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NECROPULPECTOMIA EM SESSÃO ÚNICA: RELATO DE CASO 

CLÍNICO 
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(a)Graduandos em Odontologia – Universidade Tiradentes; (b)Professor Msc. Assistente do Curso de 

Odontologia – Universidade Tiradentes. 

 

Resumo 

A necrose pulpar, uma das alterações que acomete a polpa corono-radicular, ocorre quando há deficiência de 

irrigação sanguínea e da inervação provocada por diversos fatores, dentre eles:  doença cárie, restaurações 

insatisfatórias e traumatismos dentários. Apesar do surgimento de inúmeras tecnologias na Endodontia, nos últimos 

anos, o tratamento de dentes com necrose pulpar, associados ou não a radioluscência periapical, realizado em única 

sessão, ainda é um dos assuntos mais controversos e polêmicos na especialidade. Desta forma, o objetivo do presente 

trabalho, é relatar um caso clínico de tratamento endodôntico realizado em única sessão em dente despolpado com 

periodontite apical. Os exames clínicos e radiográficos da paciente demostraram alterações pulpares nas unidades 11, 

12 e 22, sendo diagnosticada como periodontites apicais, respectivamente. Em seguida, foi realizado todo preparo 

químico-mecânico dos canais radiculares, através de técnicas manuais e reciprocantes, auxiliada por um método que 

potencializava a ação da substância química, e obturação numa única sessão de atendimento. Baseadas em evidências 

científicas encontradas na literatura, ao favorecimento da anatomia radicular e técnica utilizada no preparo dos canais 

radiculares, foi possível realizar o tratamento endodôntico em única sessão. Além disso, um controle clínico e 

radiográfico a longo prazo se faz necessário para avaliar o sucesso ou fracasso do tratamento executado. 

 

Palavras-chaves: Doenças Periapicais; Preparo de Canal Radicular; Necrose da Polpa Dentária. 

 

Abstract 

The pulp necrosis is one of the alterations affecting the crown-root pulp, it occurs when there is a lack of blood 

supply and innervation caused by several factors, among them: dental caries, unsatisfactory dental restorations and 

dental traumatisms. Despite the emergence of numerous technologies in Endodontics in recent years, the treatment of 

pulp necrosis associated or not with periapical radiolucency, performed in a single session is still one of the most 

controversial and polemic topics in the specialty. Thus, the objective of the present study is to report a clinical case of 

endodontic treatment performed in a single session on a pulpless tooth with apical periodontitis. The clinical and 

radiographic exams of the patient revealed pulp necrosis in the elements 11, 12 and 22, being diagnosed as apical 

periodontitis, respectively. Subsequently, all chemical preparation of the root canals through manual and 

reciprocating techniques was done, assisted by a method that potentiated the action of the chemical, and obturation in 

a single treatment session. Based on scientific evidence, favoring the root anatomy and technique chosen to prepare 

the root canals, it was possible to perform endodontic treatment in a single session. In addition to this, long-term 

clinical and radiographic control is necessary to evaluate the success or failure of the treatment performed. 

 

Keywords: Periapical Disease; Root Canal Preparation; Dental Pulp Necrosis  

. 
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1. Introdução 

 
A necrose pulpar, uma das 

alterações que acomete a polpa corono-

radicular, ocorre quando há deficiência 

de irrigação sanguínea e da inervação. 

Pode ser provocada por diversos fatores, 

dentre eles:  doença cárie, restaurações 

insatisfatórias e traumatismos dentários. 

Depois que a polpa se torna necrótica, 

poderá haver uma colonização 

bacteriana dentro do canal radicular, 

estendendo-se para a região do espaço 

do ligamento periodontal, podendo a 

unidade dentária apresentar 

sintomatologia à percussão ou exibir 

dor espontânea. Alterações 

radiográficas podem surgir, desde um 

espessamento do espaço do ligamento 

periodontal até o surgimento de uma 

lesão periapical radiolúcida, classificada 

como periodontite apical (SIQUEIRA 

JR, et al., 2012; HARGREAVES, et al., 

2017). 

Apesar dos inúmeros avanços 

tecnológicos ocorridos na Endodontia, 

nos últimos anos, o tratamento de 

dentes despolpados, realizados em única 

visita ao dentista, sempre foi um 

assunto bastante polêmico e controverso 

no meio científico mundial. Muito 

embora a tentativa de realizar numa 

única sessão tenha sido documentada 

desde o final do século XIX. Naquela 

época, as técnicas de preparo químico-

mecânico eram bastante primitivas e 

mostravam baixas taxas de sucesso para 

os tratamentos realizados em sessão 

única. Assim, eram realizados em 

múltiplas sessões, o que demandava um 

tempo clínico muito longo para a 

conclusão dos tratamentos (ENDO, et 

al., 2015). 

 Aqueles que defendem 

múltiplas sessões, em dentes portadores 

de necrose pulpar, independente de 

lesão periapical, delegam que a 

medicação intracanal tem a finalidade 

de neutralizar endotoxinas bacterianas 

(LPS- Lipopolissacarídeo constituinte 

da parede celular de bactérias gram 

negativas) e atuar como uma barreira 

físico-química contra a reinfecção por 

bactérias da saliva (GURGEL-FILHO, 

et al., 2007). Por outro lado, os 

defensores de uma única sessão do 

tratamento endodôntico, afirmam que a 

medicação intracanal não tem nenhuma 

influência sobre as endotoxinas, visto 

ser esta função exclusiva do preparo 

químico-mecânico e do próprio 

organismo que encontraria meios 

favoráveis para o controle da infecção, 

além de que os cimentos endodônticos 

promovem essa barreira fisíco-química 

tão eficiente quanto a medicação 

intracanal (SENIA; WILDEY, 2003; 

BALTO, 2009). Além disso, realizada a 

remoção da causa da doença, através do 

preparo químico-mecânico, o organismo 

terá condições de reparar a lesão 

periapical (MOREIRA, et al., 2017). 

Dentre as vantagens do 

tratamento em sessão única, podemos 

observar: redução no número de idas ao 

consultório, redução de infiltrações e/ou 

contaminações entre as sessões, redução 

dos custos em relação ao tempo clínico, 

evita repetidas anestesias, bem como a 

colocação do isolamento absoluto, 

minimiza possíveis iatrogenias e 

promove a possibilidade de instalação 

imediata de um retentor intraradicular, 

nos casos previstos (HIZATUGU, et al., 

2012; ENDO, et al., 2015; FERREIRA, 

ZAIA, 2016). 

Para aprimorar o tratamento 

endodôntico e tornar mais rápido o 

preparo dos canais radiculares, novos 

instrumentos foram fabricados, dentre 
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eles, destacam-se os sistemas de 

movimento reciprocante, que se 

utilizam de única lima para o preparo do 

canal radicular. A cinemática desses 

instrumentos é diferente dos rotatórios 

convencionais, pois os mesmos fazem 

ciclos e movimentos no sentido horário 

e anti-horário, até que se complete uma 

volta em torno do seu eixo axial. O 

sistema Reciproc® (VDW, Munique, 

Alemanha) preconiza o uso de uma lima 

cuja fabricação passa por um processo 

diferente ao receber um tratamento 

térmico patenteado denominado M-

Wire, enquanto o Reciproc Blue® 

recebe um processamento diferenciado 

que proporciona maior flexibilidade e 

resistência à fadiga cíclica do que o 

Reciproc® original. Dessa forma, os 

instrumentos Reciproc Blue® são 

capazes de ser utilizados com mais 

segurança em dentes anatomicamente 

desafiadores, por exemplo, em casos de 

curvaturas acentuadas e canais mais 

atrésicos (PLOTINO, et al., 2015; 

COSTA, et al., 2017; DE DEUS, et al., 

2017). 

Os instrumentos do sistema 

Reciproc Blue® são: R25 Blue (ponta 

25 e conicidade 0.08), R40 Blue (ponta 

40 e conicidade 0.05) e o instrumento 

R50 Blue (ponta 50 e conicidade 0.05). 

O formato da secção transversal é em 

forma de S invertido, com duas arestas 

cortantes e dois canais helicoidais. 

Também possuem hélices dispostas na 

haste helicoidal cônica da esquerda para 

a direita, de forma que o corte ocorre no 

sentido anti-horário e ponta cônica 

circular inativa e truncada com curva de 

transição. Inicialmente, a cinemática 

configurada no motor elétrico trabalha 

com um movimento de corte em sentido 

anti-horário de 150° seguido por um 

movimento em sentido horário de 30° 

relaxando o instrumento. Assim, temos 

que a cada ciclo o instrumento consegue 

um avanço efetivo de 120º, precisando 

de 3 ciclos para completar uma rotação 

completa de 360° (PLOTINO, et al., 

2015). 

Durante a instrumentação do 

canal radicular, raspas de dentina são 

geradas pela ação mecânica, 

proporcionado pelo corte do 

instrumento endodôntico, 

principalmente no terço apical da raiz. 

Essas raspas contaminadas, prejudicam 

todo processo de limpeza e podem 

dificultar a adesão do cimento 

endodôntico, durante a etapa da 

obturação, sendo necessária sua 

remoção através da substância química 

auxiliar e também por métodos que 

potencializem a ação do irrigante 

(KATO, et al., 2016; DUQUE, et al., 

2017). Um desses métodos, que pode 

ser utilizado para compensar o tempo 

reduzido das substâncias químicas 

dentro do canal radicular, em função da 

rapidez com que o preparo é realizado, é 

o sistema EasyClean (Easy 

Equipamentos Odontológicos, Belo 

Horizonte, Brasil). Este sistema é 

fabricado à base de polímero ABS 

(acrilonitrilo butadieno estireno) opera 

em movimento de rotação contínua ou 

alternada (reciprocante), nos sentidos 

horário e anti-horário, além de 

apresentar uma ponta (tip) 25 e 

conicidade (taper) .04. Por não 

apresentar lâminas de corte, o sentido 

do movimento não influencia no 

desempenho do instrumento, permitindo 

que seja utilizado em qualquer motor 

elétrico disponível segundo o 

fabricante.  

            Desta forma, o objetivo do 

presente trabalho é relatar um caso 

clínico de tratamento endodôntico, 
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realizado em única sessão, em dente 

despolpado com periodontite apical, 

levando-se em consideração a 

habilidade dos operadores, ao 

favorecimento da anatomia radicular, 

técnica utilizada e evidências científicas 

encontradas na literatura. 

2. Relato de Caso 

Paciente, gênero feminino, 18 

anos de idade, feoderma, residente no 

município de Nossa Senhora do 

Socorro-SE, compareceu à clínica 

odontológica da Universidade 

Tiradentes – UNIT (Aracaju, Sergipe, 

Brasil) com a seguinte queixa: “estou 

insatisfeita com os meus dentes da 

frente”. Na anamnese não foram 

detectadas alterações sistêmicas 

relevantes, todavia, no exame clínico 

observou-se lesões cariosas nas 

unidades 11, 12, 21 e 22 (Figura 1) e 

restaurações de resina composta 

insatisfatórias nas mesmas. Além disso, 

também apresentava lesão de cárie ativa 

na unidade 14 e ausência das unidades 

16 e 26. 

 

 

 

 

 

Em seguida foram realizadas 

manobras semiotécnicas de percussão, 

palpação e testes térmicos com gás 

refrigerante para verificar alterações 

patológicas pulpares e periapicais nos 

incisivos superiores. Com relação a 

percussão horizontal, foram obtidas 

respostas negativas nas unidades 12 e 

21 e positivas nas unidades 11 e 22.   

Na percussão vertical, obteve-se 

respostas negativas nas unidades 12 e 

21 e resposta ligeiramente positiva na 

unidade 22.  Por último, aplicou-se o 

teste térmico com Endo Ice (Maquira, 

Maringá – PR, Brasil) nas unidades 11, 

12, 22 e obtiveram-se respostas 

negativas, sugerindo uma possível 

periodontite apical assintomática para as 

unidades 12 e 22, além de periodontite 

apical sintomática traumática para a 

unidade 11, sendo positiva ao     teste 

apenas a unidade 21, diagnosticada 

como normal. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

             As radiografias periapicais 

revelaram materiais restauradores 

insatisfatórios nas faces mesiais dos 

incisivos laterais superiores e faces 

mesial e distal dos incisivos        

centrais superiores (Figura 2).       

Além disso, verificou-se presença de 

imagem radiolúcida unilocular no   

ápice das unidades 12 e 22 (Figuras 3 e 

4).   Após os achados clínicos e 

radiográficos, o diagnóstico foi de 

periodontite apical assintomática para as 

unidades 12 e 22, periodontite apical 

sintomática traumática na unidade 11, 

de acordo com a nomenclatura da AAE 

(American Association of Endodontics),    

publicada em 2012.                               

O plano de tratamento proposto           

foi a realização de necropulpectomia   

em sessão única nas     unidades 12/22 e  

biopulpectomia na unidade 11,   

também em sessão única, em três 

momentos distintos, conforme 

cronograma de    atendimento. Em 

seguida foi realizado tratamento 

Figura 1. Aspecto clínico intraoral. 
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restaurador para    reabilitação estética e 

funcional de todas as unidades 

examinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Após anestesia tópica com 

benzocaína 200 mg/g (DFL, Rio de 

Janeiro – RJ, Brasil) e local pela técnica 

infiltrativa, usando anestésico à base de 

lidocaína 2% associado à adrenalina 

1:100:000 (DFL, Rio de Janeiro – RJ, 

Brasil), foi realizada a abertura 

coronária da unidade 22, com ponta 

esférica diamantada 1013 sob irrigação 

(KG Sorensen, São Paulo – SP, Brasil), 

(Figura 5) para, em seguida, realizar o 

isolamento absoluto do campo 

operatório com  grampo 211 (NSK, 

Joinville, Brasil) e auxílio de barreira 

gengival com Top Dam (FGM, 

Joinville, Brasil), na margem cervical. 

Realizou-se a assepsia e antissepsia de 

todo campo operatório usando álcool a 

70% (Itajá, Rio de Janeiro-RJ, Brasil) 

no conjunto lençol de borracha, grampo 

e dente, respectivamente, para 

prosseguir com as demais etapas da 

abertura coronária com broca tronco 

cônica Endo Z (Maillefer Dentsply, 

Ballaigues, Suiça) (Figura 6). O CAD 

(Comprimento Aparente do Dente), 

obtido na radiografia de diagnóstico, foi 

de 23 mm, sendo estabelecido um 

Comprimento de Trabalho Exploratório 

(CTEx)  do canal radicular com lima do 

tipo K #15 (Maillefer Dentsply, 

Ballaigues, Suiça) de 25 mm, calibrado 

em 20 mm (Figura 7).  

 

 

 

 

 

Figura 3. Radiografia periapical 

da unidade 12. 

Figura 4. Radiografia 

periapical da unidade 22. 

Figura 2. Radiografia periapical 

dos incisivos superiores. 

Figura 5: Abertura coronária da unidade 

22. 
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Na sequência operatória, 

realizou-se o preparo dos terços cervical 

e médio com brocas Gattes Gliden #3 e 

#2 (Maillefer Dentsply, Ballaigues, 

Suiça) no sentido coroa ápice e 

odontometria eletrônica por meio do 

localizador eletrônico foraminal Propex 

Pixi  (Maillefer Dentsply, Ballaigues, 

Suiça) (Figura 8), obtendo-se 

Comprimento Real de Trabalho (CRT) 

de 22 mm. Logo após, o canal radicular 

foi instrumentado até um diâmetro 

cirúrgico com lima tipo K #60 

(Maillefer Dentsply, Ballaigues, Suiça) 

e, a cada troca de limas, o canal 

radicular era irrigado com a substância 

química à base de hipoclorito de sódio a 

2,5% (Asfer, São Caetano do Sul, 

Brasil) (Figura 9). Executou-se a 

limpeza e patência foraminal utilizando 

a lima tipo K #15 de 25mm com o 

objetivo de manter o canal cementário 

desobstruído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao final do preparo químico-

mecânico manual, procedeu-se o 

tratamento utilizando as limas do tipo 

Figura 6. Forma de 

conveniência e contorno com 

broca Endo Z da unidade 22. 

Figura 7. Comprimento de 

trabalho exploratório com lima 

K #15. 

Figura 8. Localizador eletrônico 

foraminal para obtenção do CRT. 

Figura 9. Irrigação com hipoclorito de 

sódio a 2,5%. 
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Easy Clean®, conforme protocolo 

estabelecido pelo fabricante (Easy 

Clean, Belo Horizonte, Brasil) (Figuras 

10 e 11). A lima EasyClean® foi 

introduzida e acionada em baixa rotação 

em movimento rotatório durante 20 

segundos, por três ciclos, em cada 

substância química utilizada. 

Primeiramente o hipoclorito de sódio a 

2,5%, em seguida o EDTA trissódico a 

17% (Maquira, Maringá – PR, Brasil) e 

por último, mais uma vez, o hipoclorito 

de sódio a 2,5%. Na sequência foi 

realizada secagem com pontas de papel 

absorvente #60 (Maillefer Dentsply, 

Ballaigues, Suiça), seleção do cone de 

guta percha principal #55 (Maillefer 

Dentsply, Ballaigues, Suiça), pois foi o 

cone em que houve melhor adaptação 

no batente apical e comprovação 

radiográfica do mesmo (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O canal radicular foi preenchido 

com cimento endodôntico Sealer 26 

(Maillefer Dentsply, Ballaigues, Suiça) 

preparado em placa de vidro esterilizada 

com espátula 24F  complementado por 

cones acessorios de guta percha M e 

MF (Figura 13). Também foi utilizado 

o termocompactador de Mcspadden #60 

(Maillefer Dentsply, Ballaigues, Suiça) 

a fim de plastificar o material obturador 

pela Técnica Híbrida de Tagger (Figura 

14). Após a compactação da massa 

obturadora na embocadura do canal 

radicular com o auxílio dos calcadores 

de paiva (Figuras 15 e 16), foi realizada 

a remoção do remanescente de guta-

percha na câmara pulpar e selamento 

coronário provisório com Obtur 

(Maquira, Maringá – PR, Brasil). Por 

fim, realizou-se radiografia final para 

proservação da unidade dentária. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Sistema de agitação Easy 

Clean®. 

Figura 12. Conduto preparado para 

obturação. 

Figura 13. Técnica da 

condensação lateral ativa. 

Figura 10. Lima de agitação Easy Clean®. 
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Para a unidade 12, foram 

realizados os mesmos passos já 

demonstrados no tratamento da unidade 

22, até o isolamento absoluto, tendo em 

vista que, a partir daí, os procedimentos 

adotados seguiram outras etapas, pois o 

preparo mecânico preconizado para este 

tratamento foi por meio do sistema 

reciprocante. Através da radiografia 

inicial, obteve-se o CAD (Comprimento 

Aparente do Dente) no valor de 22 mm 

e, a partir daí, definiu-se um 

comprimento de trabalho exploratório 

do canal (CTEx)  com lima do tipo K 

#15 (Maillefer Dentsply, Ballaigues, 

Suiça);  de 25 mm, calibrado em 19 

mm. O preparo dos terços cervical e 

médio foi realizado usando lima 

Reciproc Blue® R50 (VDW, Munique, 

Alemanha) (Figura 17) acoplada ao 

motor endodôntico X Smart Plus 

(Maillefer Dentsply, Ballaigues, Suiça) 

(Figura 18). Em seguida, executou-se a 

odontometria eletrônica com localizador 

foraminal, obtendo-se Comprimento 

Real de Trabalho (CRT) de 21 mm. Na 

sequência, o canal radicular foi 

instrumentado até um diâmetro 

cirúrgico com lima Reciproc® blue 

#R50 sob constante irrigação à base de 

hipoclorito de sódio a 2,5%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Obturação termoplástica  

com  termocompactador de 

Mcspadden.#60 

Figura 15. Compactação da 

obturação com calcador de paiva. 

Figura 16. Embocadura do canal após 

compactação de material obturador. 

Figura 17. Lima Reciproc Blue® 

R50. 
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A lima Reciproc® Blue R50 foi 

introduzida no canal lentamente, com 

ligeira pressão no sentido coroa ápice, 

não ultrapassando 3 mm de amplitude. 

Esse movimento foi repetido por três 

vezes sob irrigação constante e 

abundante com a solução química 

auxiliar. Procedeu-se a limpeza e 

patência foraminal com lima K #15, 

objetivando manter o canal cementário 

livre de smear layer e de 

microrganismos. Conforme realizado na 

unidade 22, ao final do preparo químico 

mecânico utilizou-se as limas do tipo 

Easy Clean. Em seguida, foi realizada a 

secagem com pontas de papel 

absorvente R50 (Maillefer Dentsply, 

Ballaigues, Suiça); prova do cone de 

guta percha #R50, seguida de 

comprovação radiográfica. Manipulou-

se o cimento endodôntico Sealer 26, por 

meio da técnica do cone único de 

diâmetro semelhante à lima utilizada. 

Na sequência, a cavidade foi restaurada 

com cimento de ionômero de vidro 

(Maquira, Maringá – PR, Brasil) e em 

seguida realizou-se radiografia final 

para proservação (Figuras 19 e 20). A 

paciente não retornou, apesar dos 

diversos contatos, para que radiografias 

de controle pudessem ser apresentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Radiografia final da 

unidade 12. 

Figura 20. Radiografia final da 

unidade 22. 

Figura 18. Motor X Smart Plus® utilizado no 

preparo do canal radicular. 
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3. Discussão 

A necrose ou morte pulpar é 

considerada como a sequela provocada 

por uma inflamação de origem aguda ou 

crônica, em virtude da interrupção da 

circulação e da inervação. Pode ser 

causada por vários fatores, como lesões 

cariosas e traumáticas, abrasões, 

atrições, dentre outros (SILVA, et al., 

2013; BERGMANN; HARTMANN, 

2007). No presente caso clínico, a 

necrose pulpar foi diagnosticada pelo 

teste térmico de vitalidade pulpar e 

radiografias periapicais nos incisivos 

laterais superiores. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  

          Segundo Laurindo, et al., (2011), 

Paredes-Vieyra, Enriquez, (2012), a 

quantidade de sessões necessárias para 

concluir o tratamento endodôntico ainda 

é considerada emblemática. Por muitos 

anos, foi preconizada a intervenção em 

múltiplas sessões para assegurar um 

pós-operatório com ausência de 

sintomas, antes da obturação. ⠀⠀⠀⠀⠀ 

           O tradicional tratamento em 

múltiplas sessões é um protocolo aceito 

e validado pela literatura. Entretanto, o 

surgimento do tratamento em única 

sessão tem sido possível, em virtude dos 

diversos fatores apresentados, como: 

automação, evolução das técnicas do 

tratamento endodôntico, avanços no 

conhecimento anatômico e biológico 

das doenças pulpares e periapicopatias 

(MOREIRA, et al., 2017). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

           Wong, Zhang, Chu, (2014), 

ressaltam que, a automação no 

tratamento endodôntico tem permitido 

aos profissionais a realização da terapia 

do sistema de canais radiculares em 

única sessão e é considerada uma 

prática contemporânea. Por outro lado, 

alguns dentistas acreditam que a 

tradicional forma de tratar, em múltiplas 

sessões, apresenta bom histórico e 

maiores taxas de sucesso. Por outro 

lado, Silveira, et al., (2007), enfatizam 

que o resultado a ser obtido, após o 

tratamento endodôntico, é o principal 

fator a ser levado em consideração para 

definir o número de sessões 

terapêuticas. Ressaltam, ainda, que a 

taxa de sucesso do tratamento é 

significativamente maior quando a 

limpeza (preparo químico-mecânico) e, 

consequentemente, eficácia na remoção 

dos microrganismos e lama dentinária 

são realizados com maestria, antes da 

obturação do canal radicular. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

          Vale ressaltar que ambas 

abordagens apresentam vantagens e 

desvantagens. Todavia, o protocolo de 

tratamento de sessão única é 

considerado uma mudança de 

paradigma, quando comparada à forma 

considerada convencional, ou seja, 

sessões múltiplas (MOREIRA et al., 

2017; PAREDES-VIEYRA, 

ENRIQUEZ, 2012; HIZATUGU, et al., 

2012; GONÇALVES, DA SILVA, 

BARBOSA, 2017; FERREIRA, ZAIA, 

2016). 

         Hizatugu, et al., (2012) afirmam 

que a medicação intracanal é importante 

para o alcance da desinfecção e para 

garantir uma taxa elevada de sucesso na 

reparação óssea, mas que a modelagem 

e preparo do canal radicular são os 

principais fatores a serem levados em 

consideração quando se decide realizar 

o tratamento em única ou múltiplas 

sessões. 

           No caso em questão, não houve 

necessidade de introduzir a medicação 

intracanal, visto que o preparo dos 

canais radiculares, aliado a um 

protocolo final de limpeza, seriam 

suficientes para sanear o sistema de 

canais radiculares verificados em alguns 

estudos (PAREDES-VIEYRA, 

ENRIQUEZ, 2012; HIZATUGU, et al., 

2012; GONÇALVES, DA SILVA, 

BARBOSA, 2017; FERREIRA, ZAIA, 

2016; KATO, et al., 2016; MOREIRA, 

et al., 2017). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  
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          De acordo com Moreira, et al., 

(2017), De Oliveira, De Aquino, Anjos 

Neto, (2016), em casos de polpa viva, é 

consenso nas revisões de literatura o 

fato do tratamento endodôntico ser 

concluído em sessão única, levando em 

consideração alguns fatores, como: 

tempo do profissional e do paciente, 

habilidade do operador e anatomia 

favorável. É bastante observar que 

optou-se tratar em única visita, no caso 

relatado, por tratar-se de unidades 

dentárias com características 

anatômicas adequadas, além do 

conhecimentos e habilidades da equipe 

envolvida. Entretanto, o tratamento em 

única sessão para polpa necrosada, 

associada a lesão periapical, permanece 

como uma das mais controversas 

pesquisas na área da Endodontia. 

            Segundo Hizatugu, et al., 

(2012), o tratamento endodôntico em 

única sessão é uma alternativa de 

conduta biologicamente possível, pois 

apresenta resultados clínicos bastante 

satisfatórios, tanto no período pós-

operatório, quanto no índice de sucesso 

que, em longo prazo, é idêntico aos 

tratamentos realizados com o uso de 

medicação intracanal entre as sessões. O 

tratamento em sessão única, em casos 

de polpa necrosada, proporciona 

inúmeras vantagens, como: a redução da 

possibilidade de contaminação ou 

recontaminação entre as sessões, além 

da melhor aceitação, por parte do 

paciente (ENDO, et al., 2015). Além 

disso, diversos estudos demonstram que 

o paciente tem melhor tolerado e 

escolhido o tratamento em sessão única 

por permitir a sua conclusão em menor 

tempo, ser mais econômico e reduzir a 

quantidade de procedimentos cirúrgicos 

(ÇIÇEK, et al., 2017). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

           Com o avanço das pesquisas e 

tecnologia, muitos profissionais 

passaram a defender a intervenção em 

sessão única (BERGMANN, 

HARTMANN, 2007). Aliado a isto, o 

preparo endodôntico tem se tornado 

cada vez mais automatizado, permitindo 

e facilitando este tipo de tratamento 

(WONG, ZHANG, CHU, 2014; 

SILVA, et al., 2013). Dentre estes 

sistemas de preparo automatizado, 

destaca-se o movimento reciprocante 

para modelagem do canal radicular por 

meio de um único instrumento. ⠀⠀⠀⠀⠀  

            Segundo Monga, et al., (2015) 

instrumentos endodônticos rotatórios 

foram desenvolvidos com o objetivo de 

reduzir o tempo clínico, eficácia e 

acurácia no preparo do canal radicular. 

A unidade 12 foi tratada utilizando 

instrumento reciprocante, tendo em 

vista a redução do tempo clínico para o 

tratamento proposto, além de 

proporcionar maior conforto ao paciente 

e equipe. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀                               

            Atualmente, diversas ligas são 

confeccionadas para contribuir na 

redução de acidentes e complicações, 

como: formação de falsos canais, zip 

apical, desvio apical e perfuração. 

Assim como as limas rotatórias e 

reciprocantes, a Reciproc Blue®, 

utilizada neste caso, visa promover 

maior resistência a fadiga cíclica e 

maior flexibilidade quando comparadas 

às rotatórias (CASSEMIRO, et al., 

2018; COSTA, et al., 2017; CORREIA, 

ALMEIDA, 2015). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

             Segundo Cassemiro, et al., 

(2018), Meireles, Anjos Neto, (2017), 

Monga, et al., (2015), Correia, Almeida 

(2015); Pereira, Silva, Coutinho Filho, 

(2012), confirmam que, todavia, em 

relação à capacidade de limpeza do 

sistema de canais radiculares, pesquisas 

atuais demostram semelhança no 

desempenho entre os sistemas 

mecanizados de rotação contínua e 

reciprocante, reduzindo o número de 

microrganismos e mantendo a trajetória 

original do canal radicular. Além de 

tornarem o preparo biomecânico de 
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canais radiculares mais seguros, 

permitiu redução do tempo e melhor 

capacidade de limpeza, quando 

comparado às ligas confeccionadas com 

aço inoxidável (COSTA, et al., 2017; 

BOFF, et al., 2015). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  

            Meireles, Anjos Neto, (2017) 

confirmam que tal sistema é 

compreendido como uma técnica 

diferente por não ser obrigatório o pré-

alargamento antes da inserção do 

sistema e por utilizar um único 

instrumento no preparo e modelagem do 

canal radicular, mesmo em canais 

atrésicos e curvaturas acentuadas 

(ÇIÇEK, et al., 2017). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

               Dentre os diversos sistemas, o 

Reciproc® é composto por motor 

apropriado, pontas de papel absorventes 

e cones de guta-percha com as 

dimensões relativas à lima utilizada. 

São realizados dois movimentos de 

corte, o primeiro quando as espiras da 

lima avançam apicalmente cortando a 

dentina no sentido horário, sendo o 

ângulo desse movimento de maior força 

e um segundo movimento contrário, 

quando ocorre o desprendimento da 

dentina, no sentido anti-horário e há um 

recuo no trajeto apical sendo esse 

ângulo do movimento menor 

(MEIRELES; ANJOS NETO, 2017). ⠀ 

             Uma das preocupações na 

terapia endodôntica em dentes com 

periodontite apical realizada numa única 

sessão é o Flare-up, uma complicação 

caracterizada por resposta exacerbada 

aguda (dor de dente ao morder, mastigar 

ou de forma espontânea) da polpa 

assintomática ou de alterações da região 

periapical, ocorrida, após o início ou 

entre as sessões do tratamento 

endodôntico. Referida resposta, pode 

ocorrer algumas horas ou dias, em 

decorrência do procedimento realizado 

no dente tratado endodonticamente, 

necessitando de atendimento de 

urgência (ÇIÇEK, et al., 2017; 

FONTENELE, et al., 2016; WONG, 

ZHANG, CHU, 2014; WASKIEVICZ, 

et al., 2013; LAURINDO, et al., (2011).  

           Ainda, segundo Fontenele, et al., 

(2016), sua origem se dá por diversos 

fatores e tem seu desenvolvimento 

alterado por mecanismos químicos, 

mecânicos e microbianos e que é de 

fundamental importância para o 

cirurgião-dentista conhecer as causas e 

mecanismos vinculados à dor pós-

operatória ao tratamento endodôntico 

para que o profissional previna a 

ocorrência de situações indesejáveis 

e/ou saiba como manejar o paciente em 

tais condições. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

               Estudos atuais apontam que 

pacientes que apresentavam dentes com 

dor no pré-operatório relataram uma 

maior sintomatologia dolorosa e 

desconforto no pós-operatório 

(FONTENELE, et al., 2016; TANALP, 

SUNAY, BAYIRLI, 2013). E que o 

cirurgião-dentista pode se utilizar dos 

dados obtidos durante a anamnese para 

prevenir ou minimizar a ocorrência de 

dor severa no pós-operatório 

(FONTENELE, et al., 2016, LAW, et 

al., 2015). Valendo-se desses dados, os 

profissionais podem informar melhor 

aos pacientes a respeito da 

previsibilidade do tratamento e, 

consequentemente, atuar de diferentes 

formas na gestão de eventuais 

complicações vindouras. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

           De acordo com Fontenele, et al., 

(2016), Waskievicz, et al., (2013), 

dentes com radioluscência 

perirradicular demonstram menor 

incidência e intensidade de dor em 

relação aos que apresentam polpas 

vivas. Em contrapartida, Laurindo, et 

al., (2011), afirmam que, a incidência de 

dor foi mais prevalente em pacientes 

que apresentavam lesão periapical. No 

presente estudo, a paciente foi 

diagnosticada com periodontite apical e 

o tratamento de eleição foi sessão única 
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com sistema reciprocante. Apesar desta 

escolha, a mesma não relatou dor nas 

primeiras 24 horas, tampouco em 07 e 

30 dias, após a execução dos 

procedimentos.  

           Conforme Laurindo, et al., 

(2011), é impreciso comparar resultados 

de diversos estudos, pois eles 

apresentam grandes diferenças, como: 

modelo de estudo, protocolo de 

tratamento, operador, escala utilizada 

para mensurar a dor, condição pré-

operatória em que o dente se encontra, a 

técnica de instrumentação que foi 

utilizada e a obturação do canal. ⠀⠀⠀⠀ 

              A literatura relata que não há 

significativa diferença nas taxas de 

flare-up quando comparado o 

tratamento endodôntico em única ou 

múltiplas sessões. Acredita-se que a dor 

relatada no pós-operatório esta 

relacionada à presença de lama 

dentinária ou bactérias colonizadas no 

ápice radicular. O extravasamento de 

subprodutos ou microrganismos para os 

tecidos perirradiculares tende a causar 

uma resposta inflamatória aguda. 

(ALSHEHRI, et al., 2018; 

GONÇALVES, DA SILVA, 

BARBOSA, 2017; ÇIÇEK, et al., 2017; 

FONTENELE, et al., 2016; WONG, 

ZHANG, CHU, 2014; WASKIEVICZ, 

et al., 2013). Porém, Laurindo, et al., 

(2011) afirmam que, a técnica de 

instrumentação automatizada diminui 

significativamente a extrusão de detritos 

para a região periapical. Todavia, Hou, 

et al., (2017) em um amplo estudo 

clínico, afirmam que a ocorrência de 

flare-up foi menor em tratamentos 

realizados com sistema rotatório. ⠀⠀   

            Lima, Teixeira, (2016), afirma 

que a instrumentação e a irrigação são 

primordiais para a desinfecção das 

paredes do canal radicular, entretanto 

tais mecanismos podem não ser 

eficientes na completa extinção dos 

microrganismos presentes nas 

patologias endodônticas. A irrigação 

promove a remoção dos fragmentos 

pulpares, de partículas teciduais, facilita 

a instrumentação, atua na desinfecção 

do canal radicular, promove a 

neutralização de materiais tóxicos, 

ajuda na remoção da smear layer, 

promovendo melhor reparo dos tecidos 

periapicais. 

⠀⠀⠀⠀⠀Duque, et al., (2016), Kato, et 

al., (2016), Rodrigues, Frota, Frota, 

(2016), Silva, et al., (2016), Nunes, et 

al., (2016), afirmam que o objetivo do 

preparo químico-mecânico é eliminar 

tecido necrótico, microrganismos e 

lama dentinária, resultado da 

instrumentação com as limas, 

principalmente no terço apical do 

sistema de canais radiculares e regiões 

anatômicas de difícil acesso. 

             O método mais utilizado para 

irrigação é o do tipo convencional, onde 

se usa uma cânula de irrigação acoplada 

a uma seringa com a solução irrigadora. 

Entretanto, este método é considerado 

extremamente limitado por não realizar 

uma melhor limpeza do terço apical e 

áreas anatômicas complexas, como os 

istmos. Em busca da necessidade do 

aprimoramento da limpeza dos canais 

radiculares, diversas técnicas têm sido 

desenvolvidas, dentre elas podemos 

citar: Irrigação Ultrassônica Passiva 

(PUI), Endoactivator® 

(Dentisply/Maillefer, ballaigues, 

Switzerland) e Easy Clean (Silva, et al., 

2016; Duque, et al., 2016; Kato, et al., 

2016). Alguns estudos mostram que as 

técnicas que consistem na ativação da 

solução química irrigadora dentro dos 

canais radiculares são mais eficazes do 

que a técnica de irrigação manual 

convencional. Entretanto, nenhumas das 

técnicas mostrou capacidade de remover 

por completo os debris dentinários das 

irregularidades do canal. No presente 

caso clínico, elegeu-se a Easy Clean® 

para agitação da solução irrigadora, 
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tendo em vista que a literatura 

apresentada define como uma das 

melhores técnicas para remoção da 

smear layer (Duque et al., (2016); Kato 

et al., (2016); Nunes et al., (2016); Silva 

et al., (2016).  

 

4. Considerações Finais 

O tratamento endodôntico, em 

dentes que apresentam necrose pulpar, 

com ou sem lesão periapical, pode ser 

realizado em única ou em múltiplas 

sessões. A quantidade de sessões está 

relacionada ao conhecimento da 

anatomia radicular, habilidade do 

cirurgião-dentista, do tempo disponível 

do paciente e do operador, instrumental 

utilizado e das dificuldades encontradas. 

A viabilidade do tratamento em sessão 

única é consequência do aprimoramento 

das técnicas do preparo do canal 

radicular, da experiência clínica, do 

controle da infecção, dos cimentos 

obturadores e de um selamento 

adequado que promova a blindagem do 

dente. 

           O surgimento dos instrumentos 

automatizados, principalmente os 

reciprocantes, na prática clínica, 

proporcionaram uma maior facilidade 

para que o tratamento em única sessão 

se tornasse viável. Além disso, a 

redução no tempo de preparo e, 

consequentemente do contato da 

solução irrigadora tem sido compensada 

com o uso de mecanismos e técnicas 

que visam agitar a substância química 

irrigadora a fim de promover uma 

melhor limpeza do canal radicular, 

demonstrada com uso do sistema Easy 

Clean®. Portanto, o tratamento 

endodôntico, em dentes necrosados, em 

sessão única, é bastante viável, desde 

que haja uma criteriosa avaliação do 

dente a ser tratado, para que as 

sucessivas etapas sejam realizadas com 

maestria. No presente relato de caso, 

futuros controles clínicos e 

radiográficos se fazem necessários para 

avaliar o sucesso ou fracasso do 

tratamento executado. 
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