
Formulário e Diretrizes de Avaliação da Dificuldade dos 
Casos da Associação Americana de Endodontia (AAE) 

INFORMAÇÕES DO PACIENTE

Nome__________________________________________________________________________________

Endereço ________________________________________________________________________________

Cidade/Estado/CEP _________________________________________________________________________

Telefone __________________________________________________________________________________

Orientações para o Uso do Formulário de Avaliação da Dificuldade de 
Casos Endodônticos da AAE 
A AAE elaborou este formulário para uso em prontuários endodônticos. O Formulário de Avaliação torna a seleção de casos 
mais eficiente, mais consistente e mais facilmente documentada. Os dentistas podem optar igualmente por usar o formulário 
para ajudar na tomada de decisões quanto ao encaminhamento e na manutenção de registros dos pacientes.

As condições listadas neste formulário devem ser consideradas como fatores de risco potenciais que podem complicar o 
tratamento e afetar adversamente o resultado final. Os níveis de dificuldade são condições que podem não ser controláveis 
pelo dentista. Os fatores de risco podem influenciar a capacidade de proporcionar previsibilidade ao tratamento e ter impacto 
sobre a determinação de cuidados apropriados e sobre a garantia da qualidade dos mesmos. 

O Formulário de Avaliação permite ao profissional atribuir a um caso específico um nível de dificuldade.

NÍVEIS DE DIFICULDADE 

DIFICULDADE MÍNIMA   A condição pré-operatória indica uma complexidade de rotina (não complicada). Esses tipos 
de casos apresentariam apenas aqueles fatores relacionados na categoria de DIFICULDADE 
MÍNIMA. Obter um resultado previsível para o tratamento deve ser possível a um profissional 
competente com experiência limitada. 

.

DIFICULDADE
MODERADA

A condição pré-operatória é complicada, apresentando um ou mais pacientes ou fatores do 
tratamento relacionados na categoria de DIFICULDADE MODERADA. A obtenção de um resultado 
previsível para o tratamento será um desafio para um profissional competente e experiente. 

.
.

DIFICULDADE ALTA        A condição pré-operatória é excepcionalmente complicada, apresentando diversos fatores 
relacionados na categoria de DIFICULDADE MODERADA ou pelo menos um na categoria de 
DIFICULDADE ALTA. A obtenção de um resultado previsível para o tratamento será um desafio 
mesmo para um profissional muito experiente, com um extenso currículo de resultados favoráveis. 

Reveja sua avaliação de cada caso para determinar o nível de dificuldade. Se o nível de dificuldade ultrapassar sua experiência
e sua segurança, você deve considerar o encaminhamento a um especialista. 

DECISÃO

Tratar no Consultório Sim o Não o
Encaminhar o Paciente a:

_____________________________________________________________________________

Data:______________________________________________________________________

O Formulário de Avaliação da Dificuldade de Casos Endodônticos da AAE visa a auxiliar os profissionais a determinar o destino apropriado dos casos. A Associação Americana de 
Endodontia não garante nenhum resultado positivo associado ao uso deste formulário. Este formulário pode ser reproduzido, mas não pode ser emendado ou alterado de 
nenhuma forma. 

© American Association of Endodontists, 211 E. Chicago Ave., Suite 1100, Chicago, IL 60611-2691; Telefone: 800/872-3636 ou 312/266-7255; Fax: 866/451-9020 ou 
312/266-9867; E-mail: info@aae.org; site: www.aae.org

    FIG. 2-1    Formulário e Diretrizes de Avaliação da Difi culdade dos Casos da Associação Americana de Endodontia (AAE), elaborado para auxiliar 
os clínicos na avaliação do nível de difi culdade de um caso endodôntico e para ajudar a determinar a necessidade de encaminhar o paciente. 
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Formulário e Diretrizes de Avaliação do Grau de Dificuldade do Caso Endodôntico da AAE 
CRITÉRIOS E SUBCRITÉRIOS DIFICULDADE MÍNIMA DIFICULDADE MODERADA DIFICULDADE ALTA

*Sistema de Classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA)

Classe 1: Sem doença sistêmica. Paciente sadio..
Classe 2: Paciente com leve grau de doença sistêmica, porém sem restrições 

funcionais, como hipertensão bem controlada.
Classe 3: Paciente com alto grau de doença sistêmica que limita as atividades, 

mas sem imobilizar o paciente.

Classe 4: Paciente com doença sistêmica grave que imobiliza e algumas vezes 
representa uma ameaça à vida.

Classe 5: O paciente não sobreviverá 24 horas independentemente de tratamento 
cirúrgico

www.asahq.org/clinical/physicalstatus.htm

A. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PACIENTE
HISTÓRIA MÉDICA Sem problema sistêmico

(ASA Classe 1*) 
Um ou mais problemas sistêmicos 
(ASA Classe 2*)

História médica complexa/doença 
séria/incapacidade (ASA Classes 3-5*)

ANESTESIA Sem história de problemas com anestesia Intolerância ao vasoconstritor Dificuldade em se obter anestesia
DISPOSIÇÃO DO PACIENTE Cooperativo e complacente Ansioso, porém cooperativo Não cooperativo
ABERTURA DE BOCA Sem limitação Pequena limitação de abertura Significativa limitação de abertura
ÂNSIA DE VÔMITO Nenhuma Ocasionalmente com 

radiografias/tratamento
Reflexo vasovagal extremo, o qual 
já comprometeu o tratamento 
dentário no passado

CONDIÇÃO DA EMERGÊNCIA Dor ou edema mínimos Dor ou edema moderados Dor ou edema severos

B. CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIAGNÓSTICO E O TRATAMENTO
DIAGNÓSTICO Sinais e sintomas consistentes com 

a condição pulpar e periapical 
reconhecida

Necessidade de um extenso 
diagnóstico diferencial dos sinais 
e sintomas comuns

Sinais e sintomas complexos e 
confusos: diagnóstico difícil
História de dor orofacial crônica

DIFICULDADES
RADIOGRÁFICAS

Dificuldade mínima em 
obter/interpretar as radiografias

Dificuldade moderada em obter/
interpretar as radiografias (p. ex., 
soalho bucal elevado, palato atrésico 
ou baixo, presença de toros)

Dificuldade extrema em obter/
interpretar as radiografias 
(p. ex., superposição de estruturas 
anatômicas)

POSIÇÃO NA ARCADA Anterior/pré-molar Primeiro molar Segundo ou terceiro molar
Pequena inclinação (<10º) Inclinação moderada (10-30º) Grande inclinação (>30º)
Pequena rotação (<10º) Rotação moderada (10-30º) Grande rotação (>30º)

ISOLAMENTO DO DENTE Colocação de lençol de borracha 
de rotina

Necessidade de pequena modificação 
pré-tratamento para colocação do 
lençol de borracha

Necessidade de grande modificação 
pré-tratamento para colocação do 
lençol de borracha

ABERRAÇÕES
MORFOLÓGICAS
DA COROA

Morfologia da coroa original normal Restauração com coroa total Restauração não reflete anatomia/
alinhamento original Restauração de porcelana

Ponte de apoio Dente/raiz com desvio significativo 
do normal (p. ex., fusão, 
dens in dente)

Forma do dente/raiz com desvio 
moderado do normal (p. ex., 
taurodontismo, microdens) 
Dentes com extensa destruição 
da coroa

MORFOLOGIA
DO CANAL E 
DA RAIZ

Sem curvatura ou moderada (<10º) Curvatura moderada (10-30º) Curvatura extrema (>30º) ou 
curvado em forma de SÁpice fechado <1 mm de diâmetro O eixo da coroa desvia-se 

ligeiramente do eixo da raiz. 
Abertura apical de 1 a 1,5 mm 
de diâmetro

Pré-molar ou dente inferior 
anterior com duas raízes
Pré-molar superior com três raízes
O canal se divide no terço médio 
ou no terço apical
Dente muito longo (>25 mm)
Ápice aberto (>1,5 mm de diâmetro)

ASPECTO
RADIOGRÁFICO
DO(S) CANAL(IS)

Canal(is) visível(eis) e com 
tamanho normal

Canal(is) e câmara visíveis, porém 
com tamanho reduzido

Forma do(s) canal(is) indistinta
Canal não visualizado

Nódulos pulpares
REABSORÇÃO Sem evidência de reabsorção Reabsorção apical mínima Reabsorção apical extensa

Reabsorção interna
Reabsorção externa

C. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS
HISTÓRIA DE TRAUMA Fratura coronária comum em 

dentes com ápices completos 
ou incompletos

Fratura complexa de dentes com 
ápices completos

Fratura coronária complexa de 
dentes com ápices incompletos

Subluxação Fratura radicular horizontal
Fratura alveolar
Luxação lateral intrusiva ou extrusiva
Avulsão

HISTÓRIA DE 
TRATAMENTO
ENDODÔNTICO

Sem tratamento prévio Abertura coronária prévia sem 
complicações

Abertura coronária prévia com com-
plicações (p. ex., perfuração, canal 
obstruído, degrau, instrumento fraturado)
Presença de tratamento cirúrgico 
ou não cirúrgico 

CONDIÇÃO
PERIODONTAL 
E ENDODÔNTICA

Doença periodontal inexistente 
ou leve

Doença periodontal concomitante 
moderada

Doença periodontal concomitante 
grave
Dente trincado com complicação
periodontal
Lesão combinada 
endo-periodôntica

o
oooo
o

o
oooo
o
o
o
oooo
o

oo

o
o

o

o

o

o
oooo
o
o
o
oooo
oooo
o
oo

o
oo

o
o
o

o

o
oo
oooo
o
o

o
o
oo
oooo
ooo
o
ooooo
o
o
o
o
o Rizectomia prévia ao tratamento 

endodôntico


