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COMPARAÇÃO ENTRE A ENDODONTIA CONVENCIONAL E A ENDODONTIA 

MINIMAMENTE INVASIVA: REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Jéssica Cristina Ribeiro Ogsuko Chui 

 

 

RESUMO 

 

O tratamento endodôntico tem como seu principal objetivo conservar o dente na cavidade 

bucal. Para o sucesso desse tratamento é imprescindível um acesso apropriado para a 

localização de todos os canais radiculares, limpeza e obturação radicular. A endodontia 

convencional é a mais relatada na literatura, no entanto a endodontia minimamente invasiva 

tem sido estudada como uma maneira mais conservadora de realizar esse tratamento. O 

objetivo dessa revisão de literatura é a comparação das duas técnicas endodônticas para 

averiguar qual traz mais benéficos. A busca de material para a revisão foi feita no Google 

Academic, Pubmed e em livros do tema, incluindo estudos em inglês e português. A 

comparação entre os processos foi feita em todas as etapas do procedimento, concluindo que a 

endodontia convencional tem mais sucessos clínicos quando comparada a endodontia 

minimamente invasiva, salientando a necessidade de mais estudos para comprovar uma real 

eficácia. 

 

Palavras-chave: Endodontia. Cavidade pulpar. Preparo do canal radicular.  

 

 

COMPARISON BETWEEN CONVENTIONAL ENDODONTICS AND MINIMALLY 

INVASIVE ENDODONTICS: LITERATURE REVIEW  

 

 

ABSTRACT 

 

Root canal treatment has as its main objective to conserve the tooth in the oral cavity. Aiming the 

success of this treatment, the appropriate access to the location of all root canals, the cleaning 

and the filling's root are essential. Conventional endodontics is the most reported in the literature, 

however minimally invasive endodontics has been studied as a more conservative way of 

performing this treatment. The purpose of this literature review is to compare the two 

endodontics techniques and which one is the most beneficial. Google Academic, Pubmed and 

books on the topic were the search sources where the corpus were found, including studies in 

English and Portuguese. This comparison was made at all stages of the procedure, concluding 

that conventional endodontics has more clinical successes when compared to minimally invasive 

endodontics, highlighting the need for further studies to prove real effectiveness. 

 

Keywords: Endodontics. Dental Pulp Cavity. Root Canal Preparation  

 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

O tratamento endodôntico tem como função preservar o dente e os tecidos periapicais, 

após problemas que envolveram os tecidos pulpares e do periodonto (ROVER et al, 2017).  

Com o objetivo de um possível sucesso, é de extrema importância que o cirurgião tenha o 

conhecimento de anatomia dental e suas possíveis variações, da realização de uma correta 

abertura coronária, em que serão removidas estruturas dentárias, assim como, da localização 

dos canais radiculares, do preparo químico-mecânico e da obturação dos canais (SILVA; 

SILVA, 2019).  

Os acessos endodônticos convencionais são realizados em diferentes formas, que 

dependem da localização das raízes. Para uma melhor visualização e localização dos canais, 

remove-se todo teto da câmara pulpar proporcionando acesso livre, de modo que é possível 

realizar a limpeza dos condutos, prevenindo possíveis erros e complicações futuras 

(CAVALCANTE, 2017). No entanto, essa excessiva remoção da estrutura dentaria para a 

realização do procedimento gera uma diminuição de resistências que pode causar uma futura 

posteriormente e acabar anulando todo trabalho já realizado, resultando na necessidade de 

uma exodontia (FRANCO, 2018). 

A endodontia minimamente invasiva vem sendo estudada como um método mais 

conservador removendo o mínimo possível dos tecidos dentais em todo o procedimento. 

Dessa maneira, os dentes que forem submetidos a tratamentos endodônticos se mantêm 

resistentes, diminuindo as chances de uma possível fratura (MUKHERJEEL et al., 2017).   

O tratamento endodôntico mais conservador tem o propósito de preservar parte do teto 

da câmara pulpar e a dentina pericervical (SILVA; SILVA, 2019). Assim, os acessos 

endodônticos minimamente invasivos (AEMI) têm o potencial de complexificar a localização 

e limpeza dos canais radiculares, sendo capaz de causar complicações iatrogênicas, tornando-

se de extrema importância o uso de um microscópio operatório e da tomografia 

computadorizada para o auxílio e o sucesso do tratamento (SILVA, 2019; GONÇALVES, 

2020).  

Esse trabalho tem como propósito realizar uma revisão de literatura comparando o 

tratamento endodôntico convencional e o tratamento endodôntico minimamente invasivo. 

 

 

2. METODOLOGIA 
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Esse estudo é de natureza exploratória explicativa. Para busca de referências, foi utilizado o 

Google acadêmico, o Pubmed e livros que versem sobre o assunto, selecionando artigos nos 

idiomas português e inglês. Optou-se por estudos de 2010 a 2020. As palavras utilizadas para 

a busca foram: Endodontia Minimamente Invasiva; Minimally Invasive Endodontics; 

Endodontia, Endodontics. Os artigos selecionados foram utilizados para o estabelecimento da 

comparação entre essas técnicas, de acordo com a sequência do tratamento endodôntico: 

acesso (abertura coronária), localização dos canais radiculares, instrumentação e obturação. 

 

 

3. COMPARAÇÃO DA SEQUÊNCIA DO TRABALHO ENDODÔNTICO 

  

3.1 ACESSO ENDODÔNTICO CONVENCIONAL (AEC) 

 

Um correto acesso endodôntico é primordial para o sucesso do tratamento 

endodôntico, pois, a partir dele, serão realizados todos os desgastes compensatórios para 

localização e limpeza dos canais, evitando complicações iatrogênicas (ROVER et al, 2017). 

Outrossim, o conhecimento de anatomia dental é indispensável para a realização do 

procedimento (ARRUDA et al, 2018). 

A abertura coronária é fundamentada com base na anatomia de cada grupo dentário, a 

partir dessa abertura é que se obtém o acesso ao interior do dente (LEONARDO, 2008). Com 

isso, deve-se remover toda cárie, de forma que se evite a contaminação dos canais radiculares. 

Outro ponto importante é que a abertura coronária é realizada sem o isolamento absoluto do 

dente a ser tratado, para uma melhor visualização do eixo dental e de sua posição na arcada 

dentária (TORABINEJAD; WALTON, 2010). 

O ponto de eleição é o local no elemento dentário em que se inicia o desgaste em si, 

geralmente, realizado com uma broca esférica com certa proximidade ao teto da câmara 

pulpar, sendo diferente nos dentes anteriores e posteriores. O desgaste do esmalte e da dentina 

deve seguir ao longo do eixo da coroa até que seja removido o teto da câmara pulpar no qual 

se tem a sensação “cair no vazio” (COSTA JUNIOR, 2017). 

A forma de contorno é o formato em que será realizada a abertura do dente. Ela segue 

formatos geométricos que, geralmente, facilitam a localização dos canais radiculares 

conforme a anatomia interna; por outro lado, a forma de conveniência consiste no desgaste 

compensatório do restante de teto da câmara pulpar até as paredes laterais dessa, para a 

manipulação dos instrumentos endodônticos e a visualização dos canais radiculares, além  da 
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direção que tem de ser dada ao instrumento, conforme a angulação e o elemento dentário 

(TORABINEJAD; WALTON, 2010; LOPES; SIQUEIRA, 2015).  

As cavidades convencionais trazem facilidade e uma maior eficácia para o tratamento 

endodôntico, no entanto causam um desgaste muito maior que o fundamental, envolvendo 

toda câmara, gerando uma perda na estrutura saudável e causando uma menor resistência na 

oclusão, por deixar o dente mais suscetível a fratura (ARRUDA et al, 2018; LOPES 2019).  

 

3.2 ACESSO ENDODÔNTICO MINIMAMENTE INVASIVO (AEMI) 

 

O acesso endodôntico conservador foi elaborado no intuito de preservar a dentina 

pericervical que é a parte encarregada de gerar resistência e irradiar força às raízes dentais, 

removendo, parcialmente, a câmara pulpar e preservando de 0,5 a 3mm de dentina. Dessa 

forma, planejar cavidades menores que sejam capazes de permitir o acesso e a limpeza dos 

condutos, resulta em uma maior resistência às forças oclusais e, também, às possíveis fraturas, 

sendo uma alternativa menos invasiva (CLARK; KHADEMI, 2010; SILVA; SILVA, 2019).  

Dentro dos AEMIS, existem algumas formas de se realizar o acesso endodôntico, entre 

elas está o acesso endodôntico conservador; acesso endodôntico ultraconservador, conhecido 

também como acesso endodôntico “ninja”, o qual consiste em um acesso pontual, realizado 

por brocas esféricas de pequeno calibre; e o acesso endodôntico direcionado, no qual são 

realizados diferentes cavidades para cada canal (SILVA, 2019). 

A abertura coronária no AEMI segue os desenhos geométricos que se assemelham ao 

AEC, no entanto o desgaste da coroa é reduzido a uma trepanação da câmara pulpar em 

direção ao canal do elemento dentário (FRANCO, 2018; JMOUR, 2020).  Além disso, o 

estudo realizado por Clark e Khademi (2010) relata que as brocas Gates Glidden (GG) são 

consideradas muito agressivas para o alargamento dos canais, podendo causar 

enfraquecimento e até perfurações no dente e o uso das brocas esféricas para a abertura 

coronária causa uma remoção maior do que a necessária do tecido dentário (CLARK; 

KHADEMI, 2010). O acesso minimamente invasivo (MI) associado à microscopia operatória 

(MO) e à tomografia computadorizada de feixe cônico (CBCT) obtém um melhor 

desempenho no procedimento (ARRUDA et al, 2018). 
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3.3 LOCALIZAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES NA ENDODONTIA 

CONVENCIONAL 

 

Após a abertura coronária, é realizada uma inspeção com a sonda exploradora para 

encontrar os canais. A localização, a visualização e o manejo do sistema de canais radiculares 

são mais acessíveis na AEC, pois se tem uma visão direta da câmara pulpar (LOPES; 

SIQUEIRA, 2015; SILVA; SILVA, 2019). O comprimento de trabalho pode ser calculado 

através do localizador apical, em casos de dentes multiradiculares, deve se usar as cúspides 

como referência (TORABINEJAD; WALTON, 2010). 

 

3.4 LOCALIZAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES NA ENDODONTIA MINIMANETE 

INVASIVA (MIE) 

 

A localização e toda a instrumentação dos canais radiculares tende a ser mais 

complexa na MIE (SILVA; SILVA, 2019). Dessa forma, pode-se utilizar artifícios que 

auxiliem na técnica, como o microscópio óptico (MO), que auxilia na visualização da 

cavidade dentária e na localização dos canais. O uso de corantes como o azul metileno, que 

modifica a cor da dentina revelando a embocadura do canal, também, pode ajudar a localizar 

os canais (LOPES; SIQUEIRA, 2015). 

Em estudo realizado por Rover et al (2017) foi aprofundado a localização dos canais 

radiculares nos AEMI em molares superiores, dividindo-os em 3 etapas: na primeira etapa não 

foi utilizado nenhum tipo de magnificação, na segunda etapa eles utilizaram o MO com 

ampliação em 16x e na terceira etapa o MO foi associado a insertos ultrassônicos. Como 

resultado, a localização dos canais foi mais bem empenhada na terceira etapa, isso porque 

80% dos canais foram encontrados (ROVER et al, 2017). 

Outro ponto importante na MIE é a troca de pontos de referência para a realização da 

odontometria, da instrumentação e da obturação, pois, por a MIE ser um acesso menor, torna-

se possível o uso de apenas uma lima por vez em dentes multiradiculares (SILVA e SILVA, 

2019). 

 

3.5 INSTRUMENTAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES NA ENDODONTIA 

CONVENCIONAL 
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A modelagem e a instrumentação têm como objetivo a limpeza dos canais radiculares 

e do canal cônico até o ápice de forma uniforme. Existem vários tipos de técnicas para a 

instrumentação e a melhor opção se dá de acordo com a situação específica. Outro ponto 

importante é a escolha dos tipos de lima que devem ser utilizadas para a instrumentação e, 

também, se será realizada de forma manual ou rotatória (TORABINEJAD; WALTON, 2010)  

 

3.6 INSTRUMENTAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES NA MIE 

 

Para a instrumentação dos canais na endodontia minimamente invasiva é indicado o 

uso das limas reciprocantes, pois elas possuem uma conicidade maior se comparada aos 

outros tipos de limas, além de serem mais flexíveis. Tudo isso melhora no alargamento dos 

canais de forma homogênea, bem como na redução do desgaste da dentina pericervical 

(SILVA; SILVA, 2019).  

 

3.7 OBTURAÇÃO NA ENDODONTIA CONVENCIONAL 

 

Assim como as etapas anteriores, a obturação é muito importante para o sucesso do 

procedimento, tendo como objetivo vedar todos os espaços vazios que eram preenchidos pelos 

tecidos dentários, evitando a propagação de microrganismos. É usado o cone de guta-percha 

com o cimento endodôntico à escolha do cirurgião dentista e, após o preenchimento de todos 

os espaços, é realizada a condensação (LOPES; SIQUEIRA, 2015). 

 

3.8 OBTURAÇÃO NA MIE 

 

Para se tornar possível a realização da radiografia de prova do cone em dentes 

multiradiculares, é fundamental realizar uma radiografia por canal, pois, devido ao pequeno 

acesso endodôntico, os cones de guta-percha são introduzidos separadamente (CLARK; 

KHADEMI, 2010). 

Para a obturação dos canais na AEMI, a técnica mais indicada é a de cone único, 

porque, uma vez que o acesso é reduzido, não é possível inserir cones acessórios e espaçador. 

(FRANCO, 2018). A limpeza da câmara pulpar após a obturação pode ser deficiente, restando 
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material obturador que pode causar complicações futuras na coloração do dente, gerando 

problemas estéticos (ROVER, 2020) 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 

É importante fazer um comparativo entre a endodontia tradicional e a endodontia 

conversadora, porque, na maioria dos estudos e pesquisas analisados, o AEMI é realizado em 

dentes já extraídos e não se consegue fazer os reais testes com os esforços mastigatórios. 

Outro ponto a ser ressaltado é a limpeza dos condutos, que é duvidosa pela falta de remoção 

de todo teto da câmara pulpar podendo trazer complicações iatrogênicas (COSTA JUNIOR, 

2017). 

As cavidades de acesso convencionais são 50% maiores que o necessário, causando 

perda da estrutura saudável, que gera uma diminuição na resistência do dente e nas forças 

oclusais. Dessa forma, a MIE traria uma estimativa melhor para dentes tratados 

endodonticamente (ARRUDA et al, 2018). 

O AEMI tem a propensão a complexificar a localização dos canais nas raízes mésio-

vestibular em molares superiores e, também, a prejudicar a instrumentação da raiz distal dos 

molares inferiores. (ARRUDA et al, 2018, SILVA; SILVA, 2019).  

Em pesquisas que estudavam a resistência mecânica do primeiro molar superior, os 

autores obtiveram como resultado que a resistência do AEC e do AEMI são semelhantes, 

ainda não encontrando indícios de que a MIE pode trazer mais sucesso em dentes 

endodonticamente tratados (ROVER et al, 2017). 

O AEC proporcionou uma preservação maior na anatomia dos canais se comparado ao 

AEMI, pois, pelo fato de o acesso conservador ser menor, ele causa uma tensão do 

instrumento na parede do canal para conseguir alcançar o ápice, gerando um maior desgaste. 

Em um estudo realizado por Franco (2018), constatou-se que o MIE afeta, negativamente, a 

junção do material obturador à dentina, porque não é possível utilizar condensadores para a 

condensação lateral (FRANCO, 2018). 

Rover (2020) aponta que pode ocorrer desvios na anatomia dos canais radiculares, 

além de dentina remanescente quando é realizado o AEMI. O insucesso no MIE pode 

acontecer devido à existência de material pulpar no final do tratamento, que junto a bactérias 

causariam infecção persistente (ROVER, 2020). 
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5. CONCLUSÃO 

 

A endodontia minimamente invasiva tem sido estudada como um método mais 

conservador, com o intuito de reduzir a possibilidade de fraturas em dentes tratados 

endodonticamente e, ao ser comparada com a endodontia convencional, é notório que pode 

trazer mais complicações do que benefícios ao procedimento. A maioria dos estudos são 

realizados em dentes extraídos e não trazem resultados unanimes. Por esse motivo, mais 

estudos são necessários para a avaliação de um bom resultado clínico em dentes implantados 

a longo prazo e, também, uma técnica mais explicativa. Portanto, as especificidades 

apresentadas tornam a endodontia convencional a melhor técnica a ser seguida. 
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