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O tratamento endodôntico tem como finalidade promover, através do preparo biomecânico, a 

limpeza e a desinfecção dos sistemas de canais radiculares diminuindo assim, a quantidade de 

microrganismos presentes. Mesmo apresentando altas taxas de sucesso, ainda existem casos 

na qual necessita de retratamento endodôntico, podendo ser complementado com o tratamento 

cirúrgico. Em relação ao material retro obturador, temos em destaque o MTA que vem 

mostrando resultados bastante satisfatórios quando usado no tratamento de apicectomia. 

Dentro dessa perspectiva, o estudo buscará responder ao seguinte problema: O retratamento 

endodôntico por si só pode restabelecer a saúde dental? Apenas a apicectomia como 

procedimento complementar ao retratamento atinge o objetivo? Nesse contexto, o presente 

estudo tem como objetivo geral: analisar e apresentar um relato de caso clínico de 

retratamento endodôntico complementado com cirurgia parendodôntica. Como objetivos 

específicos mostrar a eficácia da apicectomia complementada com a obturação retrógada com 

o agregado trióxido mineral (MTA). O estudo será um relato de caso clínico de caráter 

descritivo, será realizado na clínica escola, localizada na cidade de Cruz das Almas-BA. O 

paciente apresenta lesão periapical extensa envolvendo o incisivo central e lateral direito, 

sendo que o incisivo central apresenta obturação endodôntica insatisfatória e o incisivo lateral 

com necrose pulpar. Dentro do plano de tratamento será realizado o retratamento endodôntico 

do incisivo central, tratamento endodôntico do incisivo lateral e uma complementação 

cirúrgica com apicectomia e obturação retrógrada utilizando MTA. Posteriormente a cirurgia, 

as unidades dentárias serão acompanhadas radiograficamente, a fim de observar a regressão 

do processo periapical. Frente aos benefícios apresentados por este material, espera-se que a 

partir deste caso sejam obtidos bons resultados, relacionados a neoformação do periodonto de 

suporte da região em que foi realizado o procedimento.  
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