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A evolução verificada ao nível do diagnóstico e tratamento endodôntico, associada 

ao exercício de uma Medicina Dentária conservadora e individualizada, converteu a 

restauração/reabilitação protética dos dentes com terapêutica endodôntica num 

elemento crucial do sucesso clínico.  

Contudo, apesar de aparentemente simples, diversos condicionalismos específicos 

dos dentes endodonciados fazem com que a sua reabilitação funcional e estética, e 

sobretudo previsível e duradoura seja frequentemente mais complexa e sensível. 

Nesta apresentação abordaremos os problemas particulares destes dentes, 

critérios de decisão clínica, adesão, meios de retenção adicionais, materiais, 

técnicas disponíveis e as soluções restauradoras possíveis para diferentes 

situações clínicas com recurso a casos clínicos documentados passo a passo. 

Curriculum Vitae 

Resumo 


