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RESUMO

Um atendimento bem-sucedido de uma urgência endodôntica requer conhecimento clínico, ou
seja, o profissional deve estar hábil para concluir o diagnóstico, para tomada de decisão em
relação ao tratamento necessário. A principal causa de urgências odontológicas é dor e o nome
do fenômeno responsável pelas ocorrências de sintomas, reagudecimento e até consultas não
programadas pós tratamento endodôntico é “flare-up”. Essa revisão de literatura tem como
objetivo ajudar a definir algumas das características que estão relacionadas ao flare-up e então,
proporcionar maior facilidade nas escolhas das condutas clínicas nesses casos. Ainda há falta
de evidências científicas quanto ao risco de dor, inchaço, e a progressão de lesões endodônticas
persistentes. No presente estudo, foram eleitos alguns parâmetros mais frequentemente
relacionados com flare-up, dentre eles: idade, peso, gênero, estado da saúde geral, número de
canais, diagnóstico pulpar e perirradicular, sintomas clínicos, número de sessões, e medicação.
A conclusão dessa revisão de literatura foi que a atenção do profiossional deve ser maior quando
se trata de uma paciente mulher, com polpa necrótica, que apresentou dor antes do tratamento
e que apresente alergia à sulfa, poeira, pólen e/ou alguns alimentos. Mas é evidente que, ainda
são necessárias mais pesquisas referentes à flare-up e suas características.

Palavras-chave: Flare-up. Urgência. Tratamento.
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ABSTRACT

Successful care of an endodontic emergency requires clinical knowledge, that is, the
professional must be able to complete the diagnosis, in order to make a decision regarding the
necessary treatment. The main cause of dental emergencies is pain and the name of the
phenomenon responsible for occurrences of symptoms, flushing and even unplanned
consultations after endodontic treatment is flare-up. This literature review aims to help define
some of the characteristics that are related to flare-up and thus to provide greater ease in the
choice of clinical behavior in these cases. There is still a lack of scientific evidence regarding
the risk of pain, swelling, and progression of persistent endodontic lesions. In the present study,
some parameters more frequently related to flare-up were chosen, among them: age, weight,
gender, general health status, number of channels, pulp and periradicular diagnosis, clinical
symptoms, number of sessions, and medication. The conclusion of this literature review was
that the attention of the professional should be greater when it comes to a female patient with
necrotic pulp, who presented pain before treatment and who presented with allergy to sulfa,
dust, pollen and / or some foods. But it is clear that further research on flare-up and its
characteristics is still needed.

Keywords: Flare-up. Urgency. Treatment.
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INTRODUÇÃO
A principal causa de urgências odontológicas é dor, ocorrendo de 2 a cada 3 pacientes
que aparecem no consultório, e dentre esses, 89% tiveram dor por uma semana (38), de
intensidade moderada ou grave (31). O diagnóstico mais frenquente é pulpite irreversível (20),
que se caracteriza por dor espontânea que pode se estender por minutos ou até horas, e se
exacerbar com calor ou frio (36). O tratamento necessário nesses casos de urgência é:
endodontia ou exodontia (6).
Um atendimento bem-sucedido de uma urgência endodôntica requer conhecimento
clínic\, ou seja, o profissional deve estar hábil para concluir o diagnóstico, para tomada de
decisão em relação ao tratamento necessário, além de avaliar a necessidade de prescrição de
medicamento. Esse processo é considerado muitas vezes estressante para o paciente e para o
profissional, mas se conduzido de forma correta e eficaz pode proporcionar grande satisfação
para ambos (16).
Essa occorência urgente após consulta de tratamento endodôntico é um problema
significativo, e é chamado de “flare-up”, termo usado comumente para caracterizar dor e/ou
inchaço pós-operatórios de gravidade suficiente para uma visita não programada (40).
Se os tecidos perirradiculares são danificados durante as manipulações no canal
radicular, então inicia uma resposta inflamatória aguda, chamada de flare-up. Mesmo que esse
fenômeno ative o sistema imunológico do corpo que começa a combater a infecção, ele também
provoca efeitos indesejáveis para o paciente como, dor e inchaço (41). A origem do flare-up
pós tratamento endodontico é polietiológica, podendo ser por fatores mecânicos, químicos e
microbianos (2, 7, 12, 14, 32, 39, 41). Independentemente do fator desencadeante, esse
fenômeno depende da extensão da lesão do tecido perirradicular, da sua gravidade e intensidade
da inflamação. Esses fatores estão inter-relacionados e diretamente interdependentes (41).
Regras assépticas não respeitadas durante o tratamento endodôntico, higiene bucal
insuficiente do paciente, não utilização do dique de borracha, tecido cariado não removido
completamente, obturação antiga não hermética ou infecção secundária no canal radicular
podem ser causas de flare-up. Entre as consultas, os micro-organismos também podem entrar
no sistema de canais radiculares através de um selamento temporário não hermético ou em caso
de queda do mesmo, e também se ele for deixado por mais de duas semanas. Restauração
permanente que também não estiver perfeitamente adaptada ou com trincas, pode vir a
ocasionar flare-up (27).
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Imura e Zuolo (17), listam outras características que estão relacionados com surtos de
flare-up, tais como: procedimentos clínicos do operador, micro-organismos presentes nos
canais infectados, fatores do hospedeiro (gênero, idade, imunidade, fatores psicológicos, etc.),
diagnóstico pulpar/perirradicular, condição sistêmica, características do tratamento, entre
outros.
Dentre os fatores que mais causam flare-up no paciente é extruir micro-organismos para
além do ápice no preparo biomecânico dos canais radiculares (42, 45). Isso se dá pois, durante
a preparo biomecânico do sistema de canais radiculares, após a extrusão de detritos infectados
do forame apical aos tecidos perirradiculares, a inflamação é exacerbada em decorrência do
desequilíbrio entre micro-organismos e sistema imunológico do paciente, os vasos sanguíneos
dilatam, aumentam sua permeabilidade e se inicia a quimiotaxia de células de inflamação (40,
42). A intensidade desses fenômenos depende da virulência dos micro-organismos e da sua
quantidade nos tecidos periodontais (40).
Um dos fatores iatrogênicos que causam o flare-up do tratamento endodôntico é o erro
na determinação do comprimento de trabalho do canal radicular, ocasionando a sobre
instrumentação, agredindo mecanicamente os tecidos periapicais (18). Outro fator iatrogênico
que pode causar flare-up está relacionado ao fator químico. Irrigantes, medicamentos
intracanais, materiais obturadores e suas composições, podem ser flogógenos, portanto,
causando irritação, dor pós-operatória e sensibilidade após contato com tecidos
perirradiculares. Quanto maior for a extrusão de líquidos, medicamentos e cimentos de canais
forem extruídos para os tecidos periodontais, a reação inflamatória será mais intensa (42).
Mas a definição de flare-up ainda é muito controversa, uma vez que resultou em
diferenças de frequência extremamente variável, como por exemplo, 0,39% (18) e 20% (25).
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OBJETIVOS

O termo flare-up tem ganhado muito destaque no dia-a-dia clínico e nas pesquisas
científicas, porém ainda há muitas controversas em relação a esse termo. Por isso, essa revisão
de literatura tem como objetivo ajudar a definir algumas das características que estão
relacionadas ao flare-up e então, proporcionar maior facilidade nas escolhas das condutas
clínicas nesses casos.
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REVISÃO DE LITERATURA
Alguns dos estudos inicialmente analisados mostraram que o índice de incidência de
flare-up varia de 2% (26) à 3,2% (33; 52). Entretanto, Tsesis e colaboradores (48), apresentaram
uma frequência de 8,4% baseado em 982 pacientes de 6 estudos. Já, Sipavičiūtė e Manelienė
(43), mostraram uma taxa que teve maior variação: 1,4% a 16%. Mor, Rotstein e Friedman (24),
apresentaram incidência de 4,2%. Há outras pesquisas que mostram uma variação de ocorrência
de flare-up de 2,3 a 58%, sete dias após a primeira intervenção (28, 50, 37), mas o impacto
dessa dor não se compara à dor antes do tratamento, com queda substancial de prevalência e
gravidade (34). Em uma revisão sistemática foi mostrado incidência de 5,3% de pacientes que
relataram dor a longo prazo, 6 meses ou até mais, após intervenção endodôntica (29). O estudo
de Yu et al. (54), mostrou que 1 paciente apresentou flare-up um mês após o tratamento
endodôntico, 8 pacientes entre um e cinco anos, e 1 paciente após 25 anos do tratamento, mas
não houve intervenção para esses casos, apenas conversa para tranquilizar e prescrição
medicamentosa. Vinte e três pacientes (15,1%) relataram episódios de flare-up suficientes para
perturbar atividade diária normal, mas não suficiente para intervenção endodôntica de urgência.
Contudo, há falta de evidências científicas quanto ao risco de dor, inchaço, e a
progressão de lesões endodônticas persistentes (44).
Há controversas quando o assunto é definição de flare-up, algumas delas são:
comprimento da instrumentação (35), casos que requerem consulta de urgência, prescrição de
analgésicos e antibióticos e casos de desconforto grave (4), consulta de emergência devido a
dor e/ou inchaço (22), entre outros.
Em relação a idade do paciente, alguns estudos mostram diferenças estatisticamente
significantes para adultos e jovens. Para adultos há menor ocorrência de flare-up (26), uma vez
que os canais radiculares dos dentes são de menor diâmetro, e com isso menos extrusão de
tecidos necróticos e raspas de dentina no periápice (7). Não foi encontrada diferença
estatisticamente significante em relação a idade média dos pacientes (24, 47), mas houve
diferença entre os grupos dos menores de 20 anos, em relação ao grupo de 40 à 59 anos, sendo
que os primeiros apresentaram menor incidência de urgências, resultado que vai contra os
citados anteriormente (47). Um estudo mostrou diferença estatisticamente significante para
maiores que 50 anos (11,3%), em relação aos pacientes entre 20-50 anos (1,3%), sendo maior
ocorrência nos primeiros. Não houve diferença para pacientes maiores de 50 anos em relação
aos menores de 20 (6,7%), (3).
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Foi encontrada diferença entre gênero também, sendo as mulheres mais afetadas pelo
fenômeno de dor pós-operatória (17, 26, 52, 54), principalmente pelo fator hormonal (13, 27,
51), porém houve resultados que não mostrou diferença estatística significante entre gênero (24,
47, 52). Sobre o estado geral da saúde do paciente, os que fazem uso contínuo de corticoides,
apresentam menor taxa de flare-up após o tratamento endodôntico, uma vez que essa medicação
pode suprimir respostas inflamatórias agudas (13). Já em outro estudo não foi identificada
diferença significativa em relação às doenças sistêmicas dos pacientes (17).
No trabalho de Walton and Fouad (52), houve diferença estatisticamente significante
entre polpa necrótica e polpa vital (6,5 e 1,3%, de ocorrência de flare-up, respectivamente).
Outro estudo também mostrou maior ocorrência de flare-up em dentes não-vitais (5,3%) e
nenhuma ocorrência nos dentes vitais (0%) (3).
Sobre a influência do estado da polpa e dos tecidos perirradiculares, há evidências de
47 a 60% dos casos de polpas necróticas assintomáticas, apresentam dor nas primeiras 24 horas
após tratamento endodôntico (5, 8, 9, 12, 15, 23, 32, 39, 40, 45, 48, 49, 51). A destruição óssea
visível na radiografia também apresenta maior chance de flare-up (27, 51), e se a lesão for igual
ou maior que 5 milímetros também eleva as chances de ocorrência do fenômeno (28). Oliveira
(32) mostrou em seu estudo que o diagnóstico inicial é um dos fatores importantes em relação
às exacerbações dolorosas após intervenção endodôntica pois, houve diferença estatisticamente
significante na ocorrência de flare-ups em casos com imagens radiolúcidas no periápice. Nair
e colaboradores (26) mostraram que a maior taxa de ocorrência de flare-up é nos pacientes com
pulpite irreversível assintomática, seguida das polpas necróticas com lesão periapical e em
terceiro as necróticas sem lesão periapical. A maior ocorrência de atendimentos de urgências
foi para dentes não-vitais (1). Imura e Zuolo (17), mostraram que a taxa de ocorrências de
urgências endodônticas foi inversamente proporcional ao tamanho da lesão, ou seja, houve
maior ocorrências em lesões menores. Azim e colaboradores (3), concluem que tanto pulpite
irreversível sintomática quanto a assintomática não apresentaram flare-up desde que as
condições assépticas fossem seguidas vigorosamente.
Touré e colaboradores (47), mostraram que o número de dias que os pacientes sofreram
dor antes de buscar atendimento foi significativamente maior para o grupo que apresentou
pulpite irreversível, dos que apresentou necrose pulpar. Também mostraram que para ambos
esses grupos, a maioria apresentou dor de alta intensidade. A percussão e a palpação não foram
dolorosas para pulpite irreversível e dolorosas para quase todos do grupo de necrose. O grupo
de pulpite irreversível não apresentou mobilidade, mas 87% do grupo necrose apresentou.
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Linfadenopatia acometeu 46% dos pacientes com polpa necrótica e não foi detectada nos
pacientes do grupo pulpite irreversível.
Em relação aos sintomas clínicos, 80% dos pacientes que apresentam dor pré-operatória
apresentam depois do tratamento também (13, 17, 21, 37). E a dor, por sua vez, aumenta nível
de estresse pelo corpo, prejudicando a resposta imune do paciente, aumentando então a
probabilidade de ocorrência de flare-up (51).
Há também maior taxa de acometimento de flare up em dentes molares do que em outros
(28, 47, 54). Em contrapartida, não foi encontrado diferença estatisticamente significante para
os tipos de dentes, nem suas posições na arcada e tampouco em relação ao número de canais,
no desenvolvimento de flare-up (24, 26). Não houve diferença também, em relação a
modalidade de tratamento, ou seja, se é a primeira vez tratado ou é um retratamento (26). Em
contrapartida, houve estudos que mostraram diferença estatisticamente significante para
modalidade, e as maiores ocorrências de urgências foram para casos de retratamento (1, 17).
Um estudo não mostrou diferença significativa se o dente apresenta ou não mobilidade (32).
Foi encontrada diferença em relação à arcada, ou seja, na mandíbula há maior acometimento
das urgências endodônticas em relação à maxila, porém não foi encontrada diferença entre
dentes posteriores e anteriores. Esse mesmo estudo mostra que um dos fatores predisponente
para maior ocorrência de urgências é alergia à alguma das seguintes substâncias: sulfa, poeira,
pólen e alguns alimentos. Só não houve diferença estatisticamente significativa para alergia à
penicilina (17).
Estudos mostram que não há relação direta entre a manifestação da dor pós-operatória
e a quantidade de sessões durante o tratamento endodôntico (3, 11, 26). No entanto, alguns
estudos mostram resultados controversos, isto é, que a dor é mais comum após tratamento
finalizado em apenas uma sessão (12, 30, 53). Nos questionários que fizeram no estudo de
Kaptan e colaboradores (19), para dentistas, dentre os 589 questionários, 65,3% preferem
tratamento endodôntico em sessão única em casos de pulpite irreversível. Porém para casos de
polpas necróticas e/ou lesão periapical quase todos preferiam mais de uma sessão (96,9%). A
porcentagem de sessão única do tratamento endodôntico diminui conforme aumenta o número
de canais.
Sobre medicamentos intracanais, alguns estudos mostraram que não existe uma relação
direta entre o uso de medicamentos intracanais entre as sessões e as ocorrências de dor (10, 13,
17). Outras pesquisas mostraram que os medicamentos intracanais antimicrobianos reduzem a
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dor pós-operatória causada por micro-organismos que são deixados na raiz canal e infecção
secundária (13). Por outro lado, outras pesquisas dizem que os medicamentos intracanais são
ineficazes na prevenção do flare-up, que é causado pela extrusão de detritos infectados através
do ápice radicular durante o preparo do canal radicular (40). Ehrmann e colaboradores (8)
também mostraram que o uso ou o tipo de medicamento intracanal não altera a frequência das
crises.
No estudo de Kaptan et al.(19), foi feito questionário para os cirurgiões-dentistas, total
de 589. Os resultados foram: 52,3% dos entrevistados usaram medicação intracanal, enquanto
27,5% declararam não usar medicação entre sessões. A taxa de prescrição de analgésico e
antibiótico após pulpectomia foi 20,4%. Sete por centro relataram que prescreveram apenas
analgésicos e 6,1%, antibióticos. Nos casos de abcessos periapicais agudos, a prescrição de
antibióticos foi de 41%. No entanto, se foi feito drenagem, a taxa aumentou para 44,6%. Onze
por cento relataram prescrever apenas antibióticos nos casos de abcesso periapical agudo sem
fazer nenhum tratamento invasivo. Os antibióticos prescritos foram Amoxicilina com
Clavulanato (61,8%), Amoxicilina (46,5%), Clindamicina (26,8%) e Metronidazol (19,7%). A
conclusão desse estudo foi que, dentro de suas limitações, pode-se afirmar que houve
discrepância entre a prática ensinada e observada. Os entrevistados estavam prescrevendo
antibióticos para condições em que o tratamento local seria suficiente. As iniciativas e a
atualização contínua do conhecimento podem impedir prescrição desnecessária em tratamentos
endodônticos de urgência. Oliveira (32) também mostrou em seu trabalho que medicação antes
do tratamento endodôntico não altera a ocorrência de flare-up significativamente.
Touré et al. (47), mostraram em seu estudo que os medicamentos (analgésicos nãoopióides e antibióticos) proporcionaram alívio em 46% dos pacientes com necrose pulpar e 62%
dos que apresentavam pulpite irreversível. Houve menor ocorrência de urgências nos pacientes
que tomaram antibióticos e/ou analgésicos no pós-operatório, mas a diferença estatisticamente
significante foi apenas para analgésicos (17, 52).
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DISCUSSÃO

O índice de incidência de flare-up é extremamente variável, uma vez que temos números
entre 0,39% (18) até 16% (43). Ou seja, isso remete a falta de consenso em relação a definição
de flare-up.
No presente estudo, foram eleitos alguns parâmetros mais frequentemente relacionados
com flare-up, dentre eles: idade, peso, gênero, estado da saúde geral, número de canais,
diagnóstico pulpar e perirradicular, sintomas clínicos, número de sessões, e medicação.
Em relação a idade, estado da saúde geral, tipo, posição e local do dente, a modalidade
e quantidade de sessões de tratamento, os estudos são bastante controversos, ainda não havendo
consenso entre esses parâmetros (1, 3, 7, 11, 17, 24, 26, 47), e por isso são necessários mais
estudos para maiores esclarecimentos.
Os estudos que consideraram o gênero do paciente, a maioria mostrou que as mulheres
são mais afetadas pelo flare-up, e uma das justificativas para isso é o fator hormonal (17, 26,
52, 54).
Foi citado também diferença estatística para pacientes que possuem alergia à alguma
substância (17), sendo mais um alerta para que seja feita uma anamnese minuciosa e detalhada,
e ainda uma atenção especial para esses pacientes.
Embora houve um estudo contrário, a grande maioria das pesquisas apresentadas
também evidenciaram maiores ocorrências de flare-up para casos de polpas necróticas (3, 52)
com lesão periapical (27, 32, 51), em relação as polpas vitais. Mas também houve quem disse
que a diferença não é estatisticamente diferente, comparando pulpite irreversível sintomática
da assintomática, quando o protocolo de tratamento é seguido corretamente (3). Para necrose
foi detectado também: dor a palpação e percussão, mobilidade e linfadenopatia, características
que as pulpites irreversíveis não apresentaram (47). Isso remete que casos de necrose são os
que apresentam maiores complicações e por isso uma atenção meticulosa no tratamento.
A maioria dos pacientes que apresentaram dor antes do tratamento, apresentaram depois
também (13, 17, 21, 37), servindo como alerta para que o profissional sempre esclareça para o
paciente sobre a grande probabilidade de ocorrência de flare-up, e as vezes até um tratamento
de urgência, não programado, após o tratamento endodôntico.
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No que diz respeito à medicação intracanal, também há controversas, alguns autores
dizem ser eficaz contra as bactérias remanescentes do tratamento de uma sessão para a outra
(13) e, por outro lado, outros autores dizem que não há diferença significativa para o uso do
medicamento intracanal (10, 13, 17), uma vez que a extrusão de raspas de dentina além do ápice
é o fator responsável por causar flare-up e não as bactéricas (40). Sendo assim, é evidente que
o endodontista deve lançar mão do máximo de todos os recursos possíveis para evitar flare-up,
e diante de todo esse contexto, a melhor conduta é, evitar extruir raspas de dentina, seguindo o
protocolo de tratamento endodôntico corretamente, e também utilizar o medicamento intracanal
entre sessões, além de utilizar analgésicos após o tratamento para o controle da dor, uma vez
que esse grupo de medicamentos mostrou diferença estatisticamente significante no alívio da
dor para os pacientes (17, 52).
Contudo, a atenção do profiossional deve ser redobrada quando se trata de um paciente
do gênero feminino, com polpa necrótica, que apresenta dor antes do tratamento e que apresente
alergia à sulfa, poeira, pólen e/ou alguns alimentos.
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CONCLUSÃO
Diante da revisão apresentada, foi possível verificar que os endodontistas devem estar
bem atentos tanto em relação ao tratamento endodôntico, quanto ao paciente e as suas
particularidades, uma vez que as ocorrências de flare-up podem estar relacionadas com ambas
as características.
A atenção do profiossional deve ser maior quando se trata de um paciente do gênero
feminino, com polpa necrótica, que apresentou dor antes do tratamento e que apresente alergia
à sulfa, poeira, pólen e/ou alguns alimentos.
Mas é evidente que, ainda são necessárias mais pesquisas referentes à flare-up e suas
características.
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