
RESUMO

Introdução: O objetivo desta pesquisa é verificar a incidência de flare-ups na Clínica de Endodontia da 
Graduação da Faculdade de Odontologia de Pernambuco - FOP/UPE, no período de julho a dezembro 
de 2003. Métodos: Através de um estudo longitudinal e observacional, avaliaram-se clinicamente todos os 
pacientes em atendimento na Clínica, verificando-se a ocorrência de flare-ups. Foram classificadas com 
flare-ups todas as ocorrências que o paciente apresentou, entre sessões ou até 48 hs. após a obturação dos 
canais radiculares, sintomatologia dolorosa associada a edema ou hiperemia de fundo de saco. Resultados: 
Para cada ocorrência, verificaram-se condições ou fatores clínicos associados. Verificou-se a realização 
de 259 tratamentos endodônticos, com incidência de flare-ups em 5 casos (1,93%). Conclusão: Assim, uma 
baixa incidência de flare-ups foi observada na Clínica de Endodontia da FOP/UPE; no entanto verifi-
cou-se um aumento da incidência de flare-ups naqueles casos em que os pacientes apresentavam necrose 
pulpar, utilizavam tricresol formalina como medicação intra-canal e apresentavam faixa etária entre 20 
e 29 anos.
DEScRitORES:  Tratamento do canal radicular, instrumentação - Endodontia - Dor

ABStRAct

Inroduction: The objective of this research is to verify the incidence of flare-ups in the Clinic of Endodon-
tics of the Graduation of the Pernambucò s College of Dentistry - FOP/UPE, in the period of July to 
December of 2003. Methods: Through a longitudinal and observation study occurrence of flare-ups was 
evaluated all clinically the patients in attendance in the Clinic verifying itself it. The occurrences had been 
classified with flare-ups all where the patient presented, between sessions or up to 48 hs. after the obtu-
ration of the root canals, painful sintoms associate edema or hyperemia of deep of bag. Results: For each 
occurrence, one verified clinical conditions or factors associates. It was verified accomplishment of 259 
endodontics treatments, with incidence of flare-ups in 5 cases (1,93%). Conclusion: A low incidence of flare-
ups was observed in the Clinic of Endodontics of the FOP/UPE; however an increase of the incidence 
of flare-ups in those cases was verified where the patients presented pulp necrosis, they had used tricresol 
formalin as medication intra-canal and presented age band between 20 and 29 years.
DEScRiptORS: Root canal therapy, instrumentation - Endontontics - Pain
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iNtRODUÇÃO
A dor é uma experiência sensorial e emocional desa-

gradável, associada a uma injúria tecidual ou outro tipo 
de injúria. Pode-se dizer que ela é fundamental para a 
espécie humana, devido ao seu caráter defensivo, atu-
ando como um sinal de aviso de lesão iminente ou real 
de algum órgão ou tecido. No entanto, como o homem 
não se adapta a essa sensação, muitas vezes ela se torna 
extremamente incômoda, necessitando de controle por 
meio do uso de drogas específicas ou intervenção pro-
fissional.

A dor de origem dental quase sempre é de caráter 
inflamatório agudo; quando se instala, praticamente 
obriga o paciente a procurar um profissional para poder 
atenuá-la. Por outro lado, pode também se manifestar 
no período trans ou pós-operatório de intervenções 
odontológicas diversas, muitas vezes em pacientes sem 
sintomatologia dolorosa prévia. Nos casos de tratamen-
to endodôntico, a terapêutica através de procedimentos 
clínicos geralmente se impõe, pois dificilmente uma dro-
ga conseguirá, por si só, aliviar ou suprimir a dor sem 
que haja a intervenção do dentista.               

A explicação atual mais aceita para os mecanismos 
de dor inflamatória aguda, é que ela resulta da ação de 
mediadores químicos endógenos, liberados pelos tecidos 
lesados ou inflamados, que estimulam ou sensibilizam 
as terminações nervosas livres. São várias as substâncias 
químicas que participam desse processo, constituindo 
um coquetel de mediadores. Os estímulos de ordem 
física ativam diretamente os receptores da dor por um 
processo bioquímico que envolve a entrada de sódio no 
interior dos mesmos, provocando a dor aguda de caráter 
inflamatório. Pode-se sugerir, então, que a dor é quase 
sempre diretamente proporcional ao grau de estimula-
ção das terminações nervosas livres do local. Em outras 
palavras, nos procedimentos odontológicos, bem como 
nos endodônticos, de modo geral, quanto maior for o 
grau de traumatismo tecidual, maior será a intensidade 
de dor no período trans ou pós-operatório (Andrade et 
al.1, 1998).

Dentro da rotina do tratamento endodôntico, é ele-
vado o número de casos que apresentam sintomatolo-
gia dolorosa entre as sessões do tratamento ou  após a 
conclusão deste, inclusive naqueles pacientes anterior-
mente assintomáticos. Tal ocorrência se constitui num 
intrigante dilema aos profissionais sobre as medidas a 
serem tomadas visando à prevenção desses fenômenos 
dolorosos. Quais técnicas,  soluções irrigadoras, medi-

cações intracanais, instrumentos endodônticos, enfim, 
como pode ser evitado tal desconforto? O que leva al-
guns pacientes a esse quadro de incômodo e outros não? 
O que fazer diante de tal complicação? 

As urgências entre as sessões de tratamento, também 
chamadas de exacerbações, possuem uma baixa incidên-
cia, e os fatores causadores podem estar relacionados ao 
paciente, ao diagnóstico pulpar e periapical ou aos pro-
cedimentos do tratamento endodôntico. A ansiedade e 
o uso de medicações sistêmicas também podem afetar 
a intensidade da dor pós-instrumentação, segundo um 
estudo mencionado por Torabinejad e Walton11 (1997).

De acordo com Siqueira Jr.8 (1997), flare-up é uma 
manifestação aguda (dor e/ou tumefação) que ocorre 
principalmente entre as sessões da terapia endodôntica, 
após algumas horas ou dias da sessão de trabalho. O 
autor menciona que, após a obturação dos canais radi-
culares, pode surgir um pequeno desconforto que co-
mumente desaparece nos primeiros dias, e que ele não 
considera como flare-up.

Segundo Leonardo3 (1998), um procedimento incor-
reto, na execução do tratamento endodôntico, como, 
por exemplo, odontometria, sem neutralização prévia ou 
mesmo a baixa repentina na resistência orgânica desse 
paciente, pode levar ou criar condições para proliferação 
da microbiota em nível apical, respondendo o organis-
mo com uma intensa reação inflamatória aguda. 

Estrela et al.2 (1999) relatam que a extrusão pelo fo-
rame apical por microrganismos e seus subprodutos, 
raspas dentinárias contaminadas, certas substâncias me-
dicamentosas e materiais obturadores, contribuem para 
a indução da dor pós-operatória.

Este trabalho tem como objetivo verificar a preva-
lência de flare-ups durante o atendimento de pacientes 
por alunos da graduação da Faculdade de Odontologia 
de Pernambuco na Clínica de Endodontia, correlacio-
nando-os com fatores que, isolados ou associados, po-
dem desencadear essa complicação, como idade, sexo, 
tipo de dente, diagnóstico pulpar  e medicação intraca-
nal  utilizada.

MAtERiAL E MÉtODO
Um estudo longitudinal e observacional foi realiza-

do com o objetivo de verificar a ocorrência de flare-ups 
nos tratamentos endodônticos realizados pelos alunos 
da Disciplina de Endodontia da Graduação da Faculda-
de de Odontologia de Pernambuco no período de julho 
a dezembro de 2002. Foram avaliadas clinicamente 259 
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pacientes no início das sessões de atendimento e foram 
classificadas como flare-ups todas as ocorrências que o 
paciente apresentou, entre sessões ou até 48 horas após 
a obturação dos canais radiculares, sintomatologia dolo-
rosa associada a edema ou hiperemia de fundo de saco. 

Os tratamentos foram realizados obedecendo ao 
Protocolo da Disciplina de Endodontia, sendo realiza-
dos todos os tratamentos através de preparo biomecâ-
nico “crown-down”, isolamento absoluto e soluções 
irrigadoras à base de hipoclorito de sódio. Os canais ra-
diculares foram obturados com cones de Guta-Percha 
desinfectados com hipoclorito de sódio, cimento endo-
dôntico Sealer 26 e pela técnica da condensação lateral 
ativa.

As variáveis estudadas foram as seguintes: idade, sexo, 
diagnóstico pulpar, tipo de dente e medicação intracanal 
utilizada. A classificação da condição ou o diagnóstico 
pulpar prévio foram baseados na observação clínica di-
reta, nos dados colhidos da semiologia subjetiva e nos 
testes de vitalidade pulpar.

Para análise dos dados foram utilizadas técnicas de 
Estatística Descritiva e Inferencial que envolveram a ob-
tenção de distribuições absolutas e percentuais. O nível 
de significância utilizado nas decisões estatísticas foi de 
5,0%. O programa utilizado para a obtenção dos cálcu-
los estatísticos foi o SAS (Statistical Analysis System) na 
versão 8.0.

RESULtADOS
Verificou-se no período de julho a dezembro de 2003 

a realização de 259 tratamentos endodônticos pelos alu-
nos do Curso de Graduação da FOP/UPE, ocorrendo 
flare-ups em 5 casos, o que corresponde a uma incidên-
cia de 1,93%, quando estudadas as variáveis diagnóstico 
clínico, tipo de dente, medicação intracanal e idade. De-
vido à baixa incidência de casos com flare-ups (1,93%) 
subdividos em pelo menos três categorias, não se apli-
cou teste estatístico de associação, pois este não acusa 
associação significante.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO PRÉVIO
Do total de 259 tratamentos realizados, foram 81 

dentes com vitalidade pulpar, 45 com polpa morta sem 
lesão visível radiograficamente e 133 com polpa morta 
e lesão visível radiograficamente. Em nenhum dos 81 
dentes com polpa viva houve ocorrência de flare-ups. 
Em 2 dos 45 (4,4%) dentes com polpa morta sem lesão 
visível radiograficamente ocorreram flare-ups e em 3 

Gráfico 1 – Incidência de flare-ups correlacionada ao diagnóstico 
clínico prévio

2,99%

97,01%

s/ flare-ups

Ocorrênciade de
Flare-ups

Gráfico 2 – Incidência de flare-ups em pacientes do sexo feminino

p = 0,1643 - Através do teste Exato de Fisher.

Gráfico 3 –  Incidência de flare-ups correlacionada ao tipo de dente em 
tratamento.

Gráfico 4 –  Incidência de flare-ups correlacionada à medicação 
intracanal utilizada.
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dos 133 (2,25%) dentes com polpa morta e lesão visível 
radiograficamente  ocorreram flare-ups (Gráfico 1). 

SEXO
Do total de 259 tratamentos endodônticos reali-

zados, 92 pacientes eram do sexo masculino e 167 do 
sexo feminino. Do Gráfico 2 constata-se a presença de 
32,99% de flare-ups entre os pesquisados do gênero 
masculino. Nenhum caso entre os do gênero masculino 
resultados estes que mostram uma prevalência (percen-
tual) de 1,9% de flare-ups no grupo total. Através do 
teste Exato de Fisher ao nível de 5,0% não se comprova 
associação significante entre o gênero e a ocorrência ou 
não de flare-ups (p > 0,05).

TIPO DE DENTE
Do total de 259 tratamentos realizados, 107 foram 

realizados em incisivos ou caninos superiores, 13 em 
incisivos ou caninos inferiores, 75 em pré-molares ou 
molares superiores e 64 em pré-molares ou molares in-
feriores. Foram observados 3 flare-ups (2,8%) nos 107 
incisivos ou caninos superiores tratados e nenhum flare-
up nos 13 incisivos ou caninos inferiores tratados. Nos 75 
pré-molares ou molares superiores tratados verificou-se 
a ocorrência de 1 flare-up (1,33%) e nos 64 pré-molares 
ou molares inferiores também verificou-se a ocorrência 
de 1 flare-up (1,56%), conforme Gráfico 3.

MEDICAÇÃO INTRACANAL
No total de 259 tratamentos endodônticos realiza-

dos, em 12 foi utilizado o tricresol formalina como me-
dicação intracanal, em 113 calen PMCC, em 75 calen, 
em 44 otosporin e em 15 hidróxido de cálcio PA em 
solução aquosa. 

Através do Gráfico 4, verifica-se que não ocorreram 

flare-ups em nenhum dos 44 tratamentos em que se 
utilizou o otosporin como medicação intracanal e em 
nenhum dos 75 tratamentos em que se utilizou o calen 
como medicação intracanal. Foram observados 2 flare-
ups nos 12 tratamentos em que se utilizou tricresol for-
malina como medicação intracanal (16,6%), 2 flare-ups 
nos 113 tratamentos em que se utilizou o calen PMCC 
como medicação intracanal (1,77%) e 1 flare-up nos 15 
tratamentos em que se utilizou o hidróxido de cálcio PA 
em solução aquosa (6,6%)

IDADE
Dos 259 tratamentos endodônticos realizados, 60 

foram realizados em pacientes com até 19 anos e idade, 
106 entre 20 e 29 anos de idade, 55 entre 30 e 39 anos e 
38 com mais de 40 anos.

Não ocorreu flare-up em nenhum dos 60 pacien-
te com até 19 anos nem em nenhum dos 38 pacientes 
com mais de 40 anos de idade. Ocorreram 4 flare-ups 
(3,77%) nos 106 tratamentos em pacientes entre 20 e 29 
anos de idade e 1 flare-up (1,82%) nos 55 tratamentos 
em pacientes entre 30 e 39 anos, conforme o Gráfico 5.

DiScUSSÃO
Este estudo apresentou uma baixa incidência de fla-

re-ups nos tratamentos endodônticos avaliados (1,93%). 
Esses resultados podem ser comparados aos de Trope13 
(1991); Walton e Fouad14 (1992); Mor et al.5 (1992), que 
relataram achados semelhantes. Em todos estes estu-
dos os critérios usados para avaliar os flare-ups foram 
os mesmos, sintomatologia dolorosa associada a edema 
e/ou hiperemia de fundo de saco. Essa baixa ocorrência 
pode ser justificada pela obediência às etapas operató-
rias e respeito aos princípios biológicos estabelecidos 
pelo Protocolo de Atendimento fornecido aos alunos, 
bem como pela utilização de técnicas de instrumentação 
“crown-down” com neutralização progressiva do conte-
údo séptico-tóxico dos canais radiculares, também suge-
rido nos estudos de Walton e Fouad14 (1992); Sato et al.7 
(1996); Motta et al.6 (1997); Estrela et al.2 (1999).

Os resultados do estudo mostraram que algumas 
condições clínicas têm relação significante com a ocor-
rência de flare-ups.  Verificando-se os resultados deste 
estudo, é observada a não ocorrência de flare-ups nos 
casos de polpa viva conforme Leonardo et al.4 (1998); 
Estrela et al. 2 (1999) que consideram como causa des-
tas exacerbações a extrusão de conteúdo séptico-tóxico 
através do forame apical. Porém, vale salientar, que mes-

Gráfico 5 –  Incidência de flare-ups correlacionada a idade dos 
pacientes.
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mo rara, a ocorrência de flare-ups em dentes com polpa 
vital é possível, por isso o diagnóstico de vitalidade pul-
par foi incluído neste estudo. De acordo com Siqueira 
Jr. e Lopes9 (1991), quando o profissional não respeita 
as medidas de assepsia, ou estas são rompidas durante a 
execução do tratamento, bactérias que originalmente não 
eram componentes da microbiota endodôntica podem 
ser carreadas para o canal. Se conseguirem sobreviver 
nesse microambiente, podem também causar infecções 
de tratamento difícil. Um exemplo é a Pseudomonas ae-
ruginosa, espécie aeróbia que pode ser veiculada pelo 
próprio profissional.

A ocorrência de flare-ups em necropulpectomias 
pode ser justificada pela presença de bactérias e seus 
produtos tóxicos. Trope13 (1991) verificou resultados se-
melhantes ao do presente estudo, em que todos os casos 
de flare-up apresentavam necrose pulpar.

Ao analisar a influência da idade e sexo, observou-se 
uma maior ocorrência de flare-ups nos pacientes entre 
20 e 40 anos de idade, e nos pacientes do sexo feminino 
como apresentado por Torabinejad e Walton12 (1991); Si-
queira Jr.8 (1997). Porém se deve salientar que um maior 
número de pacientes do sexo feminino, na faixa etária 
dos 20 aos 40 anos, participaram do presente estudo.

Em relação aos grupos dentais não se obteveram 
diferenças estatísticas significantes, o que diverge dos 
estudos de Torabinejad et al.10 (1994) que observaram 
maior ocorrência de flare-ups em dentes inferiores.

No presente estudo, observou-se também uma alta 
prevalência de flare-ups nos casos em que foi utilizado 
o tricresol formalina como medicação intracanal. Esse 
fato pode ser justificado levando-se em consideração 
que a utilização de tricresol formalina está associada a 
àqueles casos em que se apresentava uma necrose pulpar 
e a medicação foi colocada como curativo mediato sem 
uma neutralização prévia do conteúdo séptico-tóxico 
dos canais radiculares.

 
cONcLUSÕES:

- Uma baixa incidência de flare-ups foi observada na 
Clínica de Endodontia da FOP/UPE; no entanto verifi-
cou-se um aumento da incidência de flare-ups naqueles 
casos em que os pacientes apresentavam necrose pulpar, 
utilizaram tricresol formalina como medicação intraca-
nal e apresentavam faixa etária entre 20 e 29 anos.

- A prevenção do flare-up está relacionada principal-
mente à obediência do profissional aos princípios físicos, 
químicos ou biológicos do tratamento endodôntico.
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