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Apesar dos avanços na área da endodontia ainda existe casos que resultam em significativos 
fracassos. Frente ao tratamento endodôntico com resultado de insucesso, seja por constatar 
por presença de sinais, sintomas clínicos ou por alterações radiográficas, o retratamento 
endodôntico é uma alternativa de primeira escolha desde que sejam respeitadas as suas 
indicações e limitações. O estabelecimento da etiologia do insucesso é fundamental para 
programar o retratamento endodôntico da maneira mais adequada. A vasta literatura que 
aborda o assunto aponta a relação dos fatores microbianos e os erros técnicos como as causas 
dos fracassos endodônticos. Neste contexto, o estudo tem como objetivo geral buscar na 
literatura indexada as principais causas de insucesso quanto ao procedimento odontológico 
relacionado ao tratamento endodôntico. Diante disso, a pesquisa será uma revisão de literatura 
integrativa que ocorrerá nas bases de dados eletrônicas da biblioteca Scientific Electronic 
Library Online e Biblioteca Virtual de Saúde, com recorte temporal de 2013 a 2019, tendo 
como descritores: retratamento endodôntico. falhas endodônticas. técnicas do retratamento. 
Como critérios de inclusão: artigos publicados em periódicos indexados, monografias, teses 
de doutorado, dissertações de mestrado e que apresentem documentos completos, publicados 
entre 2014 e 2018. Serão ainda estabelecidos critérios de exclusão: documentos publicados 
em período diferente do recorte temporal pré-estabelecido e que não apresentem relevância ao 
tema proposto. Por fim, os dados serão comparados com a literatura existente sobre a 
temática. Espera-se que os resultados do estudo possam contribuir para a formação acadêmica 
e continuada dos profissionais da odontologia, contribuindo assim, de forma geral, a 
estudantes e profissionais da área, a tomar medidas preventivas que possam proporcionar um 
tratamento mais eficaz 
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