionômero de vidro como 

restauração provisória 

No dia 29/05/18 realizou-se a 

sessão final: Anestesiou-se o paciente com 

lidocaína 2% com vasoconstrictor 

epinefrina, em seguida removeu-se o 

cimento de ionômero de vidro, com broca 

esférica diamantada 1014, retirou-se a 

medicação com limas, associadas a irrigação 

abundante com hipoclorito de sódio a 2,5% 

e aspiração. Em seguida secou-se o conduto 

com cone de papel absorvente, 

selecionaram-se os cones principais de 
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acordo com o calibre da lima memoria 

(40),fez-se a obturação com MTA Fillapex, 

colocando-se os cones de guta-percha 

principais seguidos dos cones de guta-

percha acessórios a medida que com o 

auxilio do espaçador digital abria-se espaço 

até a completa obliteração dos canais, 

Fig.(3) 

 

Figura 3: Raio-x Prova do Cone 

fez-se também a condensação vertical, 

realizou-se a radiografia de qualidade e em 

seguida cortaram-se os cones com o 

calcador de Paiva aquecido em lamparina 

ao rubro, seguindo-se a condensação 

vertical com o calcador de Paiva frio. Fig. (4) 

 

Figura 4: Raio-x Prova da Obturação. 

Na mesma sessão, ainda sem a tomada de 

presa do cimento endodôntico fez-se então 

a desobturação de 2/3 do canal com brocas 

de Gates-Glidden 2 e 3, preparando-se o 

conduto para inserção pino de fibra de 

vidro. Por fim selou-se o conduto com 

Cotosol e cimento de ionômero de vidro e 

fez-se a tomada radiográfica final. Fig.(5) 

 

Figura 5: Raio-x Final. 

 

Análise e Discussão 

 

O objetivo básico da Ciência 

Endodôntica é proporcionar aos pacientes a 

prevenção ou eliminação de uma 

contaminação no sistema de canais 

radiculares, lesões ou doenças da polpa 

dental. Para se realizar quaisquer 

procedimentos endodônticos é necessário 

o conhecimento e formação de um 

profissional qualificado e apto a atuar nesta 

área (2) (10) (13).  

 Em diversos casos, mesmo que 

realizados de forma bem-sucedida (levando 

em consideração os protocolos 

estabelecidos, habilidades técnicas e 

instrumentação adequada), torna-se 

necessário refazer um determinado 

procedimento endodôntico, neste caso, ele 
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é conhecido como retratamento. Esta 

técnica é conhecida na odontologia como 

uma terapia de reversão ou de correção de 

erros (2) (6) (7) (14).  

 Realiza-se o retratamento 

endodôntico após a verificação de uma 

terapia endodôntica primária. Desta forma, 

é feita uma reparação com a manutenção 

ou uso de novas técnicas para se atingir a 

eficácia do tratamento. No entanto, cabe 

ressaltar que a realização de uma nova 

terapêutica pode, também, apresentar 

insucessos, por isso torna-se de suma 

importância levar em consideração alguns 

fatores, tais como: verificação e análise de 

radiografias, descontaminação do sistema 

de canais radiculares e histórico do paciente 

(possíveis lesões e outras doenças que 

acometem os dentes e a boca) (7) (9) (11) 

(12). 

 Outro ponto importante que 

merece ser destacado, é que o 

retratamento, apesar de proporcionar as 

mesmas etapas do tratamento 

convencional, pode apresentar algumas 

complicações que o tornam com 

prognóstico relativamente ruim (1) (4).  

 Para se obter a eficácia de um 

retratamento endodôntico, deve-se levar 

em consideração que a limpeza do canal 

radicular necessita ser realizada através da 

junção de diversos instrumentos 

endodônticos, além de solução irrigadora e 

medicação intracanal. Frisa-se que o 

hidróxido de cálcio é o medicamento mais 

difundido na endodontia, uma vez que ele 

possui alto potencial antisséptico e 

antimicrobiano, além de favorecer a 

reparação tecidual que reveste os dentes 

(3).  

 A técnica de retratamento 

endodôntico é possui diversas modalidades 

operatórias, dentre elas: a curetagem com 

alisamento ou plastia apical, apicectomia 

(com ou sem obturação retrógrada), 

apicectomia com instrumentação e 

retrobturação e obturação do canal 

radicular simultânea ao ato cirúrgico (2) (3) 

(6).  

No caso clínico ora analisado, foi 

verificado a necessidade de um 

retratamento endodôntico, com remoção 

de obturação antiga e um novo preparo 

químico e cirúrgico para uma nova 

obturação do canal radicular. Para isso, 

utilizou-se Cotosol e cimento de ionômero 

de vidro. Com relação a estes materiais, 

pode-se afirmar que eles apresentam 

características significativas para o 

profissional e paciente, tais como: secagem 

rápido na boca ao ter contato com a saliva e 

grande aderência ao dente, o que 

consequentemente gera um bom 

isolamento marginal (5) (8) (10) (14). 

Diante de tais intervenções, foi 

possível se chegar ao sucesso almejado, 
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uma vez que o paciente não apresentou 

nenhuma sintomatologia, tais como dor a 

palpação, sensibilidade a percussão, fístula 

ou sinais de infecção ou edema (4). 

 

 

 

Conclusão  

O retratamento endodôntico é uma opção 

de tratamento que permite a melhora de 

um tratamento posterior falho e em casos 

de tratamentos prévios sem restauração 

adequada por tempo prolongado auxilia na 

manutenção da assepsia e consequente 

sucesso do caso.  

 

 

Abastract 

Endodontics is a dental specialty that aims to prevent disorders through diagnosis, prognosis, therapy and 

control of changes involving a pulp and periradicular tissues. Endodontic treatments are exposed to 

prolonged illness, should be taken as an opportunity that exposes the risk of contamination and future 

treatment failure. The objective of this study was to report the clinical case of a patient undergoing 

endodontic treatment for therapeutic purposes in the daily dental treatment. The entire procedure was 

performed at the University Center Clinic UNICEPLAC, in the Federal District, with the supervision and 

guidance of a teacher. For the accomplishment of exercises, the protocols of disobturation were used 

with the use of manual files and subsequent retrodefendência that consubstantiate the correct practice 

of dentistry. In total, it was the two treatment sessions, since, through the radiographic examinations, it 

was verified that the tooth was without a crown. At the end of the procedure, with application of 

appropriate techniques, instruments and materials, the procedure was verified. 

Key-words: Endodontics; Endodontic Regrowth;  Dentistry. 

 

Referências 

(1) Michelon C. Eficácia da irrigação ultrassônica 
passiva na remoção de material obturador 
durante o retratamento endodôntico. Rev 
Odontol UNESP. 2016 Jan-Feb; 45(1): 15-20.  
 

(2) Castro RF, Melo JSS, Dias Juinior LCL, Silva EJNL, 
Brandão JMS. Evaluation of the efficacy of filling 
material removal and re-filling after different 
retreatment procedures. Braz. Oral Res. 
2018;32:e34 
 

(3) Bragante FO, Filho CRB, Silva AC, Fariniuk LF, 
Leonardi DP,Tomazinho FSF, Índice de sucesso do 
tratamento endodôntico dos pacientes atendidos 

no Centro de Especialidades Odontológicas. RSBO. 
Joinville 2018, 15(1):27-33. 

 
(4) Mecedo IL; NETO IM. Retratamento endodôntico: 

opção terapêutica do insucesso endodôntico. 
Braz. J. Hea. Rev., Curitiba,2018, 1(2):421-431. 

 

(5) Slongo PL. Avaliação por microscopia eletrônica de 
varredura da remoção de guta-percha dos canais 
radiculares durante o retratamento endodôntico. 
J Oral Invest, 5(1): 19-26, 2016. 

 

(6) Ritt AS, Buco J, Wagner MH, Rosa RA, Vier-pelisser 
FV, Só MVR. Avaliação da eficácia da 
instrumentação manual x automatizada durante o 
retratamento endodôntico em canais radiculares 
obturados com guta-percha e cimento à base de 



 

7 
 

Relato de Caso Clínico _________________________________________________________________ 
 

hidróxido de cálcio. RFO, Passo 
Fundo,2012,17(1):55-59. 

 

 

(7) Chiodelli, C. C.; Santana, E. R. S.; Brunini, S. H. S. 
Retratamento endodôntico de um primeiro pré-
molar superior com três canais – relato de caso. 
Arq. Ciênc. Saúde Unipar,Umuarama, 200913, 
(1):55-58. 

 

(8) Decurcio DA, Silva JA, Barbosa MG, Chaves LS, 
Loureiro MAZ, Estrela C. Characterization of the 
nucleus, cutting edge and failure detection in NiTi 
instruments for endodontic retreatment. Rev 
Odonto Cienc 2017;32(4):193-198. 

 

(9) Azevedo KM. Avaliação por meio de 
microtomografia computadorizada da remoção e 
extrusão de material obturador durante 
retratamento endodôntico. Biosci. J., 
Uberlândia,2016, 32,(4):1110-1117. 

 

(10) Loiro LS, Gomes APM, Carvalho AS, Delavechia RG, 
Balducci I, Silva EG. Remoção manual ou 
automatizada do material obturador do canal 
radicular: Guta-percha x Real Seal. Rev assoc paul 
ciRdent 2012;66(4):292-6.  

 

(11) Pinheiro SL; Fogel HM; Cicotti MP; Rodillo MB; 
Bueno CES; Cunha RS. Avaliação do sistema 
WaveOne Gold e ProTaper Retratamento para 
remoção de guta-percha clínico. REV ASSOC PAUL 
CIR DENT 2016;70(2):181-6. 

 

(12) Morais CAH, Endo MS, Captânio M, Duart MAH, 
Queiroz AF. Avaliação de substâncias químicas 
utilizadas como solventes no retratamento 
endodôntico. Dental Press Endod. 2017 Sept-
Dec;7(3):62-5.   

 

(13) Barbosa HA, Oliveira NRN, Azevedo KCM, Silva GR, 
Quirino LC, Oliveira MAVC. Retratamento 
endodôntico de dentes com lesão cística e 
perfuração radicular: relato de caso clínico. Dental 
Press Endod. 2018 Sept-Dec;8(3):61-6.  

 

(14) Almeida JS. Comparação da desobturação de 
dentes obturados com diferentes tipos de cimentos 
endodônticos. Rev Odontol UNESP. 2011; 40(5): 
236-240.  

  

 


