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SEXTA-FEIRA – 29/03/19 
 

08:00h - 08:40h - Credenciamento e instalação de painéis 
08:40h - 09:20h - “Ozonioterapia em Odontologia e sua aplicação na Endodontia” - Prof. Dr. Sérgio Bruzadelli 
Macedo (UnB - Distrito Federal - Brasil) 
09:20h - 10:00h - “Preciso mesmo de microscópio, ultrassom, e tomografia computadorizada para retratar dentes 
endodonticamente?” - Prof. Dr. Márcio Alex Barros Gomes (UNIP, IPESP, SL Mandic - Distrito Federal - Brasil) 
10:00h - 10:40h - “Uso do hipoclorito de sódio na Endodontia: acidentes e complicações” - Prof. Dr. Marcos Pôrto de 
Arruda (UCB - Distrito Federal - Brasil) 
10:40h - 11:20h - “A localização e tratamento do canal mésio-palatino nos primeiros molares superiores” - Prof. Dr. 
Anderson de Oliveira Paulo (UNICEPLAC - Distrito Federal - Brasil) 
11:20h - 12:00h - “Perspectivas do uso de instrumentos endodônticos manuais em NiTi CM no SUS” - Prof. Dr. 
Laudimar Alves de Oliveira (UnB - Distrito Federal - Brasil) 
12:00h - 13:00h - Brunch 
13:00h - 13:40h - “Acidentes e complicações na clinica endodôntica: como se orientar na resolução de casos 
complexos!” - Prof. Dr. Ricardo Affonso Bernardes (ABO-Taguatinga – Distrito Federal - Brasil) 
13:40h - 14:20h - “Endodontia minimamente invasiva: do acesso à obturação” - Prof. Dr. Emmanuel Silva (UERJ, UFF 
e UNIGRANRIO - Rio de Janeiro - Brasil) 
14:20h - 15:00h - “O papel do ‘Troughing Process’ na localização do canal MV2” - Prof. Dr. Evaldo Rodrigues (UEFS - 
Bahia - Brasil) 
15:00h - 16:00h - “Resposta do tecido pulpar ao efeito cumulativo dos irritantes” - Prof. Dr. Elizeu A. Pascon (FO-USP 
- São Paulo - Brasil) 
16:00h - 16:40h - Coffee Break 
16:40h - 17:40h - “Reabsorção Cervical Invasiva: do diagnóstico ao tratamento” - Profa. Dra. Patrícia Ferrari (APCD-
Santo André - São Paulo - Brasil) 
17:40h - 18:40h - “O impacto da tomografia computadorizada de feixe cônico nas tomadas de decisões clínicas” - Prof. 
Dr. Carlos Estrela (UFG - Goiás - Brasil) e Prof. Mike Bueno (SL Mandic - São Paulo - Brasil) 
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SÁBADO – 30/03/19 

 
08:00h - 09:00h - Apresentação de painéis 
09:00h - 09:40h - “Instrumentação endodôntica e defeitos dentinários: devemos ser mais conservadores?” - Prof. Dr. 
Marcelo Coelho (SL Mandic - São Paulo - Brasil) 
09:40h - 10:20h - “A importância da obturação endodôntica: técnicas e materiais disponíveis no mercado” - Prof. Dr. 
Alexandre Villela (CEBEO, CENO e UNINGÁ - Bahia - Brasil) 
10:20h - 11:00h - “Revendo conceitos de atendimento na Clínica Endodôntica” - Prof. Dr. Patrick Baltieri (Orocentro - 
São Paulo - Brasil) 
11:00h - 12:00h - “Biofilme microbiano endodôntico: sua característica, caminhos, desafios e possibilidades para a 
descontaminação do SCR” - Profa. Dra. Flaviana B. Andrade (FOB-USP - São Paulo - Brasil) 
12:00h - 13:00h - Brunch 
13:00h - 14:00h - “Otimizando a ação química das substâncias auxiliares no preparo dos canais radiculares” - Prof. Dr. 
Marcus Só (UFRGS - Rio Grande do Sul - Brasil) 
14:00h - 15:00h - “Aplicabilidade dos cimentos biocerâmicos em Endodontia” - Prof. Dr. Carlos Bueno (PUC-
Campinas - São Paulo - Brasil) 
15:00h - 16:00h - “Endodontia previsível: verdades e mitos” - Prof. Dr. Mario Zuolo (EndoGroup, APCD-São Paulo - 
São Paulo - Brasil) 
16:00h - 16:30h - Coffee Break 
16:30h - 18:30h - “Endodontia: a ciência que salva dentes” - Prof. Dr. Renato Menezes Silva (Universidade do Texas 
- Texas - EUA) 
18h30 - Cerimônia de Encerramento e Premiação dos Painéis 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

RESUMOS DOS TRABALHOS APRESENTADOS 
 
 

CATEGORIA: PESQUISA CIENTÍFICA 
 
 
01- INFLUÊNCIA DA CINEMÁTICA NO PREPARO MECANIZADO DO CANAL RADICULAR AVALIADOS EM MICRO-CT: UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA 
Tavares, SJO*; Sarmento, EB; Thuller, KABR; Falcão, NPS; Guimarães, LS; Antunes, LAA; Antunes, LS; Gomes, CC. 
Universidade Federal Fluminense - UFF - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 
 
Objetivos: Avaliar a influência da cinemática de instrumentos acionados a motor na forma do canal radicular. Material e Métodos: A revisão sistemática foi 
registrada no PROSPERO (CRD 42017077043). Foi realizada uma ampla busca por artigos publicados antes de 26 de setembro de 2018 nas bases de 
dados eletrônicas: Pubmed, Scopus, Web of Science e Lilacs usando MeSH e termos livres. Apenas estudos in vitro com dentes humanos que avaliaram 
a forma do canal radicular por volume, área de superfície e área não tocada usando o sistema recíprocante e rotatório, avaliados por Micro-CT foram 
incluídos. Um checklist modificado para ensaios clínicos randomizados do Instituto Joanna Briggs foi usada para avaliar o risco de viés. Resultados: Vinte 
e um artigos foram selecionados, todos considerados de "qualidade metodológica moderada". Dezoito artigos analisaram aumento de volume, apenas 
quatro estudos mostraram diferença estatística significativa, três estudos indicaram que o movimento reciprocante obteve maior aumento de volume que o 
sistema rotatório e 1 sistema rotatório obtido um maior aumento. Doze estudos analisaram área de superfície, apenas três apresentaram diferença 
estatística significante, 2 apresentaram sistema reciprocante revelando maior quantidade de área superficial e, em um estudo o sistema rotatório obteve 
maior quantidade de área de superfície. Dez artigos avaliaram área não tocada, dois estudos analisaram o comprimento total sendo que um estudo 
mostrou o sistema rotatório com menor área não tocada enquanto outro estudo mostrou o sistema reciprocante com área não tocada. Um estudo analisou 
terço médio e apical, e observou que o sistema rotatório apresentou menor área não tocada no terço médio. Conclusão(ões): Tanto o sistema rotatório 
quanto o reciprocante produz alterações no volume e área superficial e deixa áreas despreparadas no canal radicular, porém o sistema reciprocante 
apresentou maior aumento de volume e área de superfície, enquanto o sistema rotatório mantém menos área de superfície despreparada. 
Palavras-chave: Instrumentação endodôntica, Cinemática, Micro-CT. 
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02- AVALIAÇÃO DO NÚMERO DE CANAIS LOCALIZADOS EM MOLARES SUPERIORES COM E SEM AUXÍLIO DA MICROSCOPIA EM RELAÇÃO 
A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 
Ferreira, OT*; Frozoni, MRS; De-Jesus-Soares, AJ. 
Faculdade São Leopoldo Mandic - SLMandic - Campinas - SP - Brasil 
 
Objetivos: Avaliar o número de canais encontrados em primeiros e segundos molares superiores com e sem o uso de microscópio operatório (MO) e 
compará-los com o número de canais vistos através da tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC). Material e Métodos: Foram tomografados 45 
dentes com o tomógrafo Prexion 3D. A olho nu, realizou-se a abertura dos dentes, posteriormente contabilizou-se o número de canais localizados com o 
uso de uma lima C-Pilot #10 de 25 milímetros. O procedimento foi repetido utilizando o MO. As aberturas foram refinadas conforme julgamento do 
operador. Novamente, os canais foram localizados com uma lima C-Pilot #10 de 25 milímetros e a quantidade de canais foi anotada. Posteriormente, o 
volume tomográfico foi avaliado por um cirurgião-dentista especialista em endodontia e radiologia. O número de canais vistos tomograficamente foi 
anotado e realizado a comparação do número de canais vistos através da TCFC, com o número de canais localizados com e sem o auxílio do MO. Os 
dados foram submetidos à análise quantitativa. O teste pareado de Friedman foi realizado no programa Statplus for Windows® 6.0. Resultados: Houve 
uma diferença estatisticamente significante no número de canais radiculares localizados a olho nu quando comparados aos canais radiculares localizados 
com o uxílio do MO assim como os canais vistos tomograficamente. No entanto, ao comparar o número total de canais radiculares localizados com o uso 
do MO com os números dos canais radiculares vistos através da TCFC, não houve diferença estatisticamente significativa. Conclusão(ões): O número de 
quatro ou mais canais radiculares nos molares superiores é elevado. Entretanto, mesmo com visão direta, o número de canais radiculares encontrados na 
raiz mésio-vestibular a olho nu é baixo. O MO aumenta significativamente o número de canais radiculares localizados na raiz mésio-vestibular. A TCFC é 
um importante recurso auxiliar na localização de canais radiculares. 
Palavras-chave: Canal radicular, Microscopia eletrônica, Tomografia computadorizada de feixe cônico, Morfologia. 
 
 
 
 
 
03- RESISTÊNCIA À FRATURA DE LIMAS WAVEONE GOLD: ESTUDO CLÍNICO PROSPECTIVO 
Bueno, CSP*; Oliveira, DP; Pelegrine, RA; Fontana, CE; Rocha, DGP; Bueno, CES. 
Faculdade São Leopoldo Mandic - - SLMandic - Campinas - SP - Brasil 
 
Embora os sistemas reciprocantes tenham possibilitado uma diminuição das taxas de fratura por fadiga cíclica e torsional, a questão da segurança clínica 
relacionada a esse tipo de instrumentação ainda necessita ser melhor investigada. Objetivos: O objetivo deste trabalho clínico prospectivo foi avaliar a 
incidência de fratura de limas WaveOne Gold quando utilizadas uma única vez no tratamento endodôntico de molares. Material e Métodos: Três 
especialistas experientes e calibrados realizaram o tratamento de 750 molares superiores e inferiores (2691 canais radiculares) em um período de 12 
meses. Foram utilizados 1104 instrumentos do sistema WaveOne Gold, sendo 38 Small, 750 Primary, 228 Medium e 88 Large. Os procedimentos 
operatórios foram realizados de acordo com as recomendações do fabricante e cada instrumento foi empregado em um único caso clínico. Os 
instrumentos foram observados após sua remoção do canal sob um microscópio operatório com 8X e, em caso de fratura, foram descartados. Resultados: 
Não foram observadas fraturas em nenhum dos 1104 instrumentos utilizados. Conclusão(ões): As limas do sistema reciprocante WaveOne Gold, 
utilizadas seguindo-se as recomendações do fabricante e empregadas em um único caso clínico, foram seguras em 100% dos preparos de canais 
radiculares de molares superiores e inferiores. 
Palavras-chave: Preparo de canal radicular, Resistência à fratura, Sistemas de lima única. 
 
 
 
 
 
04- AVALIAÇÃO DA CITOTOXIDADE E ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DE PEPTÍDEOS DE DEFESA DO HOSPEDEIRO ASSOCIADOS AO MTA 
Silva PAO; Lima SMF; Martins, DCM; Franco OL; Rezende, TMB. 
Universidade de Brasília - UnB - Brasília - DF - Brasil 
 
As propriedades desejáveis para um biomaterial com função de capeamento pulpar, devem consistir em propriedades antibacterianas e capacidade de 
induzir formação de tecido mineralizado. O agregado de trióxido mineral - MTA se tornou um dos materiais mais indicados apesar de apresentar 
desvantagens e questionável ação antibacteriana. Devido as suas propriedades antimicrobiana e imunomodulatória, os peptídeos de defesa do 
hospedeiro (PDHs) podem atuar como coadjuvantes no processo de reparo. Objetivos: Avaliar in vitro a atividade antibacteriana e o potencial citotóxico 
dos PDHs IDR1018, DJK-6 e dos PDHs associados ao MTA. Material e Métodos: a inibição bacteriana foi avaliada seguindo protocolo de ensaio de 
inibição de crescimento por microdiluição em caldo, utilizando a bactéria Streptococcus mutans (ATCC 25175). Inicialmente foram testadas concentrações 
de 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128 μg.mL-1 para cada peptídeo. Após a concentração de 16 μg.mL-1 dos peptídeos IDR1018 e DJK-6 foi selecionada para 
avaliação da inibição bacteriana em contato com o MTA. Culturas primárias de células pulpares foram realizadas em placas de 96 poços e estimuladas 
com peptídeos IDR1018 e DJK-6, extrato de MTA e a junção dos peptídeos com MTA. A viabilidade celular foi avaliada por ensaio de MTT. Diferenças 
estatísticas foram verificadas pelo teste one-way ANOVA e pós teste de Tukey’s. Resultados: Observou-se que apenas o IDR1018 (16 μg.mL-1), 
juntamente com extratos de MTA apresentou ação bactericida e bacteriostática. Em adição, ocorreu a manutenção da viabilidade celular na presença dos 
peptídeos e do MTA. Porém, nota-se redução da viabilidade celular de 18% na presença do IDR1018, juntamente com MTA, após 24h, seguido por uma 
recuperação celular do mesmo grupo após 48 e 72h. Conclusão(ões): os PDHs IDR1018 e DJK-6 podem melhorar as propriedades do MTA apresentando 
potencial como possíveis agentes terapêuticos para capeamento pulpar, apesar de novos estudos serem necessários. 
Palavras-chave: Endodontia, Peptídeos, MTA. 
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05- ANÁLISE DO COMPORTAMENTO BACTERIANO APÓS O EMPREGO DE DIFERENTES PROTOCOLOS COMPLEMENTARES DE 
SANIFICAÇÃO 
Machado, MC*; Guedes, OA; Souza, POC; Barbosa, MG; Loureiro, MAZ; Chaves, GS; Freire, AM; Sousa, VC. 
Universidade Federal de Goiás - UFG - Goiânia - GO - Brasil 
 
Objetivos: Avaliou-se o comportamento bacteriano após utilização de diferentes protocolos complementares de sanificação do canal radicular por meio de 
espectrofotometria. Material e Métodos: Cinquenta dentes humanos anteriores foram preparados com sistema BioRace® (#40/0.04). As coroas foram 
removidas e os comprimentos radiculares padronizados em 16 mm. Os espécimes foram inoculados com Enterococcus faecalis e incubados a 37°C por 
sessenta dias. Trinta amostras foram novamente instrumentadas com o sistema BioRace® (#60.02) e divididas em 3 grupos (n=10): Grupo 1 - Self-
Adjusting File (SAF); Grupo 2 - XP-endo Finisher (XPF); Grupo 3 – Irrigação ultrassônica passiva (PUI); Grupo 4 – Controle positivo. Dez espécimes não  
foram contaminados, sendo utilizados como Grupo controle negativo (Grupo 5). Coletas microbiológicas inicial e após 72 horas da realização do protocolo 
complementar foram realizadas. O crescimento bacteriano foi analisado pela turbidez do meio de cultura, sendo determinada a presença ou ausência de 
bactérias, e a densidade óptica do meio de cultura foi interpretada por espectrofotometria UV. O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para a análise 
estatística (α=5%). Resultados: A média do percentual dos valores de redução da densidade óptica do meio de cultura da coleta microbiológica inicial em 
relação à de 72 horas foi de 53,9%, 30,08% e 39,11%, respectivamente. Não foi observada diferença estatisticamente significante entre os protocolos 
realizados (p=0,044). A utilização dos sistemas SAF, XPF ou PUI, após o preparo do canal radicular não foi efetiva na completa eliminação de E. faecalis. 
Conclusão(ões): Nota-se a necessidade da medicação intracanal para potencializar o efeito antimicrobiano e da obturação para controle de 
microrganismos que resistiram à sanificação do canal radicular. 
Palavras-chave: Enterococcus faecalis, Sistema rotatório, Efetividade antibacteriana. 
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CATEGORIA: RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
 
06- RETRATAMENTO ENDODÔNTICO PRECEDIDO DE REMOÇÃO DE PINO METÁLICO INTRARRADICULAR: RELATO DE CASO 
Alencar, JSC*; Falcão, CAM; Lima, LR; Ribeiro, MRG; Ferraz, MAAL. 
Universidade Federal do Piauí - UFPI - Teresina - PI - Brasil 
 
Introdução: o tratamento endodôntico possui uma taxa de sucesso elevada, porém fatores técnicos, patológicos ou sistêmicos podem levar ao insucesso. 
Diante dessa situação o retratamento endodôntico convencional deve ser considerado como primeira escolha, por se tratar de uma intervenção eficaz e 
conservadora. O objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico de retratamento endodôntico precedido de remoção de pino metálico intrarradicular. 
Descrição do Caso Clínico: paciente do sexo masculino, 27 anos, procurou atendimento devido ao aparecimento de fístula na região do dente 36 já 
submetido a tratamento endodôntico. No exame clínico observou-se restauração de resina, resposta positiva aos testes de percussão vertical, horizontal e 
palpação apical no dente referido. No exame radiográfico periapical verificou-se falha na restauração, condutos parcialmente obturados, descontinuidade 
do ligamento periodontal, rarefação óssea extensa na região de furca e nas raízes, além de pino pré-fabricado no conduto disto-vestibular. Mediante 
consenti¬mento prévio do plano de tratamento proposto, não existindo impedimento quanto à saúde sistêmica do paciente, realizou-se retratamento 
endodôntico não cirúrgico do dente 36. Na primeira sessão, após os procedimentos de antissepsia, anestesia e remoção completa da restauração de 
resina foi realizada a remoção do pino intracanal, seguida do isolamento absoluto. A guta percha dos condutos foi removida com brocas Gates Gliden n° 3 
e limas do tipo K n°15 associadas à solução irrigadora de Labarraque. Nessa mesma sessão foi realizada a odontometria, preparo químico mecânico e 
aplicação da medicação intracanal. Na segunda sessão, foi observada a cicatrização da fístula e desaparecimento da sintomatologia, sendo realizada a 
obturação com termocompactação da guta percha pela técnica híbrida de Tagger. O controle radio¬gráfico do pós-operatório foi favorável. Considerações 
Finais: o retratamento endodôntico não cirúrgico é eficiente para manutenção do dente em função, mostrando efetividade na remissão dos sinais e 
sintomas.  A proservação é essencial para acompanhamento do reparo nas lesões. 
Palavras-chave: Retratamento, Endodontia, Preparo de canal radicular. 
 
 
 
07- RETRATAMENTO DE UM 1° MOLAR SUPERIOR COM DUAS PERFURAÇÕES E CORPO ESTRANHO EXTRA RADICULAR 
Marques, EF*; Benigno, MBS; Frota, DLR; Rodrigues, RV; Borges, TS; Cavalcante, MP; Rosa, ACG; Dantas, W. 
Centro Universitário Luterano de Palmas – CEULP/ULBRA - Palmas - TO - Brasil 
 
Introdução: O tratamento endodôntico de dentes com baixa previsibilidade torna-se um desafio para o endodontista, principalmente quando as perfurações 
de assoalho estão presentes. Desta forma, o objetivo deste estudo é apresentar um relato de caso sobre o retratamento de um 1° molar superior com 
duas perfurações e corpo estranho extra radicular. Descrição do Caso Clínico: Paciente L.S.L.S. compareceu à clínica multidisciplinar do CEULP/ULBRA 
queixando-se de dor constante no elemento 26. No exame clínico observou-se coroa metálica fundida mal adaptada e o teste de percussão vertical com 
resposta dolorosa. No exame radiográfico, observou-se tratamento endodôntico insatisfatório e corpo estranho extra radicular.  Como tratamento, 
desenvolveu-se, na primeira sessão, a remoção da coroa metálica fundida, seguida do isolamento absoluto do campo. Assim, identificou-se duas 
perfurações no assoalho e corpo estranho na perfuração próxima aos canais palatino e mésio-vestibular 2, este sem realização de terapia endodôntica. 
Com auxílio do inserto de ultrassom A1-ponta ultrassom Trinks TRI12-A1-intracanal fina 20 mm-lisa o corpo estranho de 3 milímetros foi removido; 
realizou-se irrigação com soro fisiológico e clorexidina gel 2%; foi realizado o retratamento dos canais mésio-vestibular 1, disto-vestibular e palatino com 
limas Prodesign RT e tratamento endodôntico do canal mésio-vestibular 2 com lima Logic 25/06. Em seguida, inseriu-se hidróxido de cálcio nos condutos 
radiculares e perfurações. Após 15 dias, as perfurações foram seladas com MTA Repair HP (Angelus®) e os condutos radiculares obturados com cimento 
AH plus. Na terceira sessão, realizou-se o preparo e instalação de pino de fibra de vidro no canal palatino e confecção do núcleo de preenchimento com 
resina composta. Posteriormente a coroa metal free foi instalada. Em acompanhamento radiográfico de 6 meses, observou-se reparação tecidual. A 
paciente encontra-se assintomática e reabilitada. Considerações Finais: Portanto, denota-se que tratamentos com baixa previsibilidade são viáveis e 
promovem restabelecimento da função e estética do elemento dental. 
Palavras-chave: Odontologia, Endodontia, Retratamento. 
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08- EMPREGO DO BIOCERÂMICO EM DENTES COM REABSORÇÃO EXTERNA PÓS TRAUMA: RELATO DE CASO CLÍNICO 
Roque, MCF*; Carvalho, VHM; Santos, CB; Nascimento, DM; Almeida, CLS; Marques, ML. 
Faculdade União de Goyazes - FUG - Trindade - GO - Brasil 
 
Introdução: As reabsorções dentárias são eventos fisiológicos ou patológicos. Sua etiologia é variada, podendo ser pela pressão exercida pela 
movimentação ortodôntica excessiva, traumas dentários, processo inflamatório crônico do tecido pulpar e/ou periodontal, por neoplasias e pela erupção 
dentária. O tratamento normalmente consiste no preparo químico e mecânico do SCR associado a medicação intracanal, o prognóstico do tratamento está 
intimamente ligado à paralização da ação dos clastos ativados, bem como na criação de uma barreira fisiológica de tecido duro. É importante o 
conhecimento e emprego de materiais que não enfraqueçam as paredes da raiz, e que sejam biocompatíveis. Descrição do Caso Clínico: Paciente, sexo 
feminino, relatou ter sofrido um acidente/trauma, em novembro 2011. Os dentes 11 e 21 sofreram avulsão e o dente 23 luxação. A paciente apresentava 
ausência de sintomatologia espontânea, e respondeu ao teste de vitalidade pulpar frio, com dor tardia e de pouca intensidade, e negativo à percussão 
vertical, porém positivo á palpação apical. Após a realização do exame tomográfico, foi observado a presença de reabsorção radicular no dente 23, e área 
hipodensa periapical circunscrita associada as raízes dos elementos 11 e 21, imagem compatível com reabsorção radicular. Após avaliação, 
planejamento, foi realizado o tratamento endodôntico, irrigação com PUI do EDTA 17% e NaOCl  2,5%. Após duas sessões de troca de medicação 
intracanal a paciente retornou com ausência total de sintomatologia à palpação apical, além de ausência de exsudato o que nos proporcionou condições 
favoráveis para a obturação dos dentes 11, 21 e 23 com emprego de cimento biocerâmico Bio C Sealer Angelus® e cone de guta percha. Considerações 
Finais: Os materiais biocerâmicos têm sido alternativa para o tratamento de reabsorções radiculares, para a formação da barreira de tecido duro após o 
preparo químico e mecânico, e por apresentarem biocompatibilidade e capacidade de regeneração no organismo. 
Palavras-chave: Reabsorção, Traumatismos Dentários, Cimentos dentários. 
 
 
 
 
 
09- SELAMENTO DE REABSORÇÃO CERVICAL EXTERNA COM MTA EM DENTE ADJACENTE À ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA: RELATO 
DE CASO CLÍNICO 
Dourado, TTH*; Barros, MC; Araújo, GL; Mateo-Castillo, JF; Neves, LT; Esper, LA; Pinto, LC. 
Hospital de Reabilitação em Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo - HRAC-USP - Bauru - SP - Brasil 
 
Introdução: As reabsorções externas iniciam-se a partir da perda da camada pré-cemento e exposição da porção da superfície dentária mineralizada, 
tornando suscetível à ação de células osteorremodeladoras. Trauma, movimentação ortodôntica, doença periodontal e clareamento endógeno podem ser 
fatores predisponentes. Em casos de comunicação com o tecido pulpar, necrose pulpar ou quando a porção de dentina que separa a cavidade reabsortiva 
e a polpa for delgada, impossibilitando a efetiva proteção da mesma, deve ser realizada a pulpectomia. A opção da terapêutica conservadora é dada 
através da exposição cirúrgica ou ortodôntica. O objetivo deste trabalho é enfatizar a real necessidade do tratamento endodôntico em casos de 
reabsorção externa quando há contaminação/comunicação ou necrose pulpar, não havendo indicação para a realização da pulpectomia como controle 
dos processos externos de reabsorção quando a polpa apresenta vitalidade. Descrição do Caso Clínico: Indivíduo do gênero feminino, 44 anos com 
fissura pré-forame incompleta à direita e fissura transforame à esquerda, matriculada no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC-
USP), compareceu ao setor de Endodontia para avaliação do dente 23 com suspeita de reabsorção cervical. Clinicamente, observou-se depressão no 
esmalte na região cervical, resposta positiva ao teste de sensibilidade térmico ao frio indicando vitalidade pulpar e respostas inconclusivas com relação 
aos testes de percussão vertical e horizontal. Radiograficamente, observou-se radiolucência na região cervical com manutenção do contorno pulpar, 
confirmando a reabsorção cervical. Foi planejada intervenção conjunta com profissionais do setor de Periodontia, onde se realizou exposição cirúrgica da 
área reabsortiva, remoção do tecido de granulação com curetas, proteção pulpar indireta com agregado trióxido mineral (MTA) e selamento com ionômero 
de vidro. Considerações Finais: Após um ano de proservação, o elemento encontra-se com vitalidade pulpar, não havendo a necessidade de intervenção 
endodôntica, constatando o sucesso do tratamento e mantendo o elemento em função. 
Palavras-chave: Endodontia, Fissura Palatina, Reabsorção da Raiz. 
 
 
 
 
 
10- REINTERVENÇÃO ENDODÔNTICA NO ELEMENTO DENTAL 21 COM INSTRUMENTO FRATURADO: RELATO DE CASO CLÍNICO 
Campos, CDPQ*; Machado, MEL; Silva, WO; Paulo, AO. 
Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas - ABCD-DF - Brasília - DF - Brasil 
 
Introdução: A presença de instrumentos fraturados é uma das principais causas do insucesso endodôntico e a sua remoção ou sua ultrapassagem 
aumentam as chances de êxito na endodontia. Descrição do Caso Clínico: Paciente do gênero feminino, 40 anos, assintomática, foi encaminhada a 
ABCD-DF, para avaliação do dente 21, que receberia uma nova restauração, após a avaliação clinica observou-se uma coroa escurecida, restauração 
com infiltração palatina e no exame radiográfico verificou-se que o tratamento endodôntico estava insatisfatório e além disso possuía um instrumento 
fraturado na porção apical. Optou-se pelo retratamento endodôntico. Após o isolamento absoluto, corrigiu-se a cirurgia de acesso utilizando a broca 1557 
ainda existia teto na câmara pulpar em seguida obteve-se uma dando forma de conveniência ideal para o caso, promoveu-se então uma desobturação e 
ampliação do canal com brocas de Gattes-Glidden 2, 3, 4 e 5, com o objetivo de ampliar o diâmetro do canal, para melhorar o acesso ao instrumento 
fraturado e permitir a sua remoção ou   ultrapassagem. Conseguiu-se a passagem pelo instrumento com limas manuais tipo k 10 e 15 associadas as limas 
C pilot 10 e 15.  Após conseguir a ultrapassagem alargou-se a porção apical com as limas tipo k 20 e 25. Em seguida instrumentou-se essa porção com a 
lima Large do sistema reciprocante Wave One Gold (DentsplySirona, Ballaigues, Suiça), Finalmente obturou-se o canal pela técnica do cone único com o 
cone 50.06. Considerações Finais: A presença de um fragmento oriundo de um acidente durante a instrumentação não tem como resolução apenas a sua 
remoção, muitas vezes a sua ultrapassagem permite o acesso a porção do canal que estaria isolada por esse obstáculo, permitindo sua correta 
desinfecção, limpeza e modelagem contribuindo para o sucesso do tratamento. 
Palavras-chave: Endodontia, Retratamento, Iatrogenia. 
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11- APICIFICAÇÃO COM HIDRÓXIDO DE CÁLCIO OU AGREGADO TRIÓXIDO MINERAL: UM RELATO DE CASO 
França, CS*; Da Silva, PMR; Gomes, MAB; Santiago, MC; Aucélio, RN. 
Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação - IPESP - Brasília - DF - Brasil 
 
Introdução: O trauma ou infecção em dentes permanentes, que não completaram o desenvolvimento radicular, pode levar à necrose pulpar com a 
subsequente interrupção do desenvolvimento dessas raízes que, além de outros fatores, levam à ausência de constrição apical natural. Neste sentido, a 
apicificação torna-se uma escolha bem estabelecida de terapia endodôntica para o tratamento de dentes não vitais, imaturos e permanentes, criando uma 
barreira apical para permitir o enchimento ideal do material obturador do canal radicular. Do ponto de vista prático, as técnicas de apicificação utilizando-
se o Hidróxido de Cálcio (Ca[OH]2) e o plug apical de Agregado de Trióxido Mineral (MTA) têm sido soluções duradouras de especial impacto para o 
tratamento dos dentes com ápice aberto. Isto posto, o objetivo deste estudo foi comparar a capacidade dos dois materiais em induzir o fechamento do 
ápice radicular em dentes incisivos permanentes necróticos em um estudo de caso. Descrição do Caso Clínico: Paciente adulto, com histórico de trauma 
na região anterior acometido durante a infância, exibindo lesão periapical nos dentes 11 e 21, ápices abertos, canais radiculares amplos e com 
divergência para a apical, indicando um quadro de rizogênese incompleta. Estabeleceu-se o tratamento endodôntico com apicificação utilizando-se 
individualmente o Ca(OH)2 e o MTA em cada dente incisivo no intuito de correlacionar os resultados obtidos, estabelecendo vantagens e desvantagens ao 
emprego de ambas as técnicas de apicificação tradicionalmente utilizadas pelos profissionais dentistas. Considerações Finais: Apesar de aprontar pela 
maior efetividade do MTA diante das vantagens quanto à redução no tempo de tratamento, boa capacidade de selamento e de biocompatibilidade, bem 
como pela possibilidade de obturação imediata após sua aplicação, os resultados, por fim, evidenciaram que ambos os materiais cada um com suas 
características próprias podem trazer ações benéficas no que diz respeito ao processo de apicificação, desde que respeitadas suas particularidades e 
similaridades. 
Palavras-chave: Apicificação, MTA, Hidróxido de cálcio. 
 
 
 
 
 
12- TRATAMENTO DE REABSORÇÃO RADICULAR INTERNA COM MTA EM CANINO SUPERIOR: RELATO DE CASO 
Da Silva, PMR*; Santiago, MC; Gomes, MAB; Aucélio, RN. 
Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação - IPESP - Brasília - DF - Brasil 
 
Introdução: A Reabsorção Radicular Interna tem como conduta terapêutica o tratamento endodôntico convencional, entretanto, por ser uma patologia 
assintomática, seu diagnóstico e tratamento precoce são difíceis. Quando não identificada e tratada, tal patologia pode evoluir, e se tornar uma reabsorção 
perfurante, tornando seu manejo complexo. Descrição do Caso Clínico: Uma sequência terapêutica em canino superior acometido por reabsorção 
radicular interna perfurante é apresentada. O diagnóstico foi realizado por meio de radiografias periapicais de rotina e complementado por tomografia 
computadorizada cone beam, o que possibilitou identificação de comunicação com periodonto. Optou-se por conduta terapêutica conservadora, em que o 
tratamento endodôntico foi realizado em sessão dupla. Na primeira sessão foi realizada extirpação pulpar, odontometria, instrumentação e medicação 
intracanal, e na segunda sessão foi realizada obturação do canal radicular em terço apical com guta percha e cimento endodôntico AH plus, e vedamento 
de comunicação e obturação de área de reabsorção com MTA e auxílio de microscopia operatória. Foi realizado acompanhamento com 3, 12 e 24 meses.  
Considerações finais: Observou-se características radiográficas de normalidade e ausência de sinais e sintomas, concluindo-se que o tratamento 
realizado foi efetivo na estabilização do processo patológico, apesar da complexidade do caso. 
Palavras-chave: Reabsorção da raiz, MTA, Endodontia. 
 
 
 
 
 
13- ACOMPANHAMENTO CLÍNICO DE REVASCULARIZAÇÃO PULPAR EM DENTE PERMANENTE JOVEM 
Gomes, RVN*; Ramírez, LEL; Melo Júnior, PMR. 
Faculdade de Odontologia do Recife - FOR - Recife - PE - Brasil 
 
Introdução: A terapia endodôntica regenerativa ou revascularização é uma modalidade de tratamento endodôntico para dentes permanentes necróticos 
imaturos. Estes dentes tornam-se mais susceptíveis à fratura radicular tanto durante como após o tratamento endodôntico e o ápice aberto dificulta a 
reparação e o selamento do sistema de canais radiculares de modo adequado. Os tratamentos convencionais incluem à apicificação com o uso do 
hidróxido de cálcio ou a colocação de uma barreira apical com o agregado de trióxido mineral (MTA). Entretanto, nenhuma dessas duas últimas técnicas é 
capaz de permitir o crescimento continuado da raiz. Já a revascularização baseia-se em princípios biológicos que promovem o desenvolvimento 
continuado dos tecidos duros e de células do complexo dentino-pulpar. Descrição do Caso Clínico: Paciente B. A. S do gênero feminino, de 15 anos de 
idade, com estado de saúde geral bom, compareceu, no mês de agosto de 2018, à clínica da Faculdade de Odontologia do Recife (FOR) para realizar 
tratamento endodôntico no dente 37 que clinicamente apresentava fístula e imagem radiolúcida periapical, sugerindo diagnóstico de abscesso crônico. Foi 
realizado bloqueio do nervo alveolar inferior com lidostesim 2% com vasoconstrictor, remoção do curativo, realizado em atendimento de urgência prévia, 
isolamento absoluto, irrigação com 50ml de hipoclorito de sódio 2,5% na câmara pulpar para posteriormente irrigar no CAD radiográfico (-4mm) com 
150ml da mesma substância irrigadora. Foi estimulado o sangramento apical, afim de promover a neoformação de tecido pulpar através do estímulo 
mecânico, com lima tipo k #35 de 25mm no CAD + 3mm. Após formação do coágulo, uma camada de MTA foi aplicada como base e em seguida, o 
selamento coronário com resina bulkfill flow, em infraoclusão para evitar o trauma oclusal. Considerações Finais: Após o procedimento de 
revascularização, a paciente passou a ter acompanhamento clínico e radiográfico mensal a fim de proservar a recuperação tecidual. Após cinco meses do 
tratamento, a paciente encontrasse assintomática e com ausência de fístula. Conclui-se que a revascularização pulpar é clinicamente viável, apesar da 
inexistência de um único protocolo de tratamento, cabendo ao cirurgião-dentista, uma análise cuidadosa de cada caso. 
Palavras-chave: Periodontite apical, Dentes permanentes imaturos, Revascularização. 
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14- CIRURGIA PARENDODÔNTICA E REIMPLANTE INTENCIONAL: RELATO DE CASO 
Achkar, VNR*; Barros, ACP; Mohara, N; Neiva, V; Otani, A. 
Universidade Paulista - UNIP - São Paulo - SP - Brasil 
 
Introdução: O reimplante intencional (RI) é um tratamento alternativo para alguns casos de dentes tratados ou retratados endodonticamente com lesões 
persistentes, quando, por exemplo, a tentativa de remoção de coroas ou pinos exibe alto risco de fratura do elemento dentário ou quando a cirurgia 
parendodôntica oferece risco a estruturas nobres, quando a mesma já foi realizada e até quando há instrumentos fraturados. Descrição do Caso Clínico: 
No presente caso, paciente, do gênero masculino (53 anos), havia sido submetido a cirurgia parendodôntica nos dentes 11 e 21 há aproximadamente 2 
anos. Ambos elementos com pino metálico intrarradicular, de extensão maior do que 2/3 do comprimento da raiz. Houve recidiva das lesões periapicais 
com presença de fístula. Na tomografia computadorizada observou-se 2 lesões distintas nos incisivos centrais; imagens circunscritas, hipodensas 
relacionadas ao ápice, com rompimento da cortical vestibular. Optou-se por realizar nova cirurgia parendodôntica. Durante o procedimento, observou-se 
fenestração óssea na vestibular do dente 21 associada a trinca incompleta no terço médio da raiz e foi feito preenchimento com MTA. O material curetado 
do alvéolo foi submetido ao exame histopatológico com diagnóstico de cisto inflamatório. 3 meses após o procedimento, o dente 21 apresentava 
características de normalidade. Já o dente 11 apresentava fístula. Considerou-se a realização do RI, onde a raiz foi extraída de forma atraumática, o 
alvéolo foi levemente curetado e foi feita a retrobturação. O tempo que a raiz permaneceu fora do alvéolo foi menor que 15 minutos. O paciente 
apresentou-se no pós-operatório com boa cicatrização e até a presente proservação não houve sinal de recidiva. Considerações Finais: Na literatura não 
há uma concordância a respeito do sucesso nos reimplantes intencionais, porém deve-se estudá-lo como uma alternativa, considerando as indicações e 
contra-indicações previstas, bem como a experiência do operador e a ciência do paciente perante os riscos. 
Palavras-chave: Endodontia, Cirurgia parendodôntica, Reimplante intencional. 
 
 
 
 
15- REPARO DE LESÃO PERIAPICAL EXTENSA COM TRATAMENTO ENDODÔNTICO REALIZADO EM MÚLTIPLAS SESSÕES 
Santos, MFR*; Roque, MCF; Santos, CB; Nascimento, DM; Marques, ML; Carvalho, VHM. 
Instituto Kenedy de Pós-Graduação - Goiânia - GO - Brasil 
 
Introdução: A terapia endodôntica é realizada para diminuir o conteúdo infeccioso residual do sistema de canais radiculares (SCR) para níveis que 
permitam a recuperação do hospedeiro e para isso deve-se colocar uma medicação intra-canal (MIC) dentro do SCR por um tempo determinado. 
Descrição do Caso Clínico: Paciente sexo masculino, com lesão perirradicular no dente 23 no exame radiográfico, teste de vitalidade pulpar negativo e 
teste de percussão negativo, sendo a hipótese diagnóstica de Granuloma Perirradicular. O tratamento endodôntico com sucessivas trocas foi proposto. 
Inicialmente foi realizado o acesso endodôntico, a odontometria eletrônica com localizador foraminal e o preparo químico-mecânico com solução de 
NaOCl 5,25% e instrumentação mecanizada com sistema Easy Prodesign S, finalizado com instrumento manual tipo K-File 40. A MIC utilizada foi, a pasta 
HPG, a base de hidróxido de cálcio, PMCC, glicerina e Iodofórmio, durante o atendimento houve um extravasamento não intencional da MIC para a área 
da lesão periapical. Após 4 dias houve um processo de agudização, com a formação de edema e relato de dor. Diante desses sintomas foi realizada a 
drenagem via mucosa, reinstrumentação e recolocação da MIC. Foram realizadas três trocas de MIC no intervalo de 45 dias entre elas. Após 5 meses 
com a ausência de sintomas, foi realizada a obturação. O acompanhamento radiográfico de 1, 2 e 4 anos foi feito, evidenciando o reparo total da lesão. 
Considerações Finais: Poucos estudos bem controlados compararam o sucesso em longo prazo da terapia endodôntica em dentes com necrose pulpar 
realizada em uma ou mais sessões. Por permanecer por tempo mais prolongado no interior do canal radicular, uma MIC dotada de ação antibacteriana 
tem maiores chances de atingir áreas não tocadas pela instrumentação do canal. Assim, pode contribuir decisivamente para a máxima redução da 
microbiota endodôntica e favorecer o reparo de lesões perirradiculares. 
Palavras-chave: Terapia endodôntica, Sessões múltiplas, Reparo. 
 
 
 
 
16- PRIMEIRO MOLAR SUPERIOR COM 6 CANAIS RADICULARES: RELATO DE CASO CLÍNICO 
Mendes, EB*; Almeida, GM; Almeida-Júnior, JC. 
Associação Brasileira de Odontologia, Seção Ilhéus - ABO-Ilhéus - Ilhéus - BA - Brasil 
 
Introdução: O conceito “microsonics”, associação do microscópio operatório com pontas ultrassônicas, permite a localização de maior número de canais 
radiculares, evitando casos de insucessos na terapia endodôntica que ocorrem devido à falta de domínio da anatomia. Os primeiros molares superiores 
costumam apresentar configurações de canais radiculares consideradas complexas, que resultam em grandes desafios no tratamento. Descrição do Caso 
Clínico: Este relato de caso apresenta um tratamento endodôntico realizado em um molar superior com 6 canais radiculares, sendo 2 canais na raiz 
mesiobucal, 2 na raiz distobucal e 2 canais na raiz palatina. Considerações Finais: Mesmo sem o uso da tomografia computadorizada de feixe cônico 
(TCFC), foi possível a localização e instrumentação dos canais radiculares com o auxílio do microscópio e o refinamento do preparo com insertos 
ultrassônicos específicos. 
Palavras-chave: Terapia endodôntica, Anatomia, Primeiro molar superior. 
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