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RESUMO
Apesar dos avanços tecnológicos, a endodontia ainda tem uma porcentagem de fracasso, onde
se faz necessário a reitervenção para o sucesso do tratamento. O objetivo desse estudo foi
avaliar as etiologias do retratamento endodôntico na cidade de Cacoal-RO. Foram
entregues questionários semiestruturado contendo 12 perguntas para todos os Cirurgiões
Dentistas que

realizam tratamento endodôntico, compondo uma amostra de 64

profissionais. Foram coletados os seguintes dados: se faz retratamento, faixa etária, gênero,
dente mais acometido, fator etiológico, frequência de retratamento, tipo de instrumentação e
medicações utilizadas. Os dados foram tabulados e os resultados registrados na planilha
do programa Microsoft Excel® Office 2010, onde 70% dos dentistas que praticam a
terapia endodôntica fazem também retratamento endodôntico, sendo os grupos de dentes
mais acometidos os pré-molares superiores e molares inferiores. O retratamento foi
predominante no gênero feminino (63%) e mais frequente na faixa etária de 35 a 55 anos
de idade (74%). Com a análise dos dados estatísticos, podemos concluir que a
frequência de retratamento endodôntico realizados é considerada de baixo a moderado no
município de Cacoal. Nas intervenções a maioria dos profissionais escolhem o preparo
automatizado (68%) e múltiplas sessões (81%), neste caso utilizando Hidróxido de Cálcio
como medicação intracanal. Concluímos que o fator etiológico com maior prevalência foi
obturação inadequada com presença de lesão (35%).
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