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RESUMO
O objetivo desta pesquisa é apresentar e discutir, por meio de uma revisão de literatura, estudos que apontam como
efetuar um diagnóstico e prognóstico adequados em lesões endo-periodontais. Foi realizada uma busca na literatura,
nas seguintes bases de dados: Crochane, Google Acadêmico, Medline, PubMed e Scielo, contendo artigos científicos
de 2007 até 2018, nos idiomas inglês e português, usando os termos de pesquisa: “Diagnóstico E/OU “Endodontia” E/
OU “Lesão endo-periodontal E/OU “Periodontia”. Foram utilizados como critérios de inclusão estudos de caso-controle,
séries de casos, pesquisas clínicas, estudos in vitro e in vivo, revisões sistemáticas em que apresentassem uma criteriosa
metodologia ao definir um correto diagnóstico. O correto diagnóstico das lesões endo-periodontais é importante para
obter sucesso no tratamento. Para isso, o clínico precisa fazer uso de alguns exames e/ou avaliações clínicas para que
não haja dúvida da patologia que está acometendo o paciente. Tais procedimentos são: anamnese, exame clínico,
exame visual de tecidos moles e duros, radiográfico, sondagem dental e periodontal, palpação, mobilidade dentária,
percussão, exame microbiológico, testes para rastreamento de fístula e sensibilidade pulpar, e em casos de dúvida,
exposição cirúrgica. O prognóstico vai variar conforme o diagnóstico da lesão, a resposta do indivíduo e a necessidade
de reintervenção. Portanto, o diagnóstico e prognóstico são essenciais para um adequado tratamento das lesões
endo-periodontais.
UNITERMOS: Diagnóstico. Endodontia. Lesão endo-periodontal. Periodontia. Prognóstico. R Periodontia 2019;
29: 44-52.

INTRODUÇÃO
As lesões endo-periodontais são manifestações entre
o periodonto e a polpa. A explicação mais relevante
cientificamente indica uma possível comunicação entre
as estruturas anatômicas da polpa com as do periodonto
(Al-Frouzan, 2014; Young-Dan et al., 2017). Lesões
endo-periodontais são patologias de difícil diagnóstico,
embora sejam encontradas rotineiramente no consultório
odontológico (Goyal, 2014).
Um diagnóstico preciso é essencial para evitar futuras
complicações, as quais irão interferir ao sucesso na terapia
(Sooratgar et al., 2016;Young-Dan et al., 2017). Com isso,
estudos apontam a necessidade de se realizar diversas
avaliações/exames, tais como: uma anamnese precisa
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(Sunitha et al., 2008; Shenoy & Shenoy, 2010; Singh, 2011);
avaliação de aspectos clínicos (Gambin & Cecchin, 2018);
utilizar métodos de auxílio para exames radiográficos (Simon
et al., 2013; Jivoinovici et al., 2017; Gambin & Cecchin,
2018); se necessário, avaliações microbiológicas e análise in
vitro (Gomes et al., 2015; Gambin et al., 2019); exame visual
de tecidos moles e duros (Shenoy & Shenoy, 2010); exame
de sondagem periodontal (Sunitta et al., 2008; Shenoy &
Shenoy, 2010; Ghezzi et al., 2012; Gonçalves et al., 2017);
exame de mobilidade dental (Sem-Li et al., 2009; Shenoy &
Shenoy, 2010); exame de percussão; exame de rastreamento
de fístula; teste de sensibilidade pulpar e se necessário, em
caso de dúvidas, exposição cirúrgica (Shenoy & Shenoy, 2010;
Gonçalves et al., 2017).
Portanto, a obtenção do diagnóstico será preciso,
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principalmente para elaboração do plano de tratamento. Um
correto prognóstico vai variar principalmente pela extensão
da lesão e do tratamento apropriado (Herrera et al., 2018).
Deste modo, diante do conhecimento obtido previamente,
o Cirurgião-Dentista será capaz de diagnosticar e avaliar as
condições dos tecidos duros e moles (Fagundes et al., 2007).
O objetivo desta pesquisa é apresentar e discutir, por
meio de uma revisão de literatura, estudos que apontam
como efetuar um diagnóstico e prognóstico adequados em
lesões endo-periodontais
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada uma busca na literatura, pertinente ao
assunto pesquisado, nas seguintes bases de dados: Cochrane,
Google Acadêmico, Medline, PubMed e Scielo, contendo
artigos científicos de 2007 até 2018, nos idiomas inglês e
português, usando os termos de pesquisa: “Diagnóstico
E/OU “Endodontia” E/OU “Lesão endo-periodontal E/OU
“Periodontia”.
Tendo em vista os estudos encontrados na literatura,
pertinente ao diagnóstico das lesões endo-periodontais.
Foram utilizados como critérios de inclusão estudos de casocontrole, series de casos, pesquisas clínicas, estudos in vitro
e in vivo, revisões sistemáticas em que apresentassem uma
criteriosa metodologia ao definir um correto diagnóstico.
Como base dos resultados os critérios de inclusão
foram: estudos que apresentassem formas de diagnosticar
lesões endo-periodontais, estudos de sucesso, com clareza
e detalhamento de dados, pesquisas bem fundamentadas e
com propósito científico relevante. Os critérios de exclusão
foram os artigos que não apresentassem nenhum dos
objetivos a serem pesquisados.
REVISÃO DE LITERATURA DISCUTIDA
Como um método avaliativo de diagnóstico o profissional
da Odontologia deve observar o tamanho da lesão no
periodonto e a vitalidade pulpar (Parolia et al., 2013) e elucidar
e remover fatores etiológicos que podem afetar a interação
entre as estruturas pulpares e periodontais (Verma et al., 2011;
Miao et al., 2015).
Entende-se que as lesões endo-periodontais são
patologias complexas e com diagnóstico difícil de ser realizado.
Muitos casos o Cirurgião-Dentista confunde com doença
periodontal ou doença pulpar apenas (Goyal, 2014).
Se-Lim et al. (2009), relatam que um bom resultado
clínico terapêutico depende principalmente da extensão da
lesão periodontal, presença ou não de radiolucidez periapical,
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mobilidade dental, correto tratamento endodôntico e uma
boa cicatrização tecidual, ainda mais se houver envolvimento
de lesão de furca.
Um estudo teve como objetivo investigar lesões endoperiodontais em 46 participantes, onde os o métodos
utilizados para diagnosticar as lesões e diferenciá-las foram
por meio de exame clínico, exame radiográfico periapical e
exame microbiológico. Assim, o estudo relatou a importância
de associar mais de um exame para fins de diagnóstico de
lesões endo-periodontais (Didilescu et al., 2012).
Resultados do sucesso dos tratamentos de lesões endoperiodontais abrangem diagnóstico e planejamento precisos
para efetuar um tratamento, além de exames radiográficos
para acompanhamento durante certo prazo (Rotstein, 2017).
Existem diversos meios de realizar um adequado
diagnóstico de lesões endo-periodontais. Para isso, o
Cirurgião Dentista deve efetuar vários exames, avaliações
e testes com finalidade de confirmar o diagnóstico preciso
acerca da lesão endo-periodontal a ser tratada (Sunitta el
al., 2008; Abbott & Salgado, 2009;Shenoy & Shenoy, 2010;
Ghandi et al., 2011; Singh, 2011; Ghezzi et al., 2012; Simon
et al., 2013; Fujii et al., 2014; Gomes et al., 2015; Gonçalves
et al., 2017).
DIAGNÓSTICO DE LESÕES ENDO-PERIODONTAIS
Para estabelecer um adequado diagnóstico, o cirurgiãodentista deve ficar atento para alguns critérios de avaliação a
serem realizados durante o procedimento clínico:
1) Anamnese: É considerada essencial pelo fato de
analisar a queixa principal e a evolução da patologia do
paciente. Nela rotineiramente realizam-se a inspeção de
bochechas, lábios, língua, mucosa oral e músculos, além de
classificar a doença, a origem e o tipo de dor (Sunitha et al.,
2008; Shenoy & Shenoy, 2010; Singh, 2011).
2) Avaliação dos aspectos clínicos: Esse exame
constitui em avaliar as características presente em cada lesão
endo-periodontal a fim de melhor classifica-la para efetuar um
correto tratamento (Gambin & Cecchin, 2018).
3) Exame visual de tecidos moles: Esse exame consiste
em avaliar tecidos moles: gengiva inserida, lábios, palato,
mucosa oral, músculos e língua para verificar alterações/
presença de fístulas, inflamação e ulceração e trato sinusal
(Shenoy & Shenoy, 2010).
4) Exame clínico de tecidos duros: Para verificar:
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traumas, fraturas radiculares vertical e corono-radicular e
presença raízes fusionadas (Shenoy & Shenoy, 2010).
5) Avaliação radiográfica: Um adequado exame
radiográfico das alterações periodontais e periapicais é
essencial para estabelecer um correto tratamento (Abbott &
Salgado, 2009; Shenoy & Shenoy, 2010; Simon et al., 2013;
Jivoinovici et al., 2017; Gambin & Cecchin, 2018). Além disso,
em caso de dúvidas no exame periapical radiográfico de
consultório a tomografia computadorizada helicoidal poderá
ser uma forma de diagnóstico diferencial. (Ghandi et al., 2011)
6) Exame de sondagem: Sondagem dental - Esse teste
consiste em verificar o comprometimento dental de elementos
não vitais ou com presença de tratamento endodôntico
associado (Harrington et al., 2002; Sunitta et al., 2008;
Hargreaves & Cohen, 2010). Sondagem periodontal- é o teste
que vai verificar medidas anormais de profundidade de bolsa
periodontal e possível comprometido do periodonto (Sunitta
et al., 2008; Hargreaves & Cohen, 2010; Shenoy & Shenoy,
2010; Ghezzi et al., 2012; Gonçalves et al., 2017).

9) Exame de percussão: Tem a finalidade de verificar as
condições pulpares e a presença de inflamação nos tecidos
perirradiculares. Se subdivide em vertical e horizontal. A
percussão vertical consiste em pressionar o elemento dental
na face oclusa/incisal com o auxílio de cabo de instrumento,
através de pequenas suaves batidas. Já a percussão horizontal
utiliza o auxílio de um cabo de instrumento posicionado
horizontalmente, na face vestibular do elemento. O
desconforto à pressão no dente suspeito determina doença
pulpar por meio de resposta a algum tipo de inflamação
tecidual anormal (Shenoy & Shenoy, 2010).
10) Exames microbiológicos: É utilizado para pesquisa
de bactérias com a finalidade de verificar e diferenciar a
microbiota presente em cada patologia do periodonto e
da polpa. Esse exame consiste em realizar coletas da bolsa
periodontal e do canal radicular através do uso de cone de
papel absorvente estéril. E ainda, o exame consiste em verificar
e identificar a etiologia bacteriana mais predominante para
casos com difícil controle e cura tecidual, a fim de diagnóstico
diferencial. (Fujii et al., 2014; Gomes et al., 2015; Gambin et
al., 2018; Pourhajibagher & Bahador, 2018) (Figura 2).

7) Exame de palpação: Com a finalidade de averiguar
alterações perirradiculares por meio de pressão digital (Shenoy
& Shenoy, 2010) (Figura 1).

Figura 2:Teste microbiológico de cultura celular de bactérias após coleta em canal radicular
com cone de papel calibre #30.

Figura 1:Exame de palpação apical.

8) Exame de mobilidade dental: Consiste em avaliar
a condição entre periodonto, ligamento periodontal e
dente, por meio de pressão vertical com auxílio de cabo
instrumento pressionado na face oclusal, no sentido do ápice
epressão horizontal, com o instrumento posicionado nas
faces vestibular e lingual do dente afetado. Sendo considera
as seguintes referências para o exame: (Grau I: considerada
mobilidade fisiológica; Grau II: Mobilidade moderada; Grau
III: mobilidade severa) (Sem-Li et al., 2009; Shenoy & Shenoy,
2010).
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11) Teste de rastreamento de fístula: Esse teste
permite uma identificação e diagnóstico diferencial da região
periodontal envolvida (nos casos de etiologia periodontal)
ou do elemento dental envolvido (para casos de doença de
origem pulpar). Em algumas situações ocorre a passagem
de conteúdo purulento da infecção pelo caminho de menor
densidade óssea e com isso pode haver drenagem em local
distante de sua origem inicial, ou seja, próximo de outros
elementos dentais que estão envolvidos diretamente na
etiologia da lesão. O exame consiste na introdução um
cone de guta-percha acessório no ponto de interação do
periodonto com o meio oral de forma cuidadosa, levando-o a
fazer o trajeto até o local de origem. Em sequência é realizada
An official publication of the Brazilian Society of Periodontology ISSN-0103-9393
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a radiografia periapical para determinar de forma precisa a
origem da lesão (Shenoy & Shenoy, 2010; Gonçalves et al.,
2017) (Figuras 3 e 4).

Figura 5: Exame ao frio com spray Endo Ice para teste térmico.

Figura 3: Imagem clínica do teste de rastreamento de fístula.

Figura 6: Exame ao calor com bastão deguta-percha aquecido para teste térmico.

Figura 4: Imagem radiográfica do cone de guta-percha em teste de rastreamento de fístula.

12) Teste de sensibilidade pulpar: É útil para avaliar o
comprometimento pulpar. Em caso de vitalidade pulpar há
uma resposta rápida e fugaz frente a ação do teste térmico.
Com essa resposta positiva ao frio, exclui-se a origem
endodôntica da lesão. Para esse procedimento deve-se
manter a superfície dental seca, utilizar isolamento relativo
por meio de rolete de algodão. Teste ao frio: é recomendado
um spray de gelo de – 5ºC a – 50ºC. Já no teste ao calor,
a resposta positiva pode indicar inflamação pulpar. Teste ao
calor: Utiliza-se guta-percha em bastão aquecida em uma
lamparina sobre a superfície dental vestibular seca e mantida
com isolamento relativo. (Shenoy & Shenoy, 2010; Gonçalves

13) Exposição cirúrgica: É uma cirurgia utilizada como
forma de confirmação de diagnóstico em endodontia. Tem
a finalidadede preservar o elemento dental. Indicada em
casos de anomalias, patologias ou injúrias de difícil cura.
Sendo usada como último recurso, quando outras técnicas
empregas não foram suficientes para a cura da enfermidade
oral (Sette-Dias et al., 2010).
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Figura 7: Exame ao calor com bastão de guta-percha aquecido para teste térmico.

et al., 2017) (Figuras 5, 6 e 7).
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14) Teste de cavidade: Esse teste tem como objetivo
verificar a sensibilidade dentária por meio da realização de
uma cavidade sem anestesia prévia. Assim o método tende
a confirmar a vitalidade pulpar na ausência de materiais
ideais para testes térmicos ou quando há dúvida frente aos
resultados por eles apresentados. O teste consiste em utilizar
alta rotação e uma broca diamantada ativada, perfazendo
uma cavidade até o momento em que o paciente responder
com sensibilidade em casos de polpa viva ou não, nos casos
de necrose dental. Esse método é pouco utilizado, visto que
os testes térmicos acabam sendo menos agressivos e mais
eficientes (Lopes et al., 2010).
15) Teste de transiluminação: Esse teste é utilizado
para verificar fatores que simulam a doença endo-periodontal,
interferindo no diagnóstico. Esse método consiste em utilizar
uma luz LED ou halógena do fotopolimerizador direcionada

ao dente, próxima a superfície dental. Com isso, é possível
verificar trincas dentárias,lesões cariosas sob das restaurações
ou algum outro defeito (Lopes & Siqueira, 2010).
15) Teste de anestesia: Esse teste é um excelente meio
de diagnóstico para dor difusa de difícil localização de arcada
( se superior ou inferior). Realiza-se a anestesia de apenas
um dente, para facilitar o diagnóstico por exclusão. Assim,
o procedimento é efetuado mediante pouca quantidade
de anestésico, cerca de 0,02 ml de forma intraligamentar,
na região mesial do dente suspeito de ser o causador da
dor. Dessa forma, se a dor passa logo após a realização da
técnica é porque o dente álgico foi localizado corretamente.
Caso a dor permanecer, é sinal de que o dente anestesiado
não corresponde à causa da dor. A técnica demanda tempo,
tornando o procedimento lento e por isso é pouco utilizada
(Lopes et al., 2010).

TABELA 1: RESUMO DOS PRINCIPAIS TESTES UTILIZADOS PARA DIAGNÓSTICO DIFERENCIALDAS LESÕES ENDO-PERIODONTAIS:

Autor/ Ano

Lesão endo-periodontal

Teste de diagnóstico diferencial

Sunitha et al., 2008; Shenoy
& Shenoy, 2010; Ghezzi et al.,
2012; Gonçalves et al., 2017

Lesão endodôntica primária

Exame clínico;
Teste de sensibilidade pulpar;
Teste de sondagem dental e periodontal;
Teste percussão;
Palpação apical;
exame radiográfico.

Sunitha et al., 2008; Shenoy
& Shenoy, 2010; Ghezzi et al.,
2012; Gonçalves et al., 2017.
Gambin & Cecchin, 2018

LEP com envolvimento periodontal
secundário
OU
LEP com envolvimento endodôntico
secundário

Exame clínico;
Exame de sondagem;
Exame de mobilidade dental;
Teste de sensibilidade pulpar;
Exame de rastreamento de fístula;
Teste de percussão;
Exame radiográfico.

Lesão periodontal primária (LPP)

Exame clínico;
Exame de sondagem periodontal;
Exame de mobilidade dental;
Exame radiográfico;
Teste de sensibilidade pulpar.

Lesão endo-periodontal verdadeira
combinada

Exame clínico;
Exame radiográfico;
Exame de sondagem;
Exame de mobilidade dental;
Exame de rastreamento de fístula;
Teste de percussão;
Exame microbiológico.

Sunitha et al., 2008; Shenoy
& Shenoy, 2010; Ghezzi et al.,
2012; Gonçalves et al., 2017.
Gambin & Cecchin, 2018

Sunitha et al., 2008; Shenoy
& Shenoy, 2010; Ghezzi
et al., 2012; Gomes et al.,
2015; Gonçalves et al., 2017.
Gambin & Cecchin, 2018;
Pourhajibagher & Bahador, 2018
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2- PROGNÓSTICO EM LESÕES ENDOPERIODONTAIS

Shenoy, 2010; Rotstein, 2017).

2.1. Lesão endodôntica primária
Por ser uma lesão meramente de origem endodôntica o
seu prognóstico é considerado favorável (Abbott & Salgado,
2009; Singh, 2011). Mesmo ocasionando uma drenagem
purulenta por meio do ligamento periodontal, sua solução
é alcançada por terapia endodôntica não cirúrgica. Sendo
assim, um grande ponto positivo ao tratamento (Hargreaves
& Cohen, 2010).
Em casos de não houver a solução da lesão periapical e
haver uma drenagem purulenta persistente é indicado uma
cirurgia para curetagem da lesão. Mesmo assim, ainda será
um prognóstico favorável de cura da enfermidade (Abbott &
Salgado, 2009; Singh, 2011).
2.2. Lesão endodôntica primária com envolvimento
periodontal secundário
Nesse caso o prognóstico vai depender além de uma
correta e eficaz terapia endodôntica, também do grau de
envolvimento/ comprometimento periodontal (Hargreaves
& Cohen, 2011). Normalmente, o reparo tecidual de danos
causados ao periodonto por meio da supuração ocasionada
pela polpa necrótica é considerado previsível (Siqueira &
Lopes, 2010).
Por ser uma lesão de origem endodôntica que se expande
e compromete o periodonto, seu prognóstico se torna menos
favorável quando comparado àlesão endodôntica primária
(Rotstein & Simon, 2004; Sunitha et al., 2008; Shenoy &

2.3. Lesão periodontal primária
O principal critério que deve ser levado em consideração
para determinar um prognóstico em lesão periodontal primária
é a progressão do processo já envolvido pela periodontite que
ocasiona destruição periodontal e afeta os dentes envolvidos
nessa patologia (Siqueira & Lopes, 2010; Hargreaves & Cohen,
2011).
O tratamento periodontal é considerado o principal
aspecto ao prognóstico em elementos dentais acometidos por
lesão periodontal primária. Isso se deve pela necessidade de
eliminação de bactérias para regeneração tecidual de suporte
dental (Grudianov et al., 2013). Outro fator que acaba se
tornando essencial ao prognóstico é a motivação com a qual
o individuo com doença periodontal tem acerca da adesão ao
tratamento para a cura periodontal (Gambin & Ribas, 2017;
Gambin et al., 2017).
Em relação ao sucesso em longo prazo deve-se ficar
atento aos fatores como: severidade e extensão das infecções
pulpar e periodontal iniciais, vitalidade pulpar, correto plano
de tratamento, habilidade do cirurgião-dentista (Gonçalves
et al., 2017).
2.4. Lesão periodontal primária com envolvimento
endodôntico secundário
O prognóstico nesse caso vai variar muito da perda
óssea envolvida. Em dentes unirradiculares: o prognóstico é
normalmente considerado sombrio, isto é, por ter apenas uma
raiz radicular e o defeito ósseo ocasionar grande perda óssea

TABELA 2: RESUMO DOS PROGNÓSTICOS DE CADA LESÃO ENDO-PERIODONTAL CONFORME A SUA CLASSIFICAÇÃO:

Autor/ Ano

Lesão endo-periodontal

Prognóstico

(Abbott & Salgado, 2009; Singh,
2011; Hargreaves & Cohen, 2010)

Lesão endodôntica primária (LEP)

Favorável

(Siqueira & Lopes, 2010; Shenoy &
Shenoy, 2010; Rotstein, 2017)

LEP com envolvimento periodontal
secundário

Duvidoso
(Depende da resposta de cada
indivíduo a terapia)

(Siqueira & Lopes, 2010; Grudianov
et al., 2013; Gonçalves et al., 2017)

Lesão periodontal primária(LPP)

Favorável

(Siqueira & Lopes, 2010; Rotstein,
2017)

LPP com envolvimento endodôntico
secundário

Duvidoso
(Depende da resposta de cada
indivíduo a terapia)

(Singh, 2011, Carranza et al., 2013,
Heasman et al., 2013)

Lesão endo-periodontal verdadeira
combinada

Ruim
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de envolvimento radicular. Já, em dentes multirradiculares: o
prognóstico a ser considerado é melhor. Isso se explica que
em dentes molares existem mais raízes e nem todas podem
estar totalmente comprometidas sem suporte ósseo (Siqueira
& Lopes, 2010; Rotstein, 2017).
2.5. Lesão endo-periodontal verdadeira combinada
As lesões verdadeiras combinadas por terem difícil
diagnóstico, ou seja, na maioria dos casos apenas um fator é
tratado: periodontal ou pulpar. O prognóstico vai depender da
remoção dos fatores etiológicos individuais e principalmente
da prevenção de futuros fatores que podem alterar-se em
processos da doença (Hargreaves & Cohen, 2011).
Em casos de uma lesão periodontal avançada e grandes
defeitos ósseos, o sucesso da terapia vai variar conforme
a resposta do indivíduo referente à regeneração tecidual e
a necessidade de preencher ou regenerar o defeito ósseo
acometido (Narang et al., 2011; Carranza et al., 2012).
Além disso, o prognóstico varia conforme a resposta que o
periodonto do indivíduo vai dar a cerca da terapia periodontal
recebida ao tratamento da lesão endo-periodontal verdadeira
combinada (Shenoy & Shenoy, 2010; Singh, 2011; Heasman
et al., 2013).

prognosis in endo-periodontal sclerosis. It was a research in
the literature, in the databases: Crochane, Google Academic,
Medline, PubMed and Scielo, with scientific articles from
2007 to 2018, in the English and Portuguese languages,
using the search terms: “Diagnostic AND/OR “Endodontics”
AND/OR “Endo-periodontal lesion AND/OR “Periodontics”.
Case studies, case control, clinical research, in vitro and in
vivo studies, and systematic and systematic reviews of a
diagnostic program were selected and followed. The success
of surgery is important to be successful in treatment. For this
purpose, the assay may be used and / or the clinical exams
so that there is no pathology that is affecting the patient.
These procedures are: anamnesis, clinical examination, visual
examination of soft and hard tissues, radiographic, dental and
periodontal probing, palpation, dental mobility, percussion,
microbiological examination, tests for fistula processing and
pulp sensitivity, and in cases of doubt, exposure surgery. The
prognosis will vary according to the diagnosis of the lesion, an
individual’s response and a need for reintervention. Therefore,
diagnosis and prognosis are essential for the treatment of
endo-periodontal lesions.

UNITERMS: Diagnosis. Endodontics.Endo-periodontal
lesion.Periodontics.Prognosis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O diagnóstico vai variar de acordo com o conhecimento
do Cirurgião-Dentista acerca de exames, avaliações e
testes que serão efetuados para descobrir qual a patologia
que esta acometendo ao paciente. Alguns exames que
são considerados impor tantes para estabelecer um
correto diagnóstico e diferenciação de cada lesão endoperiodontal: Anamnese, exames clínico, radiográfico,
exame visual de tecidos moles e duros, sondagem dental
e periodontal, palpação, mobilidade dentária, percussão,
exame microbiológico, testes para rastreamento de fístula e
sensibilidade pulpar, e em casos de dúvida, exposição cirúrgica
e teste de anestesia.
O prognóstico vem na sequência do diagnóstico e antes
do tratamento propriamente dito. Ele é fundamental para
servir de parâmetro a cerca do curso em que a lesão endoperiodontal pode seguir. Portanto, o diagnóstico e prognóstico
são essenciais para um adequado tratamento das lesões
endo-periodontais.
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ABSTRACT
The objective is to present and discuss, through a
literature review, studies that point to a diagnosis and
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