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RESUMO

O objetivo do presente estudo foi realizar uma síntese dos trabalhos de metanálise na área de Endodontia e analisar criticamente o maior nível de 
evidência que a área dispõe. Para isso, foi realizada uma busca na base Pub Med utilizando o termo “endodontic”, filtrando para metanálises. 
Inicialmente foram encontradas 109 metanálises. Após a leitura dos resumos, os trabalhos foram agrupados por assunto, incluindo: título, ano, 
revista, objetivo, e resultado. Dezessete metanálises foram excluídas por não serem pertinentes à Endodontia (XXX) ou porque não eram, de fato, 
metanálises (2). A seleção final resultou em um total de 64 artigos, que puderam ser agrupados em 17 temas: diagnóstico por imagem (1); 
analgésicos (1); cirurgia endodôntica (6); restauração de dentes tratados endodonticamente (5); reabsorção radicular (1); laser (1); localizador 
apical (2); retratamento cirúrgico e não cirúrgico, acidentes e complicações (3); anestésicos (1), tratamento conservador (6), obturação (5); 
tratamento de dentes com ápice aberto (2); dor (2); instrumentos endodônticos e preparo químico e mecânico (4), ativação de irrigantes, e 
métodos de desinfecção (2); infecção endodôntica (3); sucesso do tratamento (1). As metanálises em Endodontia apresentam qualidade variando 
de média a elevada. Aproximadamente um terço envolve a tríade trabalho clínico, eficácia de materiais e sucesso do tratamento. Outro terço 
aborda um desses tópicos isoladamente e mais um terço, tópicos diversos. Os trabalhos metanalíticos são considerados de alto padrão e servem 
como guia sobre o que há de maior evidência cientifica.  No entanto, existem poucos trabalhos na literatura na área da Endodontia que avaliam a 
qualidade metodológica das metanálises, visto que esses trabalhos devem ter uma metodologia de qualidade para garantir interpretação e 
aplicação dos dados. As metanálises foram agrupadas e organizadas em categorías de acordó com assunto de cada trabalho.
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