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O tratamento endodôntico busca o reparo tecidual através da limpeza, desinfecção, modelagem 

e obturação hermética e tridimensional do sistema de canais radiculares, permitindo manter 

dentes na cavidade oral, os quais antes tinham como única opção de tratamento viável a 

exodontia. Realizar um tratamento endodôntico em sessão única ou múltiplas sessões têm sido 

motivo de amplas discussões cientificas entre profissionais e acadêmicos adeptos da finalização 

imediata do tratamento endodôntico e por aqueles que defendem a utilização da medicação 

intracanal.  Nesse sentido, o  presente trabalho tem como objetivo geral, compreender as 

indicações para proceder a obturação em sessão única a partir da revisão de literatura 

integrativa, a qual é constituída por produções científicas de estudos teóricos e empíricos de 

bases eletrônicas, apoiando-se em leituras exploratórias e seletivas. Para o alcance do objetivo 

proposto, foi utilizado o banco de dados  da PubMed, filtrando a busca entre os anos de 2013 a 

2017, com textos em português e inglês;  resumos disponíveis e acessados na íntegra pelo meio 

online, usando como palavra chave principal para a busca: Tratamento Endodôntico e como 

palavras chave secundárias: visita única e múltiplas visitas. Os artigos obtidos foram 

categorizados em tabelas, as quais servem de embasamento para a discussão teórico-prática 

sobre as filosofias de trabalhos existentes hoje na especialidade da endodontia. Espera-se como 

resultado final desta revisão conseguir artigos embasados tanto na teoria da sessão única como 

artigos que acreditem nas medicações intracanais, os quais favoreçam a construção de uma 

discussão científica sobre as diferentes filosofias de trabalho existentes na complexa 

especialidade da endodontia. 
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