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RESUMO 

 

A necrose pulpar ocorre em função da presença de microrganismos ou como uma sequela do 

traumatismo dental devido a inibição do suprimento vascular e nervoso para a polpa. Dentes 

com necrose pulpar podem apresentar a formação de uma lesão apical quando os 

microrganismos provocam uma desordem inflamatória dos tecidos periapicais, resultando na 

reabsorção do osso periapical com imagem radiográfica radiolucente. As lesões apicais podem 

ser crônicas ou podem sofrer reagudecimento. As mais comuns são o granuloma, abscesso e 

cisto periapical. Este trabalho é um estudo de caso clinico, realizado na clínica de Odontologia 

da UNISC, em paciente do sexo masculino, leucoderma, 45 anos que apresentava sensibilidade, 

edema, fístula recorrente e coloração alterada na mucosa vestibular da região anterior da maxila 

direita. Para a definição do tratamento baseou-se nas informações clínicas e radiográficas 

(panorâmica e periapicais). Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar o caso clínico com a 

remoção de uma lesão apical reagudecida, através da apicectomia, preparo do canal para a retro-

obturação e o vedamento apical com o MTA. Durante o procedimento cirúrgico o material da 

curetagem apical foi armazenado e encaminhado para o exame histopatológico e o diagnóstico 

definitivo foi de granuloma abscedado. No acompanhamento pós-operatório o paciente nas 

primeiras semanas apresentou o desaparecimento do edema, da sensibilidade e cicatrização dos 

tecidos moles envolvidos. A verificação da cicatrização do tecido ósseo está sendo conduzida 

na clínica de Odontologia da UNISC, através de tomadas radiográficas periódicas que 

apresentam áreas radiopacas, caracterizando a neoformação óssea na região envolvida.  

 

Palavras-chave: Enucleação. Endodontia. Doenças Periapicais. Granuloma periapical. 

Apicectomia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Pulp necrosis occurs because of the presence of microorganisms or because a dental trauma 

sequel due to the inhibition of the vascular and nervous supply to the pulp. Teeth with pulp 

necrosis may present the formation of an apical lesion when the microorganisms cause an 

inflammatory disorder of the periapical tissues, resulting in reabsorption of the periapical bone 

with a radiolucent radiographic image. Apical lesions may be chronic or may suffer resurgence. 

The most common are granuloma, abscess and periapical cyst. This work is a clinical case 

study, performed at the UNISC Dentistry clinic, in a male patient, leucoderma, 45 years old 

who presented sensitivity, edema, recurrent fistula and altered coloration in the vestibular 

mucosa of the anterior region of the right maxilla. The treatment definition was based on clinical 

and radiographic informations (panoramic and periapical). Thus, the objective of this study is 

to present the clinical case with the removal of a resurgent apical lesion, through the 

apicoectomy, canal preparation for the retrograde obturation and through the apical closure with 

the MTA. During the surgical procedure the apical curettage material was stored and sent to the 

histopathological examination and the definitive diagnosis was of abscessed granuloma. In the 

postoperative follow-up the patient in the first weeks presented the disappearance of the edema, 

of the sensitivity and the scarring of the soft tissues involved. The bone tissue scarring 

verification is being conducted at the UNISC Dentistry clinic, though periodic radiographic 

shots that present radiopaque areas, which characterize the new bone formation in the involved 

region. 

 

Keywords: Enucleation. Endodontics. Periapical Diseases. Periapical granuloma. 

Apicoectomy.  
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Endodontia  

Remoção de lesão periapical, apicectomia e retro-obturação com MTA 

Periapical lesion removal, apicoectomy and retrograde obturation with MTA 

Mariana Roberta Luft 

Magda Reis 

Athos Rogerio Schulze 

 

RESUMO 

A necrose pulpar ocorre em função da presença de microrganismos ou como uma sequela do 

traumatismo dental devido a inibição do suprimento vascular e nervoso para a polpa. Dentes 

com necrose pulpar podem apresentar a formação de uma lesão apical quando os 

microrganismos provocam uma desordem inflamatória dos tecidos periapicais, resultando na 

reabsorção do osso periapical com imagem radiográfica radiolucente. As lesões apicais podem 

ser crônicas ou podem sofrer reagudecimento. As mais comuns são o granuloma, abscesso e 

cisto periapical. Este trabalho é um estudo de caso clinico, realizado na clínica de Odontologia 

da UNISC, em paciente do sexo masculino, leucoderma, 45 anos que apresentava sensibilidade, 

edema, fístula recorrente e coloração alterada na mucosa vestibular da região anterior da maxila 

direita. Para a definição do tratamento baseou-se nas informações clínicas e radiográficas 

(panorâmica e periapicais). Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar o caso clínico com a 

remoção de uma lesão apical reagudecida, através da apicectomia, preparo do canal para a retro-

obturação e o vedamento apical com o MTA. Durante o procedimento cirúrgico o material da 

curetagem apical foi armazenado e encaminhado para o exame histopatológico e o diagnóstico 

definitivo foi de granuloma abscedado. No acompanhamento pós-operatório o paciente nas 

primeiras semanas apresentou o desaparecimento do edema, da sensibilidade e cicatrização dos 

tecidos moles envolvidos. A verificação da cicatrização do tecido ósseo está sendo conduzida 

na clínica de Odontologia da UNISC, através de tomadas radiográficas periódicas que 

apresentam áreas radiopacas, caracterizando a neoformação óssea na região envolvida.  

 

Termos de indexação: Enucleação. Endodontia. Doenças Periapicais. Granuloma periapical. 

Apicectomia.  
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ABSTRACT 

Pulp necrosis occurs because of the presence of microorganisms or because a dental trauma 

sequel due to the inhibition of the vascular and nervous supply to the pulp. Teeth with pulp 

necrosis may present the formation of an apical lesion when the microorganisms cause an 

inflammatory disorder of the periapical tissues, resulting in reabsorption of the periapical bone 

with a radiolucent radiographic image. Apical lesions may be chronic or may suffer resurgence. 

The most common are granuloma, abscess and periapical cyst. This work is a clinical case 

study, performed at the UNISC Dentistry clinic, in a male patient, leucoderma, 45 years old 

who presented sensitivity, edema, recurrent fistula and altered coloration in the vestibular 

mucosa of the anterior region of the right maxilla. The treatment definition was based on clinical 

and radiographic informations (panoramic and periapical). Thus, the objective of this study is 

to present the clinical case with the removal of a resurgent apical lesion, through the 

apicoectomy, canal preparation for the retrograde obturation and through the apical closure with 

the MTA. During the surgical procedure the apical curettage material was stored and sent to the 

histopathological examination and the definitive diagnosis was of abscessed granuloma. In the 

postoperative follow-up the patient in the first weeks presented the disappearance of the edema, 

of the sensitivity and the scarring of the soft tissues involved. The bone tissue scarring 

verification is being conducted at the UNISC Dentistry clinic, though periodic radiographic 

shots that present radiopaque areas, which characterize the new bone formation in the involved 

region. 

 

Indexing terms: Enucleation. Endodontics. Periapical Diseases. Periapical granuloma. 

Apicoectomy.  
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INTRODUÇÃO 

 

A lesão apical caracteriza-se pela desordem inflamatória dos tecidos periapicais, 

causada por agentes etiológicos de origem endodôntica, devido a necrose pulpar resultando na 

reabsorção óssea apical cuja principais células envolvidas são os osteoclastos1-5. A causa mais 

frequente da necrose do tecido pulpar por liquefação são as bactérias e suas toxinas, que 

constituem conteúdo séptico responsável pelo desenvolvimento e persistência da periodontite 

apical. Outra forma de necrose pulpar é caracterizada pela sequela da inflamação, oriunda de 

um traumatismo dental. Neste caso a decomposição tecidual da polpa pode ocorrer rapidamente, 

por coagulação, antes que se estabeleça a reação inflamatória apical que ocorrerá em caso de 

contaminação microbiana secundária6-7.  

As reações inflamatórias ou degenerativas da polpa dependem do tipo, frequência e da 

intensidade do agente irritante, assim como da resposta imune do paciente. Se o agente agressor 

não for removido, a polpa alterada ficará calcificada ou necrosada6. Após um quadro agudo de 

infecção pulpar, caso não haja tratamento endodôntico, a resposta imunológica do organismo é 

o desenvolvimento da reabsorção do osso esponjoso apical, determinando a cronicidade deste 

processo. No entanto, lesões crônicas como granulomas, abscesso e cistos com ou sem fístula 

podem reagudecer em função de alterações inflamatórias secundárias8-10.    

Fatores locais e sistêmicos são determinantes na evolução de um processo de caráter 

exsudativo e proliferativo. A resistência orgânica é o principal fator sistêmico. Processos 

exsudativos (abscesso dentoalveolar agudo) acontecerão quanto maior for o número e a 

virulência das bactérias e quanto mais baixa estiver a resistência orgânica ou resposta imune do 

paciente. No caso dos processos proliferativos (granulomas e cistos) esta relação é inversa, ou 

seja, quanto menor número e virulência das bactérias, maior será a resistência orgânica6.  

Para vários autores a principal recomendação diante de lesões periapicais em dentes com 

endodontia concluída é o retratamento endodôntico não cirúrgico, com controle clínico e 

radiográfico11-13. Porém, há casos que necessitam de intervenção cirúrgica para a remoção da 

lesão periapical e a técnica da enucleação é um dos tratamentos mais indicados. Ela consiste da 

retirada total da lesão sem sua ruptura, reduzindo assim as chances de recidiva. O material 

coletado deve ser encaminhado para o exame histopatológico7-8,14. A literatura recomenda a 

associação da enucleação com apicectomia15-18 caracterizada pela retirada mais apical da raiz 

do dente, efetuando na sequência a obturação retrógrada através do selamento do ápice com 
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cimentos diferenciados19-20. O material para retro-obturação deve apresentar características 

positivas que não interfiram no processo de reparo como biocompatibilidade, bom selamento a 

longo prazo, boa estabilidade dimensional, facilidade de preparo e inserção, não ser 

reabsorvido, apresentar radiopacidade e ser utilizável frente à umidade15,19,21-24. Um dos 

materiais apontado como padrão ouro para apicectomias é o Agregado Trióxido de Mineral 

(MTA). A escolha se dá pela sua composição (trióxidos combinados) que induzem a formação 

de tecido mineralizado e por suas excelentes propriedades físico-químicas e biológicas como 

material retro-obturador23,25-29. 

O objetivo deste trabalho foi relatar e acompanhar o caso de reagudecimento de lesão 

apical e a indicação de enucleação, apicectomia e retro-obturação com MTA, avaliando sua 

capacidade de reparo.  

 

CASO CLÍNICO 

 

Paciente do sexo masculino, leucoderma, 45 anos, procurou a Clínica de Odontologia 

da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) com relato de sensibilidade, edema, fístula 

extensa recorrente e mucosa com coloração alterada na região vestibular dos incisivos 

superiores, da maxila direita (Figura 1A). O paciente relatou que a sensibilidade e edema 

desapareciam com uso de antibioticoterapia. Nas radiografias panorâmicas e periapicais havia 

presença de tratamento endodôntico (dentes 11 e 12) e extensa lesão compatível com a imagem 

de um cisto apical contornando a raiz destes dentes (Figura 1B, 1C e 1D). No rastreamento de 

fistula a região apical entre os dois dentes ficou destacada (Figura 2A e 2B). O diagnóstico 

inicial provável foi de extensa lesão periapical na região anterior da maxila. 

Durante a anamnese o paciente relatou histórico de um trauma no passado, há cerca de 

12 anos.  Entre as sequelas advindas do trauma contou que houve a necessidade de realizar 

tratamento endodôntico no dente 12 e posteriormente o mesmo recebeu uma prótese fixa com 

retentor intrarradicular. Diante do diagnóstico provável a primeira alternativa de tratamento 

discutida foi a da reintervenção endodôntica no dente 1211-13. A apicectomia e retro obturação 

é indicada quando há persistência da lesão e a presença de prótese fixa bem adaptada30-31, além 

do risco de fratura radicular durante a remoção do núcleo32. O caso foi discutido 

interdisciplinarmente, e considerando a condição da prótese fixa com boa adaptação, função e 

estética, e diante do risco da fratura radicular caso fosse tentado a remoção da prótese fixa para 

reintervenção endodôntica, o tratamento proposto ao paciente, foi a indicação de remoção 

cirúrgica da lesão apical (enucleação) (Figura 3A) e apicectomia (Figura 3B) com obturação 
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retrógrada utilizando brocas em  micro contra-ângulo (Figura 3C) e selamento da retrocavidade 

com Agregado Trióxido de Mineral (MTA) (Figura 3D). 

Após esclarecimento quanto à doença e tratamentos possíveis, o plano de tratamento 

proposto foi aceito pelo paciente que assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo B).   

O material coletado na curetagem da lesão foi enviado para exame histopatológico em 

recipiente, específico para esta finalidade, contendo formol a 10%. O resultado da biópsia em 

conjunto com os dados clínicos e radiográficos apontou granuloma abscedado (Figura 4A e 

4B). O paciente manifestou logo após as primeiras semanas da cirurgia, o desaparecimento da 

sintomatologia dolorosa, do edema e da fístula (Figura 5). O acompanhamento radiográfico foi 

realizado a cada quatro meses e observou-se áreas radiopacas indicando reparo ósseo 

caracterizando a neoformação óssea na região envolvida (Figuras 6A ,6B e 6C). 

 

DISCUSSÃO  

 

No presente caso clínico o dente 12 apresentou uma sequela resultante do traumatismo 

dentário ocorrido há aproximadamente 12 anos, em função da necrose pulpar e 

desenvolvimento de lesão apical6. Os dados coletados na anamnsese demonstraram que o 

tratamento endodôntico e uma prótese fixa com retentor intrarradicular foi indicado para este 

dente alguns anos após o trauma ocorrido. A indicação do tratamento proposto frente ao caso 

não é consenso. Para vários autores a principal recomendação é o novo tratamento endodôntico 

não cirúrgico, onde as possibilidades terapêuticas para a resolução do caso clínico é seguido de 

controle clínico e radiográfico por período superior a 2 anos. Somente após esse período de 

tempo, pode-se determinar a necessidade ou não da complementação cirúrgica11-13. A remoção 

do pino intrarradicular e o retratamento endodôntico defendido poderia ter sido aplicado no 

caso clínico, entretanto havia risco de fratura radicular e necessitaria de nova prótese fixa 

unitária para o dente 12. Além disso a literatura indica apicectomia para casos onde não há 

regressão da lesão com tratamentos endodônticos convencionais. Ela pode ser associada à 

remoção da lesão periapical como opção cirúrgica com objetivo evitar riscos da fratura 

radicular. Tais procedimentos são apontados como uma alternativa para casos com prótese fixa 

com boa adaptação, função e estética30-32.  

Outros autores também apresentam a remoção cirúrgica da lesão apical como conduta 

clínica através da técnica da enucleação, pois permite a retirada total da lesão sem sua ruptura, 
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reduzindo assim as chances de recidiva e a possibilidade de realização do exame 

histopatológico de toda a lesão para o diagnóstico definitivo7-8,14. 

Para ampliar as chances de êxito no tratamento indicado optou-se por associar a técnica 

da apicectomia com a retro-obturação através do selamento da porção apical com MTA. Em 

consonância com esta opção nas últimas décadas, vários autores apontaram que a cirurgia 

parendodôntica é um procedimento seguro e adequado para o tratamento de dentes com lesões 

periapicais, que não respondem ao tratamento endodôntico convencional ou quando o 

retratamento não é possível de ser realizado. Além disso, o percentual elevado de sucesso (80%) 

conquistado pelo uso de novas técnicas cirúrgicas, instrumentos, e a qualidade dos materiais 

retro-obturadores reforça indicações específicas33-39. Ainda que não tenha sido utilizado o 

ultrassom durante a cirurgia parendodôntica, sendo o mais indicado por realizar retrocavidades 

com menor quantidade de smear layer, o procedimento vem apresentando evidente reparo 

periapical50.  

A literatura tem confirmado a indicação de apicectomia e obturação retrógrada, em 

casos de dente tratado endodonticamente e com presença de retentor intrarradicular bem 

adaptado40-41 quando se encontra frente a lesões apicais em dentes submetidos à retratamentos 

endodônticos ou com presença de endodontia convencional fracassada, casos de 

impossibilidade ou não indicação do acesso ao canal radicular por via coronária, como relatado 

neste caso clínico42. A apicectomia elimina os deltas apicais, nem sempre visíveis nas 

radiografias e passíveis de estarem contaminados ou abrigarem material necrótico relacionados 

com as falhas após o tratamento endodôntico43. Quando a apicectomia é associada com a 

obturação retrógrada, além do corte da porção apical da raiz do dente realiza-se o preparo de 

uma cavidade na porção final do remanescente radicular com a obturação deste espaço 

utilizando material de maior compatibilidade33-39,42. Tal procedimento foi apresentado como 

uma opção viável diante de condições adversas para o retratamento endodôntico que seria 

primeira opção do caso clínico relatado.  

Vários materiais já foram analisados e indicados para obturação retrógrada nas cirurgias 

periapicais, entre eles o ionômero de vidro, Super EBA e amálgama44-45. A literatura29 afirma 

que o amálgama foi considerado durante muitos anos como material retro-obturador de primeira 

escolha, sendo utilizado há mais de um século, e bem tolerado pelos tecidos bucais. Porém, 

resultados em cirurgias parendodônticas realizadas com amálgama apresentaram infiltração 

maior que as técnicas utilizadas com o MTA, sendo que amálgama possui ainda uma série de 

desvantagens, como a liberação de mercúrio e outros íons, corrosão e eletrólise, expansão tardia 

e infiltração marginal29. 
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Visto que o material para retro-obturação deve apresentar características positivas, estas 

são encontradas no MTA, considerado padrão ouro em diferentes pesquisas. Apresenta 

excelente vedamento marginal, biocompatibilidade e a capacidade de induzir o reparo ósseo e 

a deposição cementária23,27-29. Por esse motivo este material foi selecionado para o 

procedimento23,25-29.  

O diagnóstico definitivo das lesões periapicais é comprovado pelo exame 

histopatológico associado às demais características clínicas e radiográficas7-8,14. Entre as lesões 

periapicais mais comuns, os granulomas consistem em tecido de granulação, circundado por 

uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso, os cistos apresentam tecido conjuntivo fibroso, 

revestido por epitélio estratificado não queratinizado, com lúmen que contém líquido e resto 

celulares, e os abscessos são caracterizados pelo denso acúmulo de neutrófilos circundados por 

tecido de granulação contendo, ocasionalmente linfócitos, macrófagos e plasmócitos8,46-47. 

Consolaro em 20147 alertava que algumas situações clinicas são, aparentemente, difíceis 

de serem explicadas, como, por exemplo, alguns dos reagudecimentos de lesões crônicas. Este 

alerta está em concordância com a situação encontrada neste caso clínico. Mas, a explicação se 

dá pelo aumento de bactérias na região apical que pode reagudecer o granuloma com formação 

de pus e evoluir para um abscesso dento alveolar secundário. Para Neville et al. (2009)8, 

histologicamente o granuloma é uma lesão periapical crônica que ao tornar-se agudizada 

apresenta neutrófilos característicos processos agudizados. Tais características foram 

encontradas no material removido e encaminhado para a biópsia que em associação determinou 

a lesão como sendo um granuloma abscedado. 

O diagnóstico definitivo é de extrema importância, o material curetado da lesão apical 

removida neste caso clínico, foi enviado para o exame histopatológico. A análise 

histopatológica associado às demais características clínicas e radiográficas7-8,14, revelou tecido 

de granulação com presença de denso infiltrado inflamatório misto, rico em neutrófilos, 

compatível com diagnóstico de granuloma abscedado. Foram observados vasos congestos 

cheios de hemácias, vasos sanguíneos, fibras, células inflamatórias, hemácias fora de vasos, 

linfócitos, plasmócitos, macrófagos e os neutrófilos. 

O tratamento cirúrgico proposto para este caso está resultando em neoformação ósseo da 

cortical vestibular caracterizando a cicatrização. O resultado é observado através do 

acompanhamento radiográfico realizado a cada quatro meses durante dois anos, pois a literatura 

afirma que a deposição de tecido ósseo primário, ocorre num tempo variável de três a seis meses 

necessário à eliminação dos irritantes pelo organismo, já a substituição do osso secundário 

demandará um tempo maior, de até cinco anos ou mais. As áreas radiopacas caracterizam a 
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neoformação óssea na região envolvida, ocorrendo a formação do tecido ósseo primário, que 

possui fibras colágenas em deposição desordenada, menos calcificadas e com grande 

quantidade de osteócitos48. Os reparos também podem ocorrer através da formação de um tecido 

cicatricial fibroso, quando a lesão compromete as duas corticais. Como não teve perde das duas 

corticais, a reparação fibrosa tem menos chance de acontecer49. Além disso, no 

acompanhamento radiográfico as imagens demonstram a diminuição da lesão e áreas 

radiopacas entremeadas na área comprometida sugerindo a neoformação óssea. O paciente 

seguirá em controle clínico e radiográfico para a confirmação do total reparo apical.  

 

CONCLUSÃO 

O tratamento cirúrgico proposto e realizado foi bem sucedido. O reparo dos tecidos 

comprometidos pela lesão apical de grande extensão, diagnosticado como granuloma 

abscedado está ocorrendo. Portanto, a cirurgia de enucleção, com apicectomia e obturação 

retrógrada pode ser uma alternativa de tratamento para casos de lesão periapical extensa. 
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Figura 1. Imagem inicial com presença de fístula extensa e mucosa com coloração alterada 

na região dos incisivos da maxila superior. Fonte: Acervo do Curso de Odontologia da UNISC 

(2018). 
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  Figura 1. B) Imagem panorâmica inicial.C) Radiografia periapical incidência distalizada e D) 

Radiografia periapical incidência mesializada. Fonte: Acervo do Curso de Odontologia da 

UNISC (2018). 
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     Figura 2. A) Rastreamento de fístula e B) Radiografia periapical rastreamento de fístula. 

       Fonte: Acervo do Curso de Odontologia da UNISC (2018). 
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     Figura 3. A) Remoção da lesão. B) Apicectomia. C) Retro-obturação e D) Selamento apical     

com MTA. Fonte: Acervo do Curso de Odontologia da UNISC (2018). 
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Figura 4. A)   Tecido de granulação com presença de vasos congestos de diferentes calibres.   

Observa-se também infiltrado inflamatório, com presença de macrófagos e focos de 

hemorragia.     Focos de hemorragia;    Vaso sanguíneo;        macrófago.  B) tecido de granulação 

com presença de infiltrado inflamatório, rico em neutrófilos, caracterizando o quadro de 

abscesso.     Linfócito;       Neutrofilo. Fonte: Acervo do Curso de Odontologia da UNISC 

(2018). 
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Figura 5. Foto final apresentando o desaparecimento da sintomatologia dolorosa, do 

edema e da fístula. Fonte: Acervo do Curso de Odontologia da UNISC (2018). 
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 Figura 6. A) RX Panoramico após 1 ano e 5 meses apresentando neoformação ósseo.  B) 

incidência lado direito e C) incidência lado esquerdo. Fonte: Acervo do Curso de Odontologia 

da UNISC (2018). 
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ANEXO A – Normas da revista 

 

Política editorial da revista 

A Revista aceita artigos inéditos em português, espanhol ou inglês, com título, resumo e termos 

de indexação no idioma original e em inglês, nas seguintes categorias: 

a) Original: contribuições destinadas à divulgação de resultados de natureza empírica, 

experimental ou conceitual de pesquisas inéditas tendo em vista a relevância do tema, o alcance 

e o conhecimento gerado para a área da pesquisa;   

b) Especial: artigos a convite sobre temas atuais;   

c) Revisão: síntese crítica de conhecimentos disponíveis sobre determinado tema, mediante 

análise e interpretação de bibliografia pertinente, de modo a conter uma análise crítica e 

comparativa dos trabalhos na área, que discuta os limites e alcances metodológicos, permitindo 

indicar perspectivas de continuidade de estudos naquela linha de pesquisa. Serão publicados até 

dois trabalhos por fascículo;   

d) Comunicação: relato de informações sobre temas relevantes, apoiado em pesquisas recentes, 

subsidiando o trabalho de profissionais que atuam na área, servindo de apresentação ou 

atualização sobre o tema;   

e) Ensaio: trabalhos que possam trazer reflexão e discussão de assunto que gere 

questionamentos e hipóteses para futuras pesquisas;  

f) Caso Clínico: são artigos que representam dados descritivos de um ou mais casos explorando 

um método ou problema através de exemplos. Apresenta as características do indivíduo humano 

ou animal estudado, com indicação de suas características, tais como, gênero, nível 

socioeconômico, idade entre outras. 

Os originais que deixarem de cumprir qualquer uma das normas aqui publicadas relativas à 

forma de apresentação, serão sumariamente devolvidos antes mesmo de serem submetidos à 

avaliação quanto ao mérito do trabalho e à conveniência de sua publicação. A devolução será 

acompanhada de um ofício contendo o código do item desrespeitado. 

Os manuscritos aprovados quanto à forma de apresentação serão encaminhados ao Conselho 

Editorial, que considerará o mérito científico da contribuição. Aprovados nesta fase, os 

manuscritos serão encaminhados aos revisores ad hoc previamente selecionados pelo Conselho. 

Cada manuscrito será enviado para dois relatores de reconhecida competência na temática 

abordada. Em caso de desacordo, o original será enviado para uma terceira avaliação. Os 

trabalhos que, a critério do Conselho Editorial ou de Assessores ad hoc, não forem considerados 
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convenientes para publicação na RGO - Revista Gaúcha de Odontologia serão devolvidos aos 

autores em caráter definitivo. 

Serão aceitos trabalhos acompanhados de declaração assinada por todos os autores de que o 

trabalho está sendo submetido apenas à RGO - Revista Gaúcha de Odontologia e de 

concordância com a cessão de direitos autorais. Se houver figuras extraídas de outros trabalhos 

previamente publicados, os autores deverão providenciar permissão, por escrito, para a sua 

reprodução. Esta autorização deve acompanhar os manuscritos submetidos à publicação.  

Autoria: O crédito de autoria deverá ser baseado em contribuições substanciais, tais como 

concepção e desenho, análise e interpretação dos dados, redação ou revisão crítica do 

manuscrito e na aprovação de sua versão final. Não se justifica a inclusão de nome de autores 

cuja contribuição não se enquadre nos critérios acima, podendo, nesse caso, figurar na seção 

Agradecimentos. 

A RGO - Revista Gaúcha de Odontologia considera aceitável o limite máximo de 6 autores por 

artigo. Entretanto, poderá admitir, em caráter excepcional, maior número de autores em 

trabalhos de maior complexidade, que deverão ser acompanhados, em folha separada, de 

justificativa convincente para a participação de cada um do(s) autor(es). 

Os manuscritos devem conter, na página de identificação, explicitamente, a contribuição de 

cada um dos autores. 

O processo de avaliação por pares é o sistema de blind review, procedimento sigiloso quanto à 

identidade tanto dos autores quanto dos revisores. O nome dos autores é, propositalmente, 

omitido para que a análise do trabalho não sofra qualquer influência e, da mesma forma, os 

autores, embora informados sobre o método em vigor, não fiquem cientes sobre quem são os 

responsáveis pelo exame de sua obra. No caso da identificação de conflito de interesse por parte 

dos revisores, o Conselho Editorial encaminhará o manuscrito a outro revisor ad hoc. Os 

pareceres dos consultores comportam três possibilidades: a) aceitação integral; b) aceitação 

com reformulações; c) recusa integral. Em quaisquer desses casos, o autor será comunicado. 

A RGO - Revista Gaúcha de Odontologia está aberta a contribuições da comunidade científica 

nacional e internacional, que contribuam para o estudo e desenvolvimento científico na área de 

Odontologia e suas subáreas. 
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Forma e preparação de manuscritos 

O texto deverá ser digitado em fonte Times New Roman tamanho 12, com espaço 1,5 cm, e 

limite máximo de 25 laudas. O papel deverá ser de tamanho A4, com formatação de margens 

superior e esquerda (3 cm), inferior e direita (2 cm). Todas as páginas devem ser numeradas a 

partir da página de identificação. Para esclarecimentos de eventuais dúvidas quanto à forma, 

sugere-se consulta a este fascículo. 

Os artigos devem ter, no máximo, 30 referências, exceto no caso de artigos de revisão, que 

podem apresentar em torno de 50. A versão reformulada deverá ser encaminhada por e-mail, 

indicando o número do protocolo e o número da versão. O(s) autor(es) deverá(ão) enviar apenas 

a última versão do trabalho. O texto do artigo deverá empregar fonte colorida (cor azul) para 

todas as alterações, juntamente com uma carta ao editor, reiterando o interesse em publicar 

nesta Revista e informando quais alterações foram processadas no manuscrito. Se houver 

discordância quanto às recomendações dos revisores, o(s) autor(es) deverá(ao) apresentar os 

argumentos que justificam sua posição. O título e o código do manuscrito deverão ser 

especificados. Os prazos fixados para nova submissão dos originais corrigidos serão 

informados no ofício que acompanha os originais e deverão ser rigorosamente respeitados. A 

nova submissão fora dos prazos estipulados acarretará no cancelamento definitivo do processo 

de avaliação e a devolução definitiva dos originais. 

Os elementos constituintes do texto devem ser dispostos segundo a seqüência apresentada 

abaixo: 

Especialidade ou área da pesquisa: uma única palavra que permita ao leitor identificar de 

imediato a especialidade ou área à que pertence a pesquisa. 

Título: a) título completo em português e inglês ou espanhol, devendo ser conciso, evitando 

excesso das palavras, como "avaliação do...", "considerações acerca de...", "estudo 

exploratório"; b) short title (título abreviado baseado no título original) com até 50 caracteres. 

Nome do(s) autor(es): a) nome de todos os autores por extenso, indicando o Departamento e/ou 

Instituição a que pertencem (incluindo cidade, estado e país); b) será aceita uma única afiliação 

por autor. O(s) autor(es) deverá(ão), portanto, escolher dentre suas afiliações aquela que 

julgar(em) a mais importante; c) todos os dados da afiliação devem ser apresentadas por 

extenso, sem nenhuma abreviação; d) endereço completo para correspondência de todos os 

autores, incluindo o nome para contato, telefone e e-mail. 

Observação: esta deverá ser a única parte do texto com a identificação dos autores. 

Resumo: a) todos os artigos submetidos em português ou espanhol deverão ter resumo no 

idioma original e em inglês, com um mínimo de 150 palavras e máximo 250 palavras. Os artigos 
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submetidos em inglês deverão vir acompanhados de resumo em português, além do abstract em 

inglês; b) para os artigos originais, os resumos devem ser estruturados destacando objetivos, 

métodos básicos adotados, informação sobre o local, população e amostragem da pesquisa, 

resultados e conclusões mais relevantes, considerando os objetivos do trabalho, e indicando 

formas de continuidade do estudo. Para as demais categorias, o formato dos resumos deve ser 

o narrativo, mas com as mesmas informações; c) não deve conter citações e abreviaturas. 

Termos de indexação: correspondem às palavras ou expressões que identifiquem o conteúdo 

do artigo. Para a escolha dos descritores, deve-se consultar a lista de "Descritores em Ciências 

da Saúde - DeCS", elaborada pela BIREME, (disponível em http://decs.bvs.br/) ou a lista de 

"MeSh - Medical Subject Headings" (disponível em 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Devem ser apresentados um mínimo de 3 e um 

máximo de 6 descritores. 

Introdução: deve ser curta, definindo o problema estudado, sintetizando sua importância e 

destacando as lacunas do conhecimento que serão abordadas no artigo. Deve conter revisão da 

literatura atualizada e pertinente ao tema, adequada à apresentação do problema, e que destaque 

sua relevância. Não deve ser extensa, a não ser em manuscritos submetidos como Artigo de 

Revisão. Evitar ao máximo - tanto na Introdução quanto na Discussão - frases em que o sujeito 

das orações são autores, bem como a citação dos nomes dos mesmos. 

Métodos: os métodos devem ser apresentados com detalhes suficientes para permitir a 

confirmação das observações, incluindo os procedimentos adotados, universo e amostra; 

instrumentos de medida e, se aplicável, método de validação; tratamento estatístico. Em relação 

à análise estatística, os autores devem demonstrar que os procedimentos utilizados foram não 

somente apropriados para testar as hipóteses do estudo, mas também corretamente 

interpretados. Os níveis de significância estatística (ex. p<0,05; p<0,01; p<0,001) devem ser 

mencionados. Identificar com precisão todas as drogas e substâncias químicas utilizadas, 

incluindo nome(s) genérico(s), dose(s) e via(s) de administração. Os termos científicos devem 

ser grafados por extenso, em vez de seus correspondentes símbolos abreviados. Incluem-se 

nessa classificação: nomes de compostos e elementos químicos e binômios da nomenclatura 

microbiológica, zoológica e botânica. Os nomes genéricos de produtos devem ser preferidos às 

suas respectivas marcas comerciais, sempre seguidos, entre parênteses, do nome do fabricante, 

da cidade e do país em que foi fabricado, separados por vírgula. Informar que a pesquisa foi 

aprovada por Comitê de Ética credenciado junto ao Conselho Nacional de Saúde e fornecer o 

número do processo. Ao relatar experimentos com animais, indicar se as diretrizes de conselhos 

http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
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de pesquisa institucionais ou nacionais - ou se qualquer lei nacional relativa aos cuidados e ao 

uso de animais de laboratório - foram seguidas. 

Resultados: devem ser apresentados com o mínimo possível de discussão ou interpretação 

pessoal, acompanhados de tabelas e/ou material ilustrativo adequado, quando necessário. Não 

repetir no texto todos os dados já apresentados em ilustrações e tabelas. Dados estatísticos 

devem ser submetidos a análises apropriadas. 

Discussão: deve restringir-se ao significado dos dados obtidos, evitando-se hipóteses não 

fundamentadas nos resultados, e relacioná-los ao conhecimento já existente e aos obtidos em 

outros estudos relevantes. Enfatizar os aspectos novos e importantes do estudo e as conclusões 

derivadas. Não repetir em detalhes dados ou outros materiais já citados nas seções de Introdução 

ou Resultados. Incluir implicações para pesquisas futuras. 

Conclusão: parte final do trabalho baseada nas evidências disponíveis e pertinentes ao objeto 

de estudo. As conclusões devem ser precisas e claramente expostas, cada uma delas 

fundamentada nos objetos de estudo, relacionando os resultados obtidos com as hipóteses 

levantadas. Evidenciar o que foi alcançado com o estudo e a possível aplicação dos resultados 

da pesquisa; podendo sugerir outros estudos que complementem a pesquisa ou para questões 

surgidas no seu desenvolvimento. Não serão aceitas citações bibliográficas nesta seção. As 

conclusões devem ser dispostas de forma corrida, isto é, evitar citá-las em tópicos. 

Agradecimentos: podem ser registrados agradecimentos, em parágrafo não superior a três 

linhas, dirigidos a instituições ou indivíduos que prestaram efetiva colaboração para o trabalho. 

Anexos: deverão ser incluídos apenas quando imprescindíveis à compreensão do texto. Caberá 

aos editores julgar a necessidade de sua publicação. 

Abreviaturas e siglas: deverão ser utilizadas de forma padronizada, restringindo-se apenas 

àquelas usadas convencionalmente ou sancionadas pelo uso, acompanhadas do significado, por 

extenso, quando da primeira citação no texto. Não devem ser usadas no título e no resumo. 

Referências: devem ser numeradas consecutivamente, seguindo a ordem em que foram 

mencionadas a primeira vez no texto, baseadas no estilo Vancouver. Nas referências com até 

seis autores, citam-se todos; acima de seis autores, citam-se os seis primeiros, seguido da 

expressão latina et al. Os títulos de periódicos devem ser abreviados de acordo com o List of 

Journals Indexed in Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html) e impressos 

sem negrito, itálico ou grifo, devendo-se usar a mesma apresentação em todas as referências. 

Se um trabalho não publicado, de autoria de um dos autores do manuscrito, for citado (ou seja, 

um artigo in press), será necessário incluir a carta de aceitação da revista que publicará o 

referido artigo. 

http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html
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Citações bibliográficas no texto: utilizar o sistema numérico de citação, no qual somente os 

números-índices das referências, na forma sobrescrita, são indicados no texto. Deverão ser 

colocadas em ordem numérica, em algarismos arábicos, meia linha acima e após a citação, e 

devem constar da lista de referências. Se forem dois autores, citam-se ambos ligados pelo "&"; 

se forem mais de dois, cita-se o primeiro autor, seguido da expressão et al. A exatidão e a 

adequação das referências a trabalhos que tenham sido consultados e mencionados no texto do 

artigo são de responsabilidade do autor. Todos os autores cujos trabalhos forem citados no texto 

deverão ser listados na seção de Referências. 

Tabelas, quadros e figuras devem ser limitados a seis no conjunto e numerados consecutiva e 

independentemente com algarismos arábicos, de acordo com a ordem de menção dos dados, e 

devem vir em folhas individuais e separadas, com indicação de sua localização no texto. É 

imprescindível a informação do local e ano do estudo. A cada um se deve atribuir um título 

breve. Os gráficos devem ser enviados sempre acompanhados dos respectivos valores 

numéricos que lhes deram origem e em formato Excel. O(s) autor(es) se responsabiliza(m) pela 

qualidade das figuras (desenhos, ilustrações, tabelas, quadros e gráficos), que deverão permitir 

redução sem perda de definição, para os tamanhos de uma ou duas colunas (7 e 15cm, 

respectivamente); não serão aceitas figuras inseridas em arquivos originados em editores de 

texto como o word e nem figuras em power point. Figuras digitalizadas deverão ter extensão 

JPEG e resolução mínima de 300 DPI. Na apresentação de imagens e texto, deve-se evitar o 

uso de iniciais, nome e número de registro de pacientes. O paciente não poderá ser identificado 

ou reconhecível nas imagens. 

 

Envio de manuscritos 

 

Os artigos deverão ser enviados através do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas 

(SEER). 
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ANEXO B – Termo de consentimento livre e esclarecido 
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ANEXO C – Carta de autorização 

 


