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RESUMO 

 

A cirurgia periapical é uma das formas das cirurgias endodônticas. É considerada 

uma alternativa de tratamento em casos de dentes portadores de lesões apicais 

crônicas, nos quais o tratamento endodôntico convencional não pode ser executado 

ou apresentou insucesso. A abordagem cirúrgica permite remover o tecido 

patológico, resultando em um campo ausente de exsudato e gerando regeneração 

dos tecidos de sustentação. No presente estudo de caso, foi realizada cirurgia 

periapical do dente 22 de um paciente do genero masculino. Destaca-se que o 

mesmo apresentava fístula e um extenso núcleo intra-radicular. A intervenção 

cirúrgica consistiu em remover o tecido patológico presente e, em associação ao 

procedimento operatório, utilizou-se enxerto ósseo de biomaterial (OsteoGen®) com 

o intuito de promover uma melhora na reparação óssea. Após o procedimento 

cirúrgico o paciente foi instruído a retornar à clínica de Odontologia da universidade 

para acompanhamento clínico e radiográfico a cada 3 meses. O objetivo deste 

trabalho consiste em avaliar a regeneração do tecido ósseo e involução da lesão 

após a curetagem associada ao enxerto com biomaterial, a fim de preservar o 

elemento dentário em boca. Através do controle clínico e radiográfico, conclui-se que 

a inserção do biomaterial na loja óssea foi efetiva na cicatrização do defeito ósseo. 

Porém, observou-se reabsorção dentária do dente em questão, o que pode ser  

indicativo de presença bacteriana.  

 

Palavras-chave: Periodontite apical. Apicectomia. Regeneração tecidual guiada. 
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ABSTRACT 

Periapical surgery belongs to endodontic surgeries’ discipline. It’s considered a 

treatment option in cases of teeth affected by chronic apical lesions, in which the 

conventional endodontic treatment can’t be executed or when it evidences failure. 

The surgical method allows to remove the pathologic tissue, resulting in a conduit 

without exudate and a regeneration of supporting tissues. In this case study, the 

periapical surgery was performed on the tooth 22 of a male patient. He had fistula 

and an extensive intra-root core. In that surgical procedure, the pathologic tissue was 

removed and, along the procedure, bone graft made of biomaterial (OsteoGen®) was 

used in order to achieve an improvement in the bone repair. The patient was advised 

to return to university’s Ontological clinic to clinical and radiographic attendance 

every 3 months. The goal of this work is to evaluate the regeneration of bone tissue 

and the involution of lesion after the curettage of apical lesion jointly with biomaterial 

graft, in order to preserve the tooth in the mouth. Based on clinical and radiographic 

control, we can conclude that insertion of biomaterial on the bone cavity was effective 

in healing of bone defect. However, we can realize tooth’s resorption, and it may 

indicate bacterial presence. 

 

Keywords: Apical periodontitis. Apicoectomy. Guided tissue regeneration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As lesões inflamatórias periapicais, segundo Neville et al. (2009), procedem 

da presença de micro-organismos e de seus derivados tóxicos presentes nos canais 

radiculares e/ou nos tecidos apicais. A abordagem terapêutica de primeira eleição 

para cura da lesão é o tratamento endodôntico convencional, porém este 

procedimento, mesmo que em uma pequena porcentagem, acaba não obtendo 

resultados satisfatórios.  

 Frente aos possíveis fracassos do tratamento endodôntico convencional, a 

primeira alternativa considerada é o retratamento dos canais radiculares, desde que 

haja condições que o permitam. Lieblich (2012) acredita que entre 10% a 15% dos 

casos as lesões podem recidivar ou persistir. Contudo, se não houver resultados 

satisfatórios, a exploração cirúrgica está indicada. A cirurgia apical é aconselhada 

quando ainda há presença de inflamação no ápice, no qual não houve regressão da 

lesão e formação óssea (GOMES et al., 2003). 

A cirurgia do periápice se enquadra no campo das cirurgias endodônticas e é 

uma excelente escolha de tratamento conservador para dentes portadores de lesões 

periapicais crônicas, para os quais o tratamento endodôntico convencional mostra-

se ineficaz. A abordagem cirúrgica do ápice radicular permite remover o material 

patológico da região apical, tendo por resultado em uma área ausente de exsudação 

e permitindo a regeneração dos tecidos de sustentação (LODI et al., 2007). 

Orso e Filho (2006) preconizam que existem diferentes métodos para a 

abordagem cirúrgica, sendo comum a todos eles promover a desinfecção que não 

foi alcançada pelo procedimento endodôntico convencional. Ainda ressaltam que, 

independentemente da técnica selecionada, é de extrema valia que se atinja o 

objetivo proposto, ou seja, a obtenção da regeneração dos tecidos. Isto 

normalmente é alcançado pela remoção do tecido patológico periapical e por 

exclusão de qualquer substância irritante.  

Com a curetagem apical e remoção de todo o tecido inflamatório da região do 

periápice, pode-se associar como proposta auxiliar na cirurgia perirradicular a 

regeneração tecidual guiada (GTR) com a finalidade de promover a cura das lesões 

radiculares, sendo que esta consiste em um enxerto de biomaterial na região do 

defeito ósseo com o intuito de melhorar a cicatrização  (BERNABÉ et al., 2013). 
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O uso da regeneração tecidual guiada como método adjuvante à intervenção 

cirúrgica apical pode ser considerado uma excelente opção para tratamento 

conservador de dentes com lesões perirradiculares crônicas, onde não se torna 

possível utilizar o método endodôntico convencional. Uma vez que visa permitir a 

cura dos tecidos danificados e acelerar o seu processo de cicatrização (VON ARX; 

ALSAEED, 2011). 

Mediante a isso, o presente trabalho tem por objetivo avaliar, atraves da 

execução de um caso clínico, se a cirurgia periapical é uma, ou, a melhor alternativa 

na regressão das lesões apicais, bem como, uma forma de preservar o elemento 

dentário e promover uma melhora na progressão da reparação do defeito ósseo da 

região. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 As lesões do periápice originam-se através de uma resposta defensiva dos 

tecidos periapicais frente à infecçoes bacterianas ou irritantes, químicos, fisicos ou 

mecânicos. Na maioria das vezes, o processo inflamatório se desenvolve a partir de 

uma lesão cariosa. Quando esse processo não é tratado, há chances de o caso 

resultar em inflamação pulpar, que pode ser reversível. Porém, se a causa não for 

removida ou tratada, esse quadro torna-se irreversível e propício à necrose. Nesses 

casos, o processo inflamatório migra em direção apical até atingir os tecidos 

perirradiculares (PECORA; MASSI; MASSI, 2010). 

Consequentemente, uma linha de defesa dedicada à resposta imunológica do 

hospedeiro é organizada na região apical. Essa reação representa uma resposta 

protetora do organismo com o intuito de limitar a infecção aos sistemas de canais 

radiculares. A presença de células inflamatórias, juntamente com a destruição óssea 

no local, resulta em uma lesão do periápice. A doença periapical, então, seria um 

subproduto da defesa imunológica do hospedeiro (SÓ, 2007). 

No geral, o processo inflamatório propaga-se até os tecidos apicais, podendo 

se apresentar sob a forma de granuloma periapical ou cisto radicular.  Processos 

crônicos são caracterizados por multiplicação e proliferação da microbiota de baixa 

intensidade, sendo também possível ocorrer intensa proliferação microbiana com 

uma alta resistência orgânica, caracterizando processos agudos (AZAMBUJA; 

BERCINI; ALANO, 2006). 

Segundo Lofthag-Hansen et al. (2007), as radiografias convencionais são as 

técnicas mais utilizadas para saber se há ou não presença de lesões no periápice. 

Pesquisas, contudo, mostram que a tomografia computadorizada cone-bean teve um 

impacto enorme na Odontologia, principalmente direcionada a tratamentos cirúrgicos 

do ápice radicular. Salientamos que a real extensão da lesão deve ser conhecida, 

bem como o número de raízes e canais radiculares existentes, quais raízes foram 

afetadas e se a lesão de uma raiz é ligada a outra. Além disso, Low et al. (2008) 

relataram em seus estudos que mais de 30% das lesões detectadas com a 

tomografia cone-bean não foram encontradas nos exames radiográficos 

convencionais. 
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Observamos que, mesmo com a evolução das técnicas de tratamento 

endodôntico, avanços nos instrumentais odontológicos e aumento da experiência 

dos profissionais, existem casos em que o retratamento endodôntico não pode ser 

executado ou não soluciona o problema conforme o esperado. Assim, com a 

finalidade de manter o elemento dentário em boca, podemos lançar mão da cirurgia 

apical (SILVA et al., 2013). 

Muitos dos fracassos do tratamento endodôntico acontecem devido a 

questões biológicas, como uma infecção persistente. Fatores técnicos também 

podem influenciar no resultado, como um instrumento fraturado no canal radicular, 

transporte de micro-organismos para o ápice, perfurações e até a deficiência do 

selamento coronário. Lieblich (2012) assinala que, geralmente, esses sinais são 

vistos por um período após o tratamento convencional em que a restauração 

definitiva já foi realizada, impossibilitando, desse modo, o retratamento. Nesses 

casos, deve ser recomendada a cirurgia periapical. 

A apicectomia deve ser considerada como última alternativa no reparo das 

lesões do periápice. Com a curetagem apical e remoção de todo o tecido 

inflamatório da região apical, pode-se associar como proposta auxiliar na cirurgia 

perirradicular a regeneração tecidual guiada (GTR), que consiste em um enxerto de 

biomaterial na região do defeito ósseo com o intuito de melhorar a cicatrização 

(BERNABÉ et al., 2013). 

A cirurgia apical tem por objetivo principal controlar a reinfecção bacteriana 

oriunda do sistema de canais radiculares, remover patógenos existentes no ápice 

radicular e tecidos alterados. Um aspecto importante da cirurgia apical é a remoção 

da ponta da raiz por ressecção. A meta de cortar a extremidade da raiz é eliminar as 

ramificações apicais complexas do sistema de canais radiculares, criando uma 

superfície plana (VON ARX; JENSEN; BORNSTEIN, 2015). 

Com o avanço da tecnologia, a microcirurgia endodôntica tem sido fortemente 

utilizada na exploração dos tecidos apicais. Com o uso de uma iluminação de alta 

potência e ampliação com microscópio em cerca de 10 vezes, a utilização de 

ultrassom na preparação e ressecção do ápice radicular tem mostrado resultados 

altamente satisfatórios, apresentando sucesso em quase 90% dos casos (SONG et 

al., 2013). Segundo Von Arx et al. (2010), ambas as inovações simplificaram a 

técnica cirúrgica, melhorando os resultados da cirurgia apical.  
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2.1 Indicação  

 

Para a indicação da cirurgia apical, Kraus et al. (2015) destacam que 

devemos avaliar cada caso individualmente e levar em consideração a anatomia da 

região e os riscos que a abordagem cirúrgica implica. O objetivo da cirurgia do 

periápice é manter o dente na cavidade oral, porém, antes da pratica cirúrgica é 

fundamental realizar um bom exame clínico e radiográfico a fim de avaliar se o ato 

cirúrgico deve ou não ser efetuado, ressalta Von Arx (2011).  

Cabe ao profissional saber quando indicar a cirurgia do periápice. É de suma 

importância salientar que o procedimento deve ser indicado apenas quando forem 

esgotadas as demais alternativas realizadas pelo método convencional. Dentre as 

indicações, podemos destacar as seguintes: complicações anatômicas, problemas 

iatrogênicos, traumatismos, falhas, problemas durante o tratamento convencional e 

necessidade de biópsia (BRAMANTE; BERBERT, 2000). 

 

2.2 Contra-indicação  

 

São igualmente importantes as contra-indicações para a abordagem cirúrgica 

do ápice radicular. Estas podem ser definitivas ou temporárias. As temporárias são 

aquelas que podem ser removidas, como, por exemplo, um trauma oclusal. Já as 

definitivas são aquelas que não podem ser modificadas, como é o caso de uma 

perda óssea muito grande.  

Contudo, destacamos que a cirurgia do ápice radicular pode ser contra-

indicada quando o dente não tem mais função, quando o seu suporte periodontal 

não está adequado ou até mesmo quando houver fratura vertical da raiz, 

complicações sistêmicas, comprometimento da relação coroa e raiz, estruturas que 

interferem no acesso e visibilidade e também quando há risco de injúrias as 

estruturas anatômicas. Podemos, nessas circunstâncias, optar pela extração do 

dente (VON ARX, 2011; FARIAS; RASQUIN; GONÇALVES, 2006).  
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2.3 Técnica cirúrgica 

 

Na cirurgia do periápice, a anestesia tem por objetivo anestesiar e gerar 

hemostasia na região. Logo, deve ser realizada uma anestesia de bloqueio e 

também uma infiltração local. Uma dose adequada de vasoconstritor causa uma boa 

hemostasia do sítio cirúrgico, permitindo a simplificação da cirurgia além de menor 

tempo para a intervenção (PECORA; MASSI; MASSI, 2010).  

De acordo com Von Arx (2011), a incisão e o retalho devem ser definidos a 

partir dos parâmetros clínicos e radiográficos, levando em consideração as 

condições do tecido gengival, a localização e a extensão da lesão periapical e as 

exigências estéticas. Lieblich (2009) também relata o planejamento apropriado da 

incisão, preservando as papilas e que seja realizado com cautela, reaproximando os 

bordos sem traumatizar a região, além de uma sutura adequada, são fundamentais 

para o sucesso da cicatrização e para diminuir as chances de recessão gengival 

após a cirurgia, preservando, desse modo, a estética. 

Primeiramente, desenha-se o retalho que permita o acesso adequando à 

zona cirúrgica. Para isso, seguimos alguns princípios: o trajeto do retalho deve 

permitir o melhor acesso ao local da cirurgia; o suprimento sanguíneo necessita 

estar de acordo com os tecidos moles e ser mantido em um retalho amplo; as 

incisões sobre a lesão ou defeitos ósseos devem ser evitadas; o retalho precisa 

incluir ao menos um dente adjacente ao dente lesionado de ambos os lados; 

devemos evitar ângulos agudos, pois dificultam o reposicionamento e a sutura; e, 

por fim, não devemos dividir a papila interdental (TORABINEJAD; NEVILLE, 2010). 

Segundo Lieblich (2009), existem diversas possibilidades para as incisões de 

acesso ao periápice. As mais comuns são: 

 Incisão semilunar: incisão horizontal, levemente curvada em forma de 

meia lua na mucosa alveolar (FIGURA 1); 
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Figura 1 – Incisão semilunar 

 

 

 

 

 

Fonte: Lieblich (2009, p. 348). 

 Incisão submarginal: corte horizontal inserido na gengiva, podendo ter uma 

ou duas incisões relaxantes. A principal vantagem é a estética, pois deixa 

intacta a gengiva na margem da coroa dos dentes. No entanto, possui 

desvantagens como hemorragia no sítio cirúrgico e formação de cicatriz 

(FIGURA 2); 

 

Figura 2 – Incisão submarginal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lieblich (2009, p. 348). 

 

 Incisão mucoperiosteal de espessura total: incisão realizada dentro do 

sulco gengival, estendendo-se para a crista da papila. Nesse caso, podem 

ser usadas uma ou duas incisões relaxantes. É o método mais utilizado 
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por contar com maior controle da hemorragia, visibilidade completa e 

menor chance de formação de cicatriz. Porém, o retalho é mais difícil de 

ser reposicionado e suturado (FIGURA 3). 

 

Figura 3 – Incisão mucoperiosteal de espessura total 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lieblich (2009, p. 348). 

 

O deslocamento do complexo mucoperiosteal mantem a vascularização do 

retalho e auxilia no controle hemostático durante o procedimento cirúrgico. Para o 

deslocamento do tecido, iniciamos a partir da incisão relaxante a fim de evitar danos 

às fibras aderidas à raiz. A força deve ser aplicada de forma delicada para que o 

periósteo e os tecidos superficiais sejam deslocados juntos. Observamos também 

que o deslocamento precisa ser realizado até o nível apical de modo que se 

estabeleça um adequado acesso à zona cirúrgica (JOHNSON; WITHERSPOON, 

2007).  

Na maioria dos casos, a lesão apical causa um defeito ósseo que é visível 

após o deslocamento do retalho. Se esse defeito for pequeno, podemos utilizar uma 

broca esférica para remover o tecido ósseo até que o ápice radicular seja localizado. 

A remoção do osso com broca deve ser realizada com movimentos suaves, sob 

irrigação contínua com solução estéril (TORABINEJAD; NEVILLE, 2010).  

As brocas esféricas apresentam o melhor formato para a remoção de osso e 

devem ser utilizadas com movimentos de pincelamento. Seu corte produz uma ferida 

com menor reação inflamatória, o que resulta em rápida cicatrização. Destacamos 

que a utilização de pontas diamantadas para a remoção de tecido ósseo é 
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ineficiente e pode retardar a cicatrização. Como a ponta diamantada possui uma 

maior área de superfície, ela fica em maior contato com o osso, proporciona menor 

refrigeração, gera mais calor, ocasiona maior reação inflamatória e cicatrização 

reduzida (JOHNSON; WITHERSPOON, 2007). 

Percebemos ser essencial o uso de refrigeração na osteotomia. Caso 

contrário, a temperatura pode aumentar e prejudicar a cicatrização óssea, 

atrasando-a em até três semanas. É importante também que a refrigeração alcance 

toda a superfície, pois, se a pressão for excessiva durante o corte, a temperatura 

pode elevar-se acima de 100° C. Portanto, salientamos a recomendação de 

movimentos delicados (JOHNSON; WITHERSPOON, 2007). 

Conforme Bramante e Berbert (2000), a curetagem apical consiste em um 

procedimento cirúrgico usado para eliminar tecidos patológicos da região apical que 

estejam impedindo o processo de reparo tecidual. Pecora, Massi e Massi (2010) 

explicam que o melhor momento para a realização da curetagem apical é após a 

ressecção do ápice radicular, pois permite uma melhor visualização da zona 

cirúrgica e facilita a utilização dos instrumentos. Para tal, todo o tecido patológico 

deve ser removido, e os instrumentos de escolha vão depender do tamanho e da 

aderência da lesão ao dente. Curetas de Luca são mais indicadas para lesões 

grandes e encapsuladas, ao passo que a cureta Columbia 13-14 permite o acesso à 

superfície lingual. Já o scaler Jacquette 34-35 possibilita a remoção dos tecidos 

patológicos localizados atrás da parede óssea e da superfície radicular. 

Nesse processo, o retalho deve ser recolocado em sua posição de origem e 

assim mantido por cerca de 5 minutos enquanto empregamos uma pressão 

moderada. Isso permite a inibição da hemorragia, promove menor edema e 

sangramento no pós-operatório e facilita também a sutura. Existem, aliás, várias 

técnicas de sutura: as suturas interrompidas, as contínuas e as suspensórias. As 

suturas interrompidas são as mais utilizadas. São amarradas com um nó simples 

que não deve ser posicionado sobre a linha da incisão, pois a sutura causa acúmulo 

de resíduos e estes podem gerar inflamação, infecção e retardo na cicatrização. A 

remoção da sutura acontece geralmente de 3 a 7 dias após a intervenção cirúrgica 

(TORABINEJAD; NEVILLE, 2010). 

A obtenção do sucesso da cirurgia periapical depende de alguns fatores. O 

acompanhamento clínico e radiográfico, como já mencionamos, é essencial para 

julgar o sucesso após a cirurgia endodôntica. Geralmente, o paciente se encontra 
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assintomático e, nesses casos, a avaliação é feita somente através dos achados 

radiográficos (PETERSON et al., 2001). 

De acordo com tais achados radiográficos, o reparo dos tecidos da região do 

periápice pode ser classificado em reparo completo, reparo incompleto, reparo 

incerto e reparo insatisfatório. Conforme Zuolo (2000) e Peterson et al. (2001), 

podemos, após a avaliação clínica e radiográfica, agrupar os casos da seguinte 

maneira: 

 Sucesso: ausência de sinais e sintomas clínicos. O paciente não relata 

desconforto ou qualquer sintomatologia e, na análise radiográfica, 

apresenta reparo completo ou formação de cicatriz na região cirúrgica;  

 Sucesso duvidoso/ incerteza do sucesso: o paciente não apresenta sinais 

e sintomas clínicos e, na classificação radiográfica, o reparo é incerto; 

 Insucesso: o paciente relata a presença de sintomas clínicos e, na 

classificação radiográfica, o reparo é insatisfatório, podendo apresentar 

imagem radiolúcida do periápice. 

É de relevância salientar que nenhuma cirurgia do periápice apresentará 

sucesso se o canal não estiver devidamente obturado ou se não for possível, 

através do ato cirúrgico, melhorar suas condições de selamento. Desse modo, antes 

de optarmos pela cirurgia apical, todas as tentativas de tratamento convencional 

devem ser feitas com a finalidade de resolver o problema pelo método endodôntico 

convencional (LODI et al., 2007). 

O princípio da cicatrização das feridas periapicais após a realização do 

procedimento cirúrgico é semelhante à cicatrização de uma ferida do tecido 

conjuntivo de outras partes do corpo.  É um acontecimento planejado que se inicia 

com a hemostasia ou fase de coagulação, passa à inflamação, fase proliferativa, 

regeneração ou fase de reparação dos tecidos e acaba com a remodelação ou fase 

de maturação dos tecidos (LIN et al., 2010).  

A cicatrização das feridas apicais após a intervenção cirúrgica inclui 

regeneração do osso alveolar, ligamento periodontal e do cemento (TSESIS et al., 

2011). A regeneração tecidual guiada tem sido uma proposta auxiliar na reparação e 

cicatrização dos defeitos ósseos. Ela pode ainda criar condições ideais para o 
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funcionamento normal dos tecidos que foram perdidos por conta da infecção 

(BERNABÉ et al., 2013). 

Conforme descreve Artzi (2012), a reparação ou a regeneração são os 

resultados finais da cicatrização dos defeitos ósseos. A reparação ocorre quando o 

processo de cura resulta na formação de um novo tecido, com células e estruturas 

que têm a capacidade de reagir de forma diferente das originais. Já a regeneração 

ocorre quando o tecido existente anteriormente à destruição pela patologia apical é 

substituído por um novo tecido idêntico.  Tanto a regeneração quanto a reparação 

dependerão da natureza da ferida, da disponibilidade das células progenitoras, das 

estaminais, dos fatores de crescimento, da diferenciação celular, da matriz 

extracelular e das proteínas não colagenosas.  

O prognóstico da cirurgia do ápice radicular pode ser afetado devido à 

quantidade, qualidade e localização do osso adjacente. Uma lesão grande, por 

exemplo, também pode influenciar no prognóstico de cicatrização. As causas de 

falha na cicatrização dos defeitos ósseos estão relacionadas com o crescimento de 

tecido não osteogênico dentro do campo operatório e à migração do tecido epitelial 

para o ápice. Para ter sucesso cicatricial, devemos controlar a proliferação de tecido 

epitelial na região da ferida. Além disso, técnicas de regeneração tecidual guiada 

(RTG) são indicadas para auxiliar no prognostico favorável (JOHNSON; 

WITHERSPOON, 2007). 

O princípio básico desse processo consiste em diferentes tipos de células, 

que, em um determinado tempo, migram para o sítio cirúrgico durante a cicatrização. 

As células do tecido mole apresentam maior mobilidade em comparação com as do 

tecido duro, portanto, elas migram para o interior da ferida antes, durante o processo 

cicatricial. Um anteparo interposto entre gengiva, raiz exposta e osso alveolar evita 

que as células do tecido mole colonizem a superfície radicular, estimulando o 

povoamento seletivo (PECORA; MASSI; MASSI, 2010). 

Segundo Bernabé et al. (2010), Kourkouta e Bailey (2014), o uso de 

biomateriais para auxiliar na promoção da regeneração óssea é fortemente indicado 

em grandes destruições ósseas circunjacentes ao ápice radicular. Favieri et al.  

(2008) acrescenta  que um consenso ainda não foi atingido a respeito da utilização 

desses biomateriais como um meio  indispensável para a formação de novo osso e 

consequente remodelação. No entanto, concorda que sua utilização deve ser 

considerada nos casos de grandes destruições ósseas.    

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099239911011915#bib7
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Pesquisas demonstraram resultados positivos nos casos que envolviam 

lesões apicais grandes. A cicatrização com o uso da técnica de RTG foi mais rápida 

quando comparada a casos em que a técnica não foi utilizada. Em 12 meses, as 

cirurgias realizadas com a técnica de RTG apresentavam cicatrização, qualidade e 

quantidade de osso superior aos demais casos sem o seu uso (ARTZI et al., 2012). 

A respeito de materiais para o enxerto, apresentamos as seguintes funções: 

agem como estrutura mecânica de suporte para a membrana e os tecidos moles e 

como componente biológico que melhora a neoformação óssea. Podem ser 

classificados como osteocondutivos, os que fornecem uma moldura para o 

desenvolvimento ósseo, e osteoindutivos, os que estimulam a proliferação de novas 

células para que a cicatrização óssea ocorra mais rapidamente (JOHNSON; 

WITHERSPOON, 2007). 

 Percebemos, assim, que a técnica de RTG deve ser considerada como um 

método auxiliar de extrema valia na reparação e cicatrização dos defeitos ósseos na 

região do periápice. Cabe ao profissional discutir o seu uso com o paciente, 

informando que a utilização desse tipo de matéria acarreta um custo adicional na 

cirurgia, necessidade de maior tempo para o tratamento da ferida e possíveis 

complicações no pós-operatório (JOHNSON; WITHERSPOON, 2007).  

Taschieri et al. (2007), em seu estudo, avaliaram 63 dentes, tanto dentes 

anteriores como pré-molares e molares, de 44 pacientes, sendo estes, 29 mulheres 

e 14 homens, com lesão periapical para posterior realização de cirurgia. O objetivo 

foi monitorar os resultados de cirurgias apicais em grandes lesões do ápice com ou 

sem Regeneração Tecidual Guiada (RTG) e enxerto inorgânico de osso bovino. 

Observamos que todos os dentes do estudo apresentavam lesões medindo, pelo 

menos, 10 milímetros e com restaurações definitivas sem evidências de infiltração. 

Foram organizados dois grupos: o de teste, em que foi utilizada a técnica de RTG, e 

o de controle, em que foi realizada apenas a curetagem apical. Os procedimentos 

cirúrgicos foram realizados em uma clínica universitária e em uma clínica particular, 

onde o protocolo do estudo foi analisado e aprovado pela Universidade Federal de 

Milão. Assim, 12 meses após o procedimento, em avaliações através de radiografias 

periapicais realizadas através técnica de paralelismo, foram alcançados os seguintes 

resultados: dos 59 dentes avaliados um ano após o procedimento cirúrgico, 24 

pertenciam ao grupo de teste e 35 ao grupo de controle. Por fim, 46 dentes (78%) 

tinham sido curados com sucesso, 10 (16,9%) demonstraram cura incerta e 3 
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exibiram falha do tratamento. Não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas no resultado entre o grupo de teste e o de controle.  

Em outra pesquisa, realizada por Von Arx, Hänni e Jensen (2007), na 

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Berna, na Suíça, foram 

avaliados um total de 183 pacientes que se submeteram à cirurgia periapical, sendo 

que o estudo teve a presença de mais mulheres e a maioria das lesões eram iguais 

ou maiores do que 5 milímetros.  No procedimento cirúrgico, foi realizado corte do 

ápice radicular de aproximadamente 3 milímetros e curetagem do tecido patológico. 

Após o período de 1 ano, os pacientes foram avaliados através de radiografias 

periapicais, sendo estas realizadas pelo método do paralelismo, que delinearam 

uma taxa de cura de 83%. Nesse estudo, todos os pacientes foram orientados a 

fazer bochecho com clorexidina durante 10 dias, assim como foram medicados com 

analgésicos, embora nenhum antibiótico tenha sido prescrito.  

Von Arx, Jensen e Hänni (2007), em seu outro estudo, também realizado na 

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Berna, na Suíça, submeteram 

251 pacientes à cirurgia periapical, contando um total de 266 dentes. As cirurgias 

foram feitas no período de 2001 a 2005. A avaliação dos procedimentos foi 

analisada através de exames clínicos e radiográficos um ano após o ato cirúrgico. 

Considerando a taxa de abandono de 1,5%, observou-se que a taxa de sucesso 

geral foi de 83,8%. Alguns fatores, contudo, influenciaram significativamente sobre o 

resultado de cicatrização, como sexo (mulheres apresentaram melhor cicatrização 

do que homens) e tamanho da lesão (lesões menores do que 5 milímetros 

apresentaram melhor cicatrização do que lesões maiores). 

Wang et al. (2004), por sua vez, avaliaram o resultado de cirurgias periapicais 

de 4 a 8 anos após o procedimento. O estudo foi feito na Faculdade de Odontologia 

da Universidade de Toronto, no Canadá, pelos alunos da pós-graduação 

supervisionados por professores qualificados. O presente trabalho incluiu na 

avaliação 155 dentes de 138 pacientes, e os resultados foram avaliados através de 

radiografias periapicais. Tal trabalho teve uma perda de 33% de seus pacientes. 

Como resultado geral, 70 de 94 dentes examinados (74%) foram classificados como 

curados e 24 como tendo a doença persistente. Observamos também que, 4 desses 

24 dentes doentes foram diagnosticados como fraturados e, por isso, excluídos da 

analise estatística, 20 dentes foram definidos com doença persistente e apenas 4 

(20%) apresentaram sinais ou sintomas clínicos. 12 lesões (60%) mostraram ter 
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diminuído de tamanho, 3 (15%) mantiveram-se inalteradas e 5 (25%) aumentaram 

de tamanho. 

Dietrich (2003), em seu trabalho, teve como objetivo avaliar a reparação dos 

defeitos ósseos apicais 12 meses depois de realizada a cirurgia do periápice 

concomitante à técnica de regeneração tecidual guiada. Sua pesquisa abrangeu 24 

pacientes, totalizando 25 lesões apicais. Todas as intervenções cirúrgicas foram 

realizadas pelo mesmo cirurgião, em Charité, Universidade Humboldt de Berlim, na 

Alemanha. Todos os defeitos foram preenchidos com biomaterial (Bio-Oss®) e 

cobertos por uma membrana reabsorvível (Bio-Gide®). A cicatrização pós-operatória 

imediata transcorreu sem intercorrências em todos os pacientes. Com uma taxa de 

perda, 22 pacientes foram reavaliados um ano após o procedimento, sendo que 

destes, apenas um paciente relatou desconforto ocasional e leve dor na percussão e 

palpação. Todos os outros tratamentos foram clinicamente bem sucedidos. A 

avaliação radiográfica revelou cicatrização completa em 20 dos 22 casos (91%) e de 

cura incerta ou incompleta em 2 casos (9%). 

Entendemos que os resultados da cirurgia periapical devem ser avaliados 

clínica e radiograficamente, porém, para que possamos contar com real certeza de 

cura, apenas os exames radiográficos são aceitos. Em suas pesquisas, Von Arx 

(2011); Von Arx, Hänni e Jensen (2007); Lieblich (2012); e Altonen e Hakala (1976) 

relatam que o processo de cura é mais rápido nos primeiros 12 meses após a 

intervenção cirúrgica, embora pequenos defeitos ósseos possam ser curados dentro 

de alguns meses.  

Em estudos de Altonen e Hakala (1976) e de Tawil et al. (2015), a cura 

completa das lesões periapicais foi evidenciada após 3 anos de acompanhamento. 

Von Arx (2011), contudo, defende que, em virtude de casos classificados como 

diagnóstico incerto ou insatisfatório, devemos reavaliar o caso com radiografias até 

que o diagnostico final possa ser concluído. 

Por fim, ressaltamos que a cirurgia do periápice é o recurso mais utilizado 

quando não é possível remover o agente causador da patologia apical através do 

tratamento endodôntico convencional. Qualquer técnica utilizada é válida, desde que 

atinja o objetivo de remover a lesão do ápice. Devemos, para isso, ter um bom 

planejamento da cirurgia e seguir o protocolo da técnica cirúrgica a fim de obtermos 

sucesso (ORSO; FILHO, 2006). 
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2.4 Reabsorção radicular externa 

As reabsoerçoes radiculares podem ser consideradas tanto como um evento 

fisiológico, envolvido na esfoliação dos dentes decíduos, como patológico, que pode 

resultar de injúrias traumáticas, irritação do ligamento periodontal, ou ainda proceder 

de alguma alteração da polpa dos dentes permanentes (NASCIMENTO et al., 2006). 

Segundo Camargo et al. (2008), saber diferenciar os tipos de reabsorções 

radiculares é de extrema valia para estabelecer um diagnóstico correto e obter 

sucesso no tratamento. É importante que a constatação seja precoce para um bom 

prognóstico. 

 Reabsorção radicular é a perda de tecido dental duro, ou seja, do cemento e 

da dentina, como resultado das ações odontoclásticas. A reabsorção radicular 

fisiológica associada com os dentes decíduos é desejada, pois resulta na esfoliação 

dos mesmos, permitindo assim a erupção do seu sucessor permanente. No entanto, 

a reabsorção radicular da dentição permanente é geralmente desfavorável, pois 

pode resultar em danos irreversíveis e até em eventual perda do dente (PATEL; 

KANAGASINGAM; FORD, 2009).  

O processo de reabsorção dos tecidos dentais é bem semelhante ao 

mecanismo de reabsorção dos tecidos ósseos. Isso se deve ao mecanismo de 

inversão iônica, que ocorre inicialmente com a desmineralização e depois com a 

despolimerização de mucopolissacarídeos e proteínas. As reabsorções dentárias 

advêm quando as estruturas de proteção dos dentes em relação à remodelação 

óssea são abolidas, principalmente os cementoblastos e os restos epiteliais de 

Malassez (GUNRAJ, 1999). 

Inúmeras classificações para as reabsorções dentárias têm sido propostas. 

Pode-se classificá-las, conforme o local de origem, como internas ou externas. 

Apesar das reabsorções ocorrerem de processos inflamatórios que se instalam 

numa área do periodonto ou dos tecidos pulpares, segundo Consolaro (2012), as 

reabsorções radiculares compreendem dois mecanismos básicos de ocorrência. 

Estes são: inflamatório ou por substituição, podendo ocorrer tanto internamente 

como externamente.   

Com ênfase na reabsorção externa, o mecanismo de reabsorção por 

substituição geralmente é decorrente de uma anquilose dento-alveolar pós-

traumatismo, como uma intrusão ou avulsão. A anquilose é uma fusão do osso 
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alveolar com o dente, tendo como consequência a reabsorção da raiz e sendo esta 

substituída por osso. Esse tipo de reabsorção tende a ter um prognóstico 

desfavorável, pois eventualmente resultará em perda dentária (CAMARGO et al., 

2008).  

Já o mecanismo de reabsorção inflamatória consiste nos cementoblastos que 

revestem a superfície radicular, sendo que, entre eles, se inserem as fibras 

colágenas de Sharpey. O dente está muito próximo do osso, separado apenas pelo 

ligamento periodontal. Desse modo, qualquer causa atuante em que se encontram 

os cementoblastos, acometendo sua remoção da superfície, irá expor a raiz 

mineralizada, e as células ósseas que se encontram muito próximas promoverão a 

reabsorção radicular (NASCIMENTO et al., 2006) 

Em relação aos fatores etiológicos das reabsorções dentárias inflamatórias, 

podemos agrupá-los em biológicos, químicos e físicos. Nos fatores biológicos, 

encontramos as pericopatias crônicas, cárie e pulpite, cárie oculta, dentes não 

irrompidos, cistos e tumores. Os fatores químicos podem estar relacionados ao 

clareamento dentário. E, por fim, dentre os fatores físicos estão o calor excessivo, 

traumatismo sem e com fraturas radiculares, avulsão e reimplantes, transplantes 

dentários, cirurgias envolvendo a superfície radicular, trauma oclusal e a 

movimentação dentária induzida.  

As cirurgias periapicais implicam na exposição da porção mineralizada da 

raiz, promovendo a instalação de unidades de reabsorção, e, portanto, estimulando 

sua atividade pelo acúmulo de mediadores na região em decorrência da inflamação 

e do reparo. A exposição da dentina pelos procedimentos operatórios pode abrir e 

expor os túbulos dentinários, contendo bactérias e levando para a região os 

lipopolissacarídeos, importantes produtos bacterianos coligados à maior atividade 

reabsortiva. A continuidade dos processos reabsortivos em raízes submetidas a 

cirurgias apicais, após algumas semanas ou meses, pode indicar a presença de 

bactérias e seus produtos na área operada (CONSOLARO, 2012). 
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2.5 Tipo de estudo  

 

O trabalho é do tipo relato de caso clínico. 

 

2.6 Seleção do material bibliográfico  

 

Os artigos foram encontrados nas seguintes bases de dados: 

 

 Portal de Periódicos Capes; 

 PUBMED <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>; 

 SCIELO <http://www.scielo.org/php/index.php>; 

 LILACS <http://lilacs.bvsalud.org/>. 

 

Também utilizamos livros retirados da biblioteca da Universidade de Santa 

Cruz do Sul. Os artigos, por sua vez, foram selecionados no período de 2007 a 

2015, embora também tenhamos utilizado dados importantes de artigos dos anos de 

1976 a 2006. Esses artigos se apresentam nos idiomas português e inglês. 
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3 RELATO DO CASO CLÍNICO 

 

3.1 Diagnóstico 

 

O paciente C. G., do gênero masculino, 35 anos, prontuário 32967, 

apresentou-se na clínica de Odontologia da Universidade de Santa Cruz do Sul para 

tratamento regular. Ao exame clínico, observamos que o indivíduo apresentava uma 

fístula no dente 22.  

Radiograficamente, percebemos que o dente apresentava uma área 

radiolucida localizada no periápice, uma endodontia executada e um extenso núcleo 

intra-radicular sob coroa protética. Devido ao risco de fratura radicular contraindicou-

se a remoção do núcleo e o consequente retratamento endodôntico, e por 

conseguinte, foi indicada a cirurgia do periápice. 

 

Fotografia 1 – Radiografia panorâmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2011. 
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Fotografia 2 – Imagem do exame inicial do dente 22 

 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2011. 

 

Fotografia 3 – Rastreamento da fístula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2011. 
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Fotografia 4 – Radiografia do rastreamento da fístula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2011. 
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3.2 Plano de Tratamento 

 

O tratamento executado para o caso clínico descrito, após realizados 

procedimentos de anamnese, exame clínico e radiográfico, consistiu na cirurgia 

periapical com curetagem do tecido inflamatório do periápice.  

Realizamos antissepsia bucal com solução de clorexidina 0,12% e antissepsia 

extraoral com clorexidina 2%, seguida da anestesia de bloqueio do nervo alveolar 

superior anterior direito, esquerdo e nasopalatino com lidocaína a 2% com 

vasoconstritor. Utilizando a lamina de bisturi 15 (Adventive ® - São Paulo), foi 

realizada a incisão do tipo mucoperiosteal de espessura total e realizado o 

rebatimento total do retalho, onde percebemos que a lesão já havia rompido a 

cortical óssea vestibular, deixando visível uma pequena porção do cone de guta-

percha.  

 

Fotografia 5 – Descolamento do retalho 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2011. 
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Fotografia 6 – Cortical óssea vestibular rompida 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2011. 

 

Ao descolar o retalho, percebemos que a cortical óssea estava rompida 

(FOTOGRAFIA 7). Com uso de brocas esféricas carbide (KG sorensen Industria e 

Comércio Ltda – São Paulo) para alta rotação e irrigação profunda, realizamos a  

remoção de osso, ampliado o defeito ósseo para melhor visualização e curetagem 

da lesão periapical. Em seguida, com o auxilio de curetas, removemos 

completamente o tecido de granulação e a guta-percha. Após curetagem do tecido 

inflamatório, optamos por realizar esplintagem do dente, devido a extensa perda 

óssea. 

Reposicionamos o retalho, realizando, então, a sutura interpapilar e simples 

com fio de nylon 4-0 (Procare® - São Paulo) (FOTOGRAFIA 8). 

 Então, realizou-se o isolamento absoluto, envolvendo os dentes 21, 22 e 23. 

Efetuamos o condicionamento ácido do esmalte com ácido fosfórico a 37% (Atack 

Tec® CaiTHEC Industrial Ltda., Rio do Sul – SC) por um período de 15 segundos, e 

condicionamento da porcelana com ácido fluorídrico a 5%, por um período maior. A 

seguir, realizamos a lavagem por um período mínimo correspondente ao dobro do 

tempo de condicionamento e secagem dos dentes. 
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Após esse processo, aplicamos o sistema adesivo Adper Single Bond® (3M 

ESPE – Brasil Ltda., Sumaré – SP) com o pincel do tipo microbusch (KG 

Sorensen®, Cotia – SP), sendo fotopolimerizado durante 10 segundos. 

Acomodamos então um fio ortodôntico de espessura igual a 0.9 mm, sendo fixado 

com incrementos de resina Charisma® (Heraeus Kulzer, Germany). Depois da 

fotoplimerização da resina, verificamos se a contenção estava bem presa 

(FOTOGRAFIA 9).  

 

Fotografia 7 – Defeito ósseo após curetagem 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2011. 
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Fotografia 8 – Sutura 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2011. 

 

Fotografia 9– Esplintagem 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2011. 
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O paciente foi instruído quanto aos cuidados pós-operatórios, juntamente com 

a prescrição de medicação analgésica e anti-inflamatória. O analgésico receitado foi 

Paracetamol 750 mg enquanto houvesse dor. O anti-inflamatório de escolha foi 

Nimesulida 100 mg, devendo o paciente tomar um comprimido de 12 em 12 horas.  

Por fim, enfatizamos a importância da higiene oral e orientamos o paciente a 

retornar uma semana após o procedimento para a remoção da sutura. 

Na semana seguinte, realizamos a remoção da sutura. Verificamos boa 

cicatrização dos tecidos moles (FOTOGRAFIA 10). O paciente foi então instruído a 

voltar a cada 3 meses para radiografias de controle. 

 

Fotografia 10 – Exame clínico do pós-operatório 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2011. 

 

O paciente passou por acompanhamento radiográfico durante 3 anos. Devido 

ao fato de o paciente não apresentar cura do caso, indicamos a ele uma nova 

intervenção cirúrgica. Associado à manobra cirúrgica, sugerimos enxerto ósseo de 

biomaterial com a finalidade de proporcionar neoformação óssea na região apical. 
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Fotografia 11 – Panorâmica 3 anos depois 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2015. 

 

No segundo procedimento cirúrgico, realizamos a mesma técnica operatória, 

já descrita. Ao descolar o retalho, novamente percebemos que a cortical óssea 

estava rompida. Com uso de brocas esféricas carbide (KG sorensen Industria e 

Comércio Ltda – São Paulo) para alta rotação e irrigação profunda, foi ampliado o 

defeito ósseo para melhor visualização e curetagem da lesão periapical 

(FOTOGRAFIA 12). Em seguida, com o auxilio de curetas, removemos 

completamente o tecido patológico (FOTOGRAFIA 13). 
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Fotografia 12 – Ampliação do defeito ósseo vestibular

 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2015. 

 

Fotografia 13 – Corte do cone de guta-percha 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2015. 
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Com a remoção completa do tecido inflamatório e o corte do cone de guta-

percha, o defeito ósseo foi devidamente preenchido com biomaterial (Osteogen ® - 

São Paulo) com a finalidade de ocupar o espaço formado pela lesão e proteger o 

ápice radicular, assim como promover uma melhor e mais rápida formação do tecido 

ósseo (FOTOGRAFIAS 14, 15, 16, 17, 18 e 19). 

O Osteogen® se enquadra na área das hidroxiapatitas sintéticas. É composto 

por fosfato e cálcio e vem sendo utilizado no reparo das deformidades ósseas. 

Como é um material reabsorvível pelo organismo humano, funciona como agente 

osteocondutor no reparo dos defeitos ósseos. Sendo lentamente absorvido pelo 

organismo, permite que aja um reservatório para a substituição óssea (LOPEZ et al., 

2002). 

 

Fotografia 14 – Sítio cirúrgico 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2015. 
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Fotografia 15 – Defeito ósseo pronto para receber o biomaterial 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2015. 

 

Fotografia 16 – Inserção do biomaterial 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2015. 
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Fotografia 17 – Biomaterial sendo acomodado no sitio cirúrgico  

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2015. 

 

Fotografia 18 – Condensação do biomaterial na loja óssea 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2015. 
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Fotografia 19 – Biomaterial adaptado no sitio cirúrgico 

 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2015. 

 

Posteriormente à inserção do biomaterial, reposicionamos o retalho e 

realizamos a sutura interpapilar e simples com fio de nylon 4-0 (Procare ® São 

Paulo) (FOTOGRAFIA 20).  
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Fotografia 20 – Reposição do retalho e sutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2015. 

 

Novamente, o paciente foi instruído quanto aos cuidados pós-operatórios, 

juntamente com a prescrição de medicação analgésica e anti-inflamatória. O 

analgésico receitado foi Paracetamol 750 mg, enquanto houvesse dor. O anti-

inflamatório de escolha foi Nimesulida 100 mg, devendo o paciente tomar um 

comprimido a cada 12 horas.  Por fim, enfatizamos a importância da higiene oral e 

orientamos o paciente a retornar uma semana após o procedimento para a remoção 

da sutura. 

Na semana seguinte, realizamos então a remoção da sutura. Verificamos boa 

cicatrização dos tecidos moles, o paciente não relatou dor pós-operatória 

(FOTOGRAFIAS 21 e 22). 
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Fotografia 21 – Remoção de sutura

 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2015. 

 

Fotografia 22 – Lesão no palato  

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2015. 
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3.3 Proservação 

 

Recomendamos ao paciente voltar à clínica odontológica da Universidade de 

Santa Cruz (UNISC) para acompanhamento através de radiografias e exame clínico 

3 meses após a intervenção cirúrgica. No primeiro retorno, em junho de 2015, no 

exame clínico percebemos uma boa cicatrização, porém, havia uma pequena 

retração gengival no dente 22. Na radiografia periapical, ainda não verificamos 

neoformação óssea (FOTOGRAFIAS 23 e 24). 

 

Fotografia 23 – Exame clínico após 3 meses 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2015. 
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Fotografia 24 – Radiografia periapical 

 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2015. 

 

 

O paciente foi reagendado para retornar em agosto de 2015, quando 

realizamos nova radiografia periapical.  Nesta radiografia, observamos reabsorção 

dentária do dente 22 (FOTOGRAFIA 25).  
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Fotografia 25 – Radiografia de controle 

 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2015. 

 

Logo, reagendamos o paciente para setembro de 2015. Em nova radiografia 

periapical, percebemos reparo do defeito ósseo e aumento da reabsorção dentária 

(FOTOGRAFIA 26). 
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Fotografia 26 – Radiografia de controle 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2015. 
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4 DISCUSSÃO 

 

A cirurgia do periápice é considerada uma das opções para tratamento dos 

dentes portadores de lesões apicais crônicas em que não se conseguiu conter o 

processo inflamatório pelos métodos endodônticos convencionais. Vale destacar que 

existem outros meios auxiliares, com o intuito de alcançar o objetivo proposto, dentre 

eles podemos citar a utilização do microscópio cirúrgico, de ultrassom e dos 

materiais para enxerto. Todas as alternativas são válidas para atingir o objetivo 

almejado, que  é a remoção da patologia apical. 

Inicialmente, cabe aqui ressaltarmos que o princípio da causa dos processos 

inflamatórios apicais advém das cáries dentárias (PECORA; MASSI; MASSI, 2010). 

Estas podem levar à necrose pulpar, originando uma lesão no periápice. Os autores 

consideram que a patologia apical é um subproduto resultante da resposta 

imunológica do hospedeiro, podendo apresentar-se sob forma de granuloma apical e 

cisto radicular (SÓ, 2007; AZAMBUJA; BERCINI; ALANO, 2006). 

Uma das formas de confirmar a presença das lesões no ápice radicular é a 

radiografia periapical, sendo este o exame mais solicitado (LOFTHAG-HANSEN et 

al., 2007). Porém outro exame requerido é a tomografia computadorizada cone 

bean, e alguns autores afirmam que um índice alto das lesões do periápice 

encontradas nas tomografias computadorizadas não são identificadas nas 

radiografias periapicais convencionais (LOW et al., 2008). 

A partir do momento em que há a instalação de uma lesão inflamatória, torna-

se imprescindível o conhecimento do seu tratamento. Alguns autores consideram a 

cirurgia apical como última alternativa de tratamento, devendo primeiramente ser 

realizado o tratamento endodôntico convencional. Os mesmos ainda preconizam o 

retratamento endodôntico antes de realizar a manobra cirúrgica (BERNABÉ et al., 

2013; SILVA et al., 2013; LIEBLICH, 2012; LODI et al., 2007).  

Ao levar em consideração a impossibilidade de realizar o tratamento 

retratamento endodôntico, assim como o fracasso do mesmo, indica-se a cirurgia 

apical. Estudos mostram que, com a evolução da tecnologia e a utilização de 

métodos auxiliares como microscópio, ultrassom e a técnica de regeneração tecidual 

guiada, obteve-se cura completa em aproximadamente 90% dos casos (VON ARX; 

JENSEN; BORNSTEIN, 2015; BERNABÉ et al., 2013; SONG et al., 2013). 
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No momento em que se escolhe a manobra cirúrgica, é imprescindível o 

conhecimento de sua técnica.  Os autores preconizam um protocolo clínico que 

consiste em: anestesia profunda da área operada, escolha do retalho apropriado e 

curetagem do tecido patológico (VON ARX, 2011; PECORA; MASSI; MASSI, 2010; 

TORABINEJAD; NEVILLE, 2010; LIEBLICH, 2009; JOHNSON; WITHERSPOON, 

2007). 

Com o procedimento cirúrgico finalizado, inicia-se então o processo de 

cicatrização, que inclui regeneração do osso alveolar, do ligamento periodontal e do 

cemento (BERMABÉ et al., 2013; TSESIS et al., 2011; LIN et al., 2010; JOHNSON; 

WITHERSPOON, 2007). Como proposta auxiliar à cicatrização e regeneração do 

osso alveolar, é possível a indicação do enxerto com biomaterial. Alguns autores 

valorizam seu uso em casos de grandes destruições ósseas, e ainda afirmam 

apresentar qualidade e quantidade de osso superior aos casos sem seu uso 

(KOURKOUTA; BAILEY, 2014; ARTZI et al., 2012; BERNABÉ et al., 2010; FAVIERI 

et al., 2008; JOHNSON; WITHERSPOON, 2007).  

Assim, o acompanhamento clínico e radiográfico é essencial para confirmar o 

sucesso após a intervenção cirúrgica com o auxilio da técnica de regeneração 

tecidual guiada. O reparo dos tecidos pode ser classificado como completo, 

incompleto ou incerto. Geralmente, após um ano da cirurgia do periápice, já 

percebemos um reparo completo da lesão (ARTZI et al., 2012; LIEBLICH, 2012; 

VON ARX, 2011; VON ARX et al., 2011; VON ARX; HÄNNI; JENSEN, 2007; 

TASCHIERI et al., 2007; DIETRICH, 2003; PETERSON et al., 2001; ZUOLO, 2000). 

Contudo, outros autores apontam que a cura completa das lesões periapicais 

é evidenciada apena 3 anos após o procedimento cirúrgico. Destacam, além disso, 

que esse fato se deve em virtude de casos com cura incerta ou insatisfatória, que 

devem ser monitorados até que o diagnóstico final possa ser concluído (ALTONEN; 

HAKALA, 1976; TAWIL et al., 2015;  VON ARX, 2011). 

A cirurgia do periápice é um excelente recurso para conter o processo 

inflamatório apical. Seu objetivo principal é eliminar o agente causador do processo 

patológico e preservar o elemento dentário em boca. A regeneração tecidual guiada 

é considerada um método auxiliar à curetagem apical de extrema valia na reparação 

e cicatrização dos defeitos ósseos, aumentando as chances de cura completa 

(KOURKOUTA; BAILEY, 2014; ARTZI et al., 2012; BERBABÉ et al., 2010; 

JOHNSON; WITHRSPOON, 2007; ORSO; FILHO, 2006). 
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No entanto, salientamos que a intervenção cirúrgica apical pode ocasionar 

reabsorção radicular devido ao fato de expor a porção mineralizada da raiz. A 

continuidade da reabsorção radicular após o procedimento cirúrgico pode indicar a 

presença de bactérias e de seus produtos no campo operado (CONSOLARO, 2012).  

No relato de caso descrito, em virtude do fato do dente possuir um extenso 

núcleo radicular, impossibilitando o retratamento endodôntico, optou-se pela cirurgia 

apical, indo de acordo com outros estudos que indicam a manobra cirúrgica em 

casos de impossibilidade de utilizar a técnica convencional (VON ARX; JENSEN; 

BORNSTEIN, 2015; BERNABÉ et al., 2013; SONG et al., 2013). 

No presente trabalho, também realizamos o controle clínico e radiográfico do 

caso, orientando o paciente a retornar a cada 3 meses para realizar a radiografia 

periapical. Passados 3 anos da primeira intervenção cirúrgica, não percebemos 

reparação da área apical, o que contraria alguns estudos que afirmam que a cura 

completa é evidenciada após 3 anos do procedimento cirúrgico (ALTONEN; 

HAKALA, 1976; TAWIL et al., 2015;  VON ARX, 2011). 

Logo, indicamos uma nova intervenção cirúrgica, dessa vez associada a um 

enxerto com biomaterial com a finalidade de promover uma cicatrização óssea mais 

rápida. Alguns autores relatam ter observado uma cicatrização mais rápida e uma 

melhor qualidade do osso quando utilizaram biomaterial no defeito ósseo, em 

oposição a casos em que esse método não foi utilizado (ARTZI et al., 2012; 

JOHNSON; WITHERSPOON, 2007). 

Em menos de um ano da segunda cirurgia, já é possível perceber 

neoformação óssea, porém, ainda não se pode afirmar cura completa do caso. 

Desse modo, concordamos com outras pesquisas que tiveram como resultado uma 

cicatrização mais rápida e efetiva utilizando a técnica de regeneração tecidual 

guiada (enxerto com biomaterial) (ARTZI et al., 2012; JOHNSON; WITHERSPOON, 

2007). 

Contudo, uma reabsorção dentária foi observada radiograficamente, podendo 

ter sido causada pela presença de bactérias no local. Encontra-se na literatura que o 

procedimento cirúrgico pode expor os túbulos dentinários e, se no campo operado, 

mesmo após curetagem do tecido patológico, ainda houver bactérias e seus 

produtos, uma reabsorção radicular poderá acontecer (CONSOLARO, 2012).  
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5 CONCLUSÃO 

 

Com os resultados obtidos através do relato do caso concluímos que: 

 O controle clínico apresentou-se positivo, sem presença de fístula, mas com 

pequena recessão gengival no dente operado;  

 A curetagem apical concomitante à utilização de enxerto com biomaterial se 

mostrou efetiva na cicatrização, promovendo uma melhora na reparação do 

defeito ósseo; 

 Contudo, com o exame radiográfico, além de vermos melhora da área apical, 

observamos reabsorção dentária. 
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ANEXO A – Autorização do coordenador do Curso de Odontologia 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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