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RESUMO

As restaurações transcirúrgicas são procedimentos alternativos para viabilizar a restauração de
dentes em situações inacessíveis para as técnicas convencionais. O presente trabalho consiste na apre-
sentação de um caso clínico de restauração transcirúrgica com resina composta em um incisivo central
superior que apresentava reabsorção radicular externa com envolvimento endodôntico. O planeja-
mento do caso contemplou cirurgia periodontal, isolamento absoluto do campo operatório, restaura-
ção da área comprometida com resina composta com a interposição de uma lima endodôntica no
canal radicular, reposicionamento dos retalhos, sutura e, posteriormente, tratamento endodôntico.
Através da abordagem descrita para o caso, foi solucionado o problema do paciente e o dente foi
mantido em boca numa situação compatível com saúde.

Palavras-chave: Resinas compostas, Reabsorção da raiz, Cirurgia

ABSTRACT

Trans-surgical restorations are alternative procedures to make possible teeth restoration in situa-
tions inacessible to convencional techniques. The study presents a case report of trans-surgical restora-
tion with composite resin in a upper central incisor with endodontic envelopment caused by external
root resorption. The treatment plan involved periodontal surgery, rubber dam isolation, composite
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resin restoration with endodontic instrument introduced in a root conduct, suture, and, lately, endodon-
tic treatment. The solution presented was effective to clear up the pacient�s problem, and  tooth was
save and kept in a health condition.

 Key words: Composite resins, Root resorption, Surgery.

INTRODUÇÃO

Em muitas situações clínicas as condições ide-
ais necessárias para a realização de um adequado
procedimento restaurador não se fazem presentes.
Dessa forma, alternativas devem ser buscadas para
se criar acesso à parede cervical da cavidade em
questão e possibilitar um campo operatório seco e
livre de contaminação por sangue e saliva. Assim
sendo, em algumas destas situações, somente os pro-
cedimentos cirúrgico-periodontais podem criar essas
condições favoráveis à técnica restauradora (HÖRS-
TED-BINDSLEV, MJÖR, 1990; CUEVA, 2000).

As restaurações transcirúrgicas são procedi-
mentos restauradores realizados em associação com
um acesso cirúrgico-periodontal. Estas são utiliza-
das como forma de conveniência em situações em
que o acesso integral da lesão não pode ser obtido de
forma mais conservadora. Estes procedimentos trans-
cirúrgicos podem ser indicados para cáries subgen-
givais, fraturas corono-radiculares, perfurações, re-
absorção radicular externa e em algumas situações
associado à recuperação do espaço biológico perio-
dontal invadido. Todavia, a indicação deste tipo de
abordagem deve passar por uma análise clínica cri-
teriosa, tanto em relação às condições de saúde ge-
ral do paciente quanto ao caso clínico específico. Al-
gumas considerações prévias ao procedimento de-
vem ser avaliadas para favorecer o sucesso do tra-
tamento, como uma análise radiográfica, avaliação
de possível envolvimento endodôntico, diagnóstico e
extensão da lesão subgengival, planejamento cirúr-
gico-periodontal, possíveis condições de isolamento
do campo operatório e as alternativas restauradoras
para o caso em questão.

De acordo com HÖRSTED-BINDSLEV,
MJÖR (1990), os materiais restauradores com
maior compatibilidade para com o periodonto se-
riam as ligas de ouro e as porcelanas; no entanto,
as condições técnicas para a utilização desses
materiais normalmente não são viáveis transci-
rurgicamente. Os materiais de uso direto, amál-
gama de prata, resinas compostas e cimento de
ionômero de vidro podem ser melhor empregados

para as restaurações transcirúrgicas do que os ci-
tados anteriormente.

 O amálgama de prata, material de uso con-
sagrado em Odontologia, oferece uma técnica
pouco sensível e uma lisura superficial compatí-
veis com a situação transcirúrgica, e, segundo
HÖRSTED-BINDSLEV, MJÖR (1990), apresen-
ta um comportamento mais favorável ao perio-
donto do que as resinas compostas ou os cimentos
de ionômero de vidro.

 Os cimentos de ionômero de vidro são consi-
derados materiais biocompatíveis (BUSATO et al.,
1997; ANUSAVICE, 1998), apresentam moléculas
grandes, baixa toxicidade e união química aos íons
cálcio da estrutura dental, o que favorece a sua uti-
lização. Contudo, apresenta baixa capacidade de
polimento (CONCEIÇÃO et al., 2000), o que permi-
te maior acúmulo de placa bacteriana. Segundo
GOMES (1999) o cimento de ionômero de vidro
apresenta melhor resposta do periodonto do que o
amálgama de prata utilizado nas mesmas condições
experimentais. HERNANDEZ, MIGUENS JÚNIOR
(1997) indicam a utilização de cimento de ionômero
de vidro fotopolimerizável para a colagem de fratu-
ras radiculares verticais como tratamento alternati-
vo à exodontia, devido a sua biocompatibilidade e
adesividade à estrutura dental.

As resinas compostas de micropartículas são
as mais indicadas para manter contato direto com
o periodonto, dentre a classificação das resinas,
pois apresentam lisura superficial e um polimento
plenamente satisfatórios, reduzindo o acúmulo de
placa bacteriana (HÖRSTED-BINDSLEV, MJÖR,
1990; BUSATO et al., 1997; BARATIERI et al.,
2001; BUSATO et al., 2002). ANUSAVICE (1998)
considera biocompatíveis as resinas compostas
após a devida polimerização, pois estas exibem
uma solubilidade mínima e a pequena quantidade
de porções não reagidas não causam reação tóxi-
ca importante. De acordo com LOGUERCIO
(1997), o polimento da resina composta remove
a camada superficial de monômeros não polime-
rizados pelo contato com o oxigênio, minimizan-
do assim os possíveis efeitos desfavoráveis desses
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monômeros residuais. Esse mesmo autor indica o
polimento final imediato da resina composta no
caso de restauração transcirúrgica.

Independentemente do material restaurador
empregado, o ideal para o periodonto é que esse
seja mantido na região supragengival (CUEVA7,
2000; BARATIERI et al., 2001). O trabalho de
SANTOS et al. (2002) mostrou através de uma
análise clínica que há relação entre restaurações
subgengivais e alterações inflamatórias do perio-
donto. Contudo, em situações de envolvimento
estético, aumento da retenção do preparo cavitá-
rio/protético ou lesões pré-existentes, o término
cervical da cavidade pode ser levado 0,5 mm in-
trassulcularmente (BARATIERI et al., 1992; ME-
ZZOMO et al, 1997).

O presente trabalho consiste na apresenta-
ção de um caso clínico de restauração transcirúr-
gica com resina composta, em um incisivo central
superior, em que houve comunicação da lesão com
o canal radicular.

RELATO DO CASO CLÍNICO

Paciente do sexo masculino, 52 anos, em fase
final da terapia periodontal, apresentava o incisi-
vo central superior direito com lesão cavitada na
porção radicular, face vestibular, que iniciava su-
pragengivalmente e se estendia na área subgengi-
val. A resposta ao teste de vitalidade pulpar era
negativa, e a lesão foi diagnosticada como prove-
niente de uma reabsorção radicular externa infla-
matória (figura 1). A análise radiográfica mos-
trou uma área radiolúcida envolvendo os terços
médio e cervical radiculares, e a luz original do
canal radicular estava preservada (figura 2).

O planejamento para o caso descrito contem-
plou uma restauração transcirúrgica, em que seri-
am rebatidos retalhos gengivais vestibular e palati-
no, isolamento do campo operatório e restauração
com interposição de um instrumento endodôntico
no canal radicular para impedir que esse fosse pre-
enchido e obliterado pelo material restaurador. Em
função da lesão se estender supragengivalmente e
da aparente possibilidade de se realizar isolamento
absoluto, o material selecionado foi a resina com-
posta, sendo a camada superficial preenchida por
resina de micropartículas.

Com o paciente anestesiado, foram feitas in-
cisões intrassulculares vestibular e palatina com lâ-
mina de bisturi no. 11 e 15, os retalhos de espessu-
ra total foram rebatidos com auxílio de um sindes-
mótomo e o tecido de granulação foi removido com
curetas periodontais. Dessa forma, a lesão foi ex-
posta em toda a sua extensão (figura 3).

Figura 1 - Caso inicial.

Figura 2 - Lesão radiolúcida. Caso inicial.

Figura 3 - Acesso e exposição da lesão.
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Então, foi realizado o isolamento absoluto do
campo operatório utilizando um grampo 212 cor-
tado e modificado, estabilizado pela sua alça com
godiva de baixa fusão, cuja finalidade era a de ex-
por o término cervical da lesão. Foram utilizados
adesivo e cianoacrilato sobre o lençol de borracha
circundando o dente em questão para auxiliar no
vedamento do sangramento proveniente do ato ci-
rúrgico. O dente recebeu abertura coronária con-
vencional na face palatina para permitir a penetra-
ção de uma lima endodôntica no interior do canal
radicular; e, com brocas esféricas em baixa rota-
ção foram regularizadas as paredes dentinárias junto
à lesão (figura 4). A figura 5 mostra em destaque o
instrumento endodôntico percorrendo o canal ra-
dicular, e a sua comunicação com a lesão.

sivo Single Bond (3M � ESPE) de acordo com o
fabricante, fotoativação por 10 segundos com apa-
relho fotopolimerizador 3M � ESPE de luz halóge-
na (convencional) e inserção incremental das resi-
nas compostas com auxílio de espátula Suprafill
(Duflex), sempre mantendo o instrumento endo-
dôntico interposto no canal radicular (figura 7). As
resinas compostas utilizadas foram Charisma (He-
raeus Kulzer) na cor A3,5, estruturando o corpo da
restauração e resina Durafill (Heraeus Kulzer) nas
cores A3,5 e A3 nas porções superficiais.

O procedimento restaurador iniciou com o
condicionamento da estrutura dentária, utilizando
ácido fosfórico a 37% por 15 segundos (figura 6),
seguido de lavagem abundante com spray de ar/
água, secagem �estratégica� do substrato dentiná-
rio (secar suavemente), aplicação do sistema ade-

Após o término da restauração, o acabamento
e o polimento foram realizados imediatamente, con-
ferindo uma textura de superfície e lisura compatí-
veis com o contato com o periodonto. Os materiais/
instrumentais utilizados para o acabamento/polimento
foram: pontas diamantadas de granulação fina, lâ-
minas de bisturi no. 11 e 12 e discos de lixa Sof-lex
(3M � ESPE). Então, foi removido o instrumento
endodôntico interposto no canal, mantendo assim a
luz do conduto radicular para permitir o tratamento
endodôntico; a abertura palatina foi selada proviso-

Figura 4 � Isolamento absoluto com grampo retrator mo-
dificado, auxiliado por cianoacrilato. Presença de instru-
mento endodôntico transfixando a lesão.

Figura 5 � Instrumento endodôntico transfixando a lesão.

Figura 6 � Condicionamento ácido.

Figura 7 � Restauração da lesão com resina composta,
com instrumento endodôntico interposto.
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riamente com Cavit e o isolamento absoluto removi-
do (figura 8). Neste momento, a área de tecido ós-
seo exposto e os retalhos foram irrigados abundan-
temente com soro fisiológico, os retalhos foram
reposicionados e procedeu-se a sutura interpapilar
com fio de seda agulhado 3-0 (figuras 9 e 10). O
paciente foi medicado com analgésico e recebeu con-
trole químico de placa bacteriana por 7 dias, até a
remoção da sutura. Após o início do processo de ci-
catrização do periodonto, o paciente recebeu trata-
mento endodôntico do dente em questão, concluin-
do-se o caso (figura 11).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As restaurações transcirúrgicas são meios al-
ternativos de obtenção de acesso e de criar condi-
ções adequadas para um procedimento restaurador.
Muitas vezes, clinicamente, não é possível a realiza-
ção de uma restauração devido à sua extensão
subgengival, o que impede o acesso à parede cervi-
cal da cavidade/lesão. Nesses casos, as restaurações
transcirúrgicas podem ser empregadas como méto-
dos resolutivos conservadores, especialmente se com-
parados com uma cirurgia de aumento de coroa clí-
nica convencional ou mesmo à exodontia.

O caso clínico descrito foi solucionado atra-
vés de uma restauração transcirúrgica, a qual per-
mitiu a realização do procedimento restaurador
de forma adequada e, principalmente, possibilitou
a manutenção do dente em boca numa situação
compatível com saúde.
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