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Resumo
Os fatores etiológicos das alterações pulpares, principalmente os de origem biológica, podem desencadear reações
inflamatórias nos tecidos perirradiculares. Apesar dos avanços tecnológicos nos tratamentos endodônticos, aumentando
a previsibilidade de sucesso, ainda deparamos com casos de infecção persistente. Quando bem indicada e realizada de
forma correta, apresentando taxas satisfatórias de sucesso, a cirurgia parendodôntica surge como uma opção de
procedimento complementar à desinfecção endodôntica. O presente estudo, tem por objetivo relatar um caso clínico
utilizando-se do conceito de microcirurgia parendodôntica em um caso de periodontite apical persistente. Paciente do
gênero feminino, 39 anos de idade, sem quadro de alteração sistêmica, procurou a clínica odontológica do curso de
Especialização de Endodontia da Faculdade São Leopoldo Mandic, Unidade Belo Horizonte, queixando-se de
sintomatologia dolorosa na região dos elementos dentários 14 e 15. Da história pregressa do dente, foi relatado pela
paciente ter realizado o retratamento endodôntico na mesma instituição acerca de 5 meses devido a um tratamento
anterior que não foi bem-sucedido. Durante o exame clínico foi possível observar a presença de fístula em região
vestibular entre os dentes supracitados. Após avaliação clínica e radiográfica optou-se pela realização da microcirurgia
parendodôntica, visto o retratamento realizado anteriormente. O relato de caso foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa e está registrado sob o número CAAE: 22295119.8.0000.5374 e número de parecer: 3.651.194.
Palavras-chave: Endodontia; Tratamento do canal radicular; Preparo de canal radicular; Microcirurgia.
Abstract
The etiological factors of pulp alterations, mainly those of biological origin, can trigger inflammatory reactions in the
periradicular tissues. Despite technological advances in endodontic treatments, increasing the predictability of success,
we still face cases of persistent infection. When well indicated and performed correctly, with satisfactory success rates,
endodontic surgery emerges as an option for a complementary procedure to endodontic disinfection. The present study
aims to report a clinical case using the concept of endodontic microsurgery in a case of persistent apical periodontitis.
A 39-year-old female patient, without systemic alterations, sought the dental clinic of the Endodontics Specialization
course at Faculdade São Leopoldo Mandic, Belo Horizonte Unit, complaining of painful symptoms in the region of
teeth 14 and 15. From the previous history of the tooth, it was reported by the patient that she underwent endodontic
retreatment at the same institution about 5 months ago due to a previous treatment that was not successful. During the
clinical examination, it was possible to observe the presence of a fistula in the vestibular region between the
aforementioned teeth. After clinical and radiographic evaluation, it was decided to perform endodontic microsurgery,
given the previously performed retreatment. The case report was approved by the Research Ethics Committee and is
registered under CAAE number: 22295119.8.0000.5374 and opinion number: 3.651.194.
Keywords: Endodontics; Root canal therapy; Root canal preparation; Microsurgery.
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Resumen
Los factores etiológicos de las alteraciones pulpares, principalmente los de origen biológico, pueden desencadenar
reacciones inflamatorias en los tejidos perirradiculares. A pesar de los avances tecnológicos en los tratamientos de
endodoncia, que aumentan la previsibilidad del éxito, todavía nos enfrentamos a casos de infección persistente. Cuando
está bien indicada y realizada correctamente, con tasas de éxito satisfactorias, la cirugía endodóntica surge como una
opción de procedimiento complementario a la desinfección endodóntica. El presente estudio tiene como objetivo
reportar un caso clínico utilizando el concepto de microcirugía endodóntica en un caso de periodontitis apical
persistente. Una paciente de 39 años, del sexo femenino, sin alteraciones sistémicas, buscó la clínica odontológica del
curso de Especialización en Endodoncia de la Facultad São Leopoldo Mandic, Unidad de Belo Horizonte, quejándose
de síntomas dolorosos en la región de los dientes 14 y 15. Del antecedente de el diente, se informó por parte de la
paciente que se sometió a un retratamiento de endodoncia en la misma institución hace aproximadamente 5 meses
debido a un tratamiento anterior que no tuvo éxito. Durante el examen clínico se pudo observar la presencia de una
fístula en la región vestibular entre los dientes antes mencionados. Luego de la evaluación clínica y radiográfica, se
decidió realizar microcirugía endodóntica, dado el retratamiento realizado previamente. El reporte de caso fue aprobado
por el Comité de Ética en Investigación y se encuentra registrado con el número CAAE: 22295119.8.0000.5374 y
número de dictamen: 3.651.194.
Palabras chave: Endodoncia; Tratamiento del conducto radicular; Preparación del conducto radicular; Microcirugia

1. Introdução
A Endodontia é a área odontológica que estuda em termos abrangentes toda a complexidade do sistema de canais
radiculares (SCR) do dente, bem como a sua constituição e patologias (Chercoles-Ruiz, Sanchez-Torres & Gay-Escoda, 2017;
Du, 2022; Tonini, 2022). Vários são os fatores que podem levar a uma alteração pulpar fazendo com que o dente sofra uma
intervenção endodôntica (Chen, 2022; Merigo, 2021). Entre esses fatores, microorganismos e seus subprodutos podem apresentar
uma rede complexa de proteção e resistência frente ao tratamento endodôntico (Bordea, 2019). Estes microorganismos
representam o principal fator de agressão ao tecido pulpar (Siqueira, 2008; Yoo, 2019).
As etiologias endodônticas, principalmente nos casos de necrose pulpar, podem causar uma desordem inflamatória nos
tecidos adjacentes perirradiculares, denominado de periodontite apical (Kohli, 2018). A taxa de sucesso no tratamento e
prevenção da periodontite apical é alta se realizado dentro de um padrão aceito, seguindo princípios clínicos de limpeza e
modelagem do SCR (Hosseinpour, 2022; Kohli, 2018; Pinto, 2020). No entanto o controle inadequado do processo de
desinfecção ou a complexidade do tratamento podem levar à persistência da periodontite apical, sendo necessário tratamentos
adicionais cirúrgicos ou não cirúrgicos (Karamifar, 2020; Khoo, 2022; Nair, 2006).
Sjögren et al. (1990) observou que o estado pré-operatório da polpa dentária influenciou diretamente na taxa de sucesso
do tratamento endodôntico, onde os dentes com necrose pulpar tiveram sua taxa de sucesso reduzidas em relação aos dentes com
polpa vital. Com o crescente avanço tecnológico, científico e biológico na endodontia, a partir da utilização de equipamentos
como o microscópio operatório, lupas e o ultrassom, tem sido possível aumentar a previsibilidade de sucesso da terapia pulpar
(Crozeta, 2020; Fabbro, 2015; Hou, 2018).
Saber lidar e indicar a melhor solução para os casos de insucesso é fundamental para a clínica diária (Crozeta, 2020;
Kohli, 2018; Pinto, 2020). Song et al. (2011) subdivide em quatro os motivos de falhas endodônticas: microrganismos
intrarradiculares persistentes ou reintroduzidos; infecção extrarradicular; reação à corpo estranho e cistos verdadeiros. Destes
fatores, muitos estudos defendem que a presença de microrganismos intraradicular e/ou extrarradicular resistentes às medidas de
desinfecção e a presença de lesão perirradicular pré-operatória estejam relacionadas ao insucesso do tratamento endodôntico
(Gomes, 2008; Di Spirito, 2022; Lin, 1992; Prada, 2019; Sundqvist, 1998)
Após intervenção endodôntica, se a desordem apical persistir é devido ao não controle da infecção intrarradicular, onde
bactérias organizadas em biofilme, com capacidade de se instalarem em áreas de difícil acesso para o processo químico-mecânico
de instrumentação podem resistir à instrumentação endodôntica, principalmente se localizada em área de difícil acesso para os
instrumentos cirúrgicos (Nair, 2006; Prada, 2019; Oda, 2016). Outro fator influente é o resultado da interação entre a virulência
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microbiana, a carga e as defesas do hospedeiro (Nasiri, 2022; Ricucci, 2015; Schmid, 2022; Smith, 1934).
O presente estudo, tem por objetivo relatar um caso clínico utilizando-se do conceito de microcirurgia parendodôntica
em caso de insucesso de tratamento endodôntico convencional.

2. Metodologia
O presente artigo trata-se de um estudo de caso, de estrutura descritiva e qualitativa, onde é relatada a abordagem
cirúrgica da cirurgia parendodôntica associada a terapia fotodinâmica. Quanto aos termos éticos, a paciente assinou o Termo de
consentimento Livre e Esclarecido e foram respeitados os princípios éticos descritos na Declaração de Helsinque (Resolução
196/96) (Pereira, et al., 2018). A pesquisa está registrada sob o CAAE: 22295119.8.0000.5374/Parecer: 3.651.194.

3. Relato do Caso
Paciente do gênero feminino, 39 anos de idade, sem histórico de doença pregressa, procurou a clínica odontológica do
curso de Especialização de Endodontia da Faculdade São Leopoldo Mandic, Unidade Belo Horizonte, queixando-se de
sintomatologia dolorosa e presença de fístula na região dos elementos 14 e 15. Radiograficamente constatou-se presença de
tratamento endodôntico aparentemente satisfatório no elemento 15 e presença de lesão periapical persistente.
Da história pregressa do dente, a paciente relatou ter realizado o retratamento endodôntico na mesma instituição de
ensino a cerca de 5 meses devido a um tratamento anterior que não foi bem-sucedido. Durante exame clínico observou-se
presença de fístula (Figura 1), e junto ao exame realizou-se o teste de percussão vertical e palpação no fundo de saco de vestíbulo,
além da solicitação de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) (Figura 2).
Para os testes de percussão e palpação, ambos tiveram sintomatologia positiva relatada pela paciente. O dente
apresentava mobilidade e sondagem periodontal normais. Ao exame de imagem observou-se que apesar da rarefação óssea
apical, o dente apresentava boa condição de inserção óssea. Após os exames clínicos e de imagem, e de comum acordo com o
paciente, optou-se pela realização da cirurgia parendodôntica.
Figura 1 – Exame clínico constatando presença de fístula.

Fonte: Dos autores.
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Figura 2 – Imagem tomográfica anterior ao procedimento.

Fonte: Dos autores.

Foram realizados previamente todos os procedimentos de assepsia do profissional e paciente. Feito isso iniciou com o
procedimento de anestesia local (Alphacaine 2% 1:100.000, Nova DFL, Rio de Janeiro - RJ) do hemi arco direito e com uma
lâmina 15c (Solidor, Osasco, SP-Brasil) procedeu-se com uma incisão intra sulcular, com manutenção e preservação papilar,
incisando da distal do canino (dente 13), onde foi executada uma relaxante e estendendo-se até metade do sulco vestibular de
primeiro molar superior direito (dente 16). Com a incisão devidamente feita, foi realizado o descolamento do tecido gengival
com um instrumental de Molt 2-4 (Golgran, São Caetano do Sul, SP-Brasil) descolando todo o periósteo (Figura 3).
Figura 3 – Incisão e descolamento tecidual.

Fonte: Dos autores.

Após o acesso e localização da área a ser operada, uma loja óssea na região da fístula foi realizada através de uma broca
Carbide cirúrgica esférica número 6 (Angelus, Londrina, PR, Brasil), em baixa rotação e irrigação constante com solução
fisiológica 0,9% (Eurofarma, São Paulo, SP, Brasil) a fim de acessar a região a ser operada e remoção do tecido de granulação.
Após o acesso cirúrgico da região utilizou-se curetas de Gracey Millenium (Golgran, São Caetano do Sul, SP, Brasil) e
instrumental de Lucas (Golgran, São Caetano do Sul, SP, Brasil) de forma delicada e com a utilização da face contrária à face
de corte desses instrumentos foi realizada a remoção do tecido de granulação (Figuras 4 e 5) presente no ápice radicular e
armazenado em frasco com formol 10% para análise histopatológica no laboratório de patologia bucal do Departamento de
Odontologia da Pontifícia Universidade Católica de MG – PUC-Minas.
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Foi realizada uma apicectomia de 3mm aproximadamente, como preconizado pela literatura (Ekici et. al., 2021),
utilizando-se de uma broca Zekrya (Angelus, Londrina, PR, Brasil). Após a remoção do fragmento, utilizou-se o microscópio
(Alliance, São Carlos, SP, Brasil) com magnificação de 10 a 16x de aumento para melhor visualização do campo operatório.
Preencheu-se a loja cirúrgica com gel de clorexidina (Endogel 2%) (Lenza Farma, Belo Horizonte, Brasil), com o
propósito de iniciar a etapa de desinfecção e início do retratamento apical com os insertos ultrassônicos 19D, 18D e 17D (Trinks,
São Paulo, SP, Brasil), desobstruindo em torno de 3 a 5 mm do material obturador para futura retro obturação com MTA
(Angelus, Londrina, PR, Brasil) (Figuras 6, 7 e 8).
Esse procedimento foi realizado com a loja cirúrgica sem a clorexidina gel 2% devido a necessidade de uma melhor
visualização do campo operatório, no entanto foram feitas trocas regulares da substância e irrigação constante com soro
fisiológico no decorrer de todo o tratamento.
Figura 4 – Remoção do tecido de granulação.

Fonte: Dos autores.

Figura 5 – Tecido de granulação após sua remoção da loja cirúrgica.

Fonte: Dos autores.
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Figura 6 – Fragmento apical removido cirurgicamente.

Fonte: Dos autores.

Figura 7 – Desobstrução e retratamento com pontas de ultrassom do remanescente radicular.

Fonte: Dos autores.

Figura 8 – Mini-espelho utilizado junto ao microscópio operatório.

Fonte: Dos autores.
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Após a desobstrução, utilizou-se da Terapia Fotodinâmica (PDT) como auxiliar e coadjuvante na desinfecção da loja
cirúrgica e do sistema de canais radiculares. A cavidade foi toda preenchida com azul de metileno 0,01% (DMC U.S.A.,
Plantation – Flórida), permanecendo por 5 minutos em contato com os tecidos e após esse tempo foi aplicado o laser vermelho
(Laser Duo, MMOptics, São Carlos – SP), 18J, por 90 segundos (Figura 9). Concluída essa etapa, foi realizada a obturação do
terço apical utilizando-se o MTA como material de escolha (Angelus, Londrina, PR, Brasil).
Optou-se pela não utilização de nenhum biomaterial para o preenchimento da loja cirúrgica e sim pelo preenchimento
desta por meio de estímulo do coágulo sanguíneo. O retalho gengival foi reposicionado e suturado com pontos simples (Figuras
10 e 11). Para o controle da dor, edema e infecção pós-operatória, foi administrado ao paciente 1 comprimido de Dexametasona
4mg e 4 comprimidos de Amoxicilina 500mg, ambos 1 hora antes da cirurgia. Após o procedimento cirúrgico, foi orientado ao
paciente o uso de 1 comprimido de Dexametasona 4mg a cada 24h por 2 dias, e em caso de dor pós-operatória, Paracetamol
750mg.
Figura 9 – Utilização de PDT na área operada.

Fonte: Dos autores.

Figura 10 – Foto pós-operatória imediato.

Fonte: Dos autores.
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Figura 11 – Raio-x final pós procedimento.

Fonte: Dos autores.

Após 3 meses a paciente retornou para acompanhamento, onde não foi constatado nenhum sinal de alteração tecidual
ao exame clínico. Aos testes de percussão e palpação do fundo de saco de vestíbulo, foi relatado leve desconforto pela paciente.
Radiograficamente sugere-se área de reparo apical (Figura 12). Do exame histopatológico da amostra colhida, chegou ao
diagnóstico de cisto periapical (cisto radicular).
Figura 12 – Imagem tomográfica inicial (pré-operatória).

Fonte: Dos autores.

Figura 13 – Raio x de proservação de 3 meses.
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Fonte: Dos autores.

4. Discussão
A cirurgia parendodôntica veio com o intuito de solucionar problemas que não foram resolvidos pelo tratamento
endodôntico convencional ou iatrogenias causadas por ele (Seedat et al., 2018a, 2018b). Tem por objetivo promover o isolamento
do canal radicular e por tanto, a contaminação bacteriana dos tecidos ao redor do ápice e estimulando a cicatrização desses
tecidos (Deleme & Aldabagh, 2022).
Deve se ressaltar que a cirurgia só deve ser realizada após o tratamento endodôntico convencional, ou quando os
índices de risco e benefício da endodontia resultarem em um prognóstico incerto de sucesso (Baia et al., 2019). O acesso cirúrgico
ao ápice permite a eliminação de elementos estranhos na região, como material obturador extravasado ou instrumento fraturado,
ou ainda a remoção do ápice radicular fraturado (Krastev & Filipov, 2019).
Removendo a lesão apical, obtemos um conduto livre de exsudato inflamatório, permitindo a obturação e neoformação
dos tecidos da região apical (Kohli et al., 2018; Oliveira et al., 2019). A cirurgia om acesso ao ápice permite a remoção de todo
o material que está contaminando esse local. Com o acompanhamento radiográfico do caso, podemos observar a neoformação
óssea e o tempo de cicatrização (Prati et al., 2018) O sucesso e insucesso podem ser vistos nos primeiros semestres após a
realização da cirurgia (Safi et al., 2019).
Neste caso clínico optou pela cirurgia parendodôntica devido ao insucesso nos tratamentos realizados anteriormente.
Como escolha na retroinstrumentação modificada foi utilizado a instrumentação ultrassônica com o inserto P1 da Helse em 40%
de potência, permitindo a confecção de cavidade retrógrada com três milímetros de profundidade e sob irrigação copiosa com
Digluconato de Clorexidina à 0,12% afim de promover uma melhor desinfecção no momento da instrumentação (Deleme &
Aldabagh, 2022; Kohli et al., 2018; Seedat et al., 2018a; Zandi et al., 2019).
Dentre as inúmeras vantagens da utilização do ultrassom nas cirurgias parendodônticas, podemos relatar que mesmo
diante de dificuldades anatômicas, é possível, na maior parte dos casos, inserir as pontas ultrassônicas paralelas em relação ao
longo eixo do canal radicular tornando os preparos mais paralelos, permitindo menor desgaste das paredes dentinárias, resultando
em preparos mais conservadores e com paredes mais volumosas ou espessas (Zandi et al., 2019).
Como tratamento coadjuvante foi realizado Terapia Fotodinâmica (PDT) como medida para aumentar a eficácia da
desinfecção foi empregado o azul de metileno 0,010% (DMC U.S.A., Plantation – Flórida) preenchendo toda a janela óssea e
associando ao laser infravermelho de baixa potência, atuando assim como terapia fotodinâmica gerando a liberação de radicais
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livres que proporcionam efeito bactericida (Souza et al., 2019).
A utilização do laser de baixa frequência é segura, de fácil manipulação e aceitação pelo paciente, técnica seletiva
além de promover atividade antimicrobiana quando associado a um corante fotossensibilizador, não causa efeitos sistêmicos e
não promove resistência bacteriana (Souza et al., 2019; Trindade et al., 2017; Vieira et al., 2018).
Após análise molecular sobre o efeito antimicrobiano da PDT que quando esta terapia é usada junto às cirurgias
endodônticas, o nível de bactérias e estreptococos, presente na cavidade radicular e na superfície de corte, diminuiu
significativamente. Na pesquisa, também evidencia que os casos tratados com PDT exibiram uma alta taxa de cicatrização (Vieira
et al., 2018).
Entretanto nenhuma cirurgia parendodôntica resultará em sucesso se o canal não estiver bem obturado ou se não for
possível, por meio da cirurgia, melhorar suas condições de selamento. Portanto, antes de optar pela realização de uma cirurgia,
todas as tentativas de tratamento convencionais devem ser feitas, com o objetivo de solucionar o problema por via câmara pulpar
(Seedat et al., 2018a; Torabinejad & White, 2016; Werlang et al., 2016).

5. Considerações Finais
O exame histopatológico da amostra colhida após a cirurgia, chegou ao diagnóstico de cisto periapical (cisto radicular),
confirmando a correta indicação da técnica cirúrgica, que é uma opção de tratamento frente à extração dentária. Os avanços
tecnológicos de instrumentais e biomateriais favorecem novas técnicas, demonstrando que a cirurgia parendodôntica é efetiva
quando bem indicada. Mais estudos clínicos são necessários para determinar os parâmetros mais eficientes de desinfeção e de
cura periapical. As perspectivas futuras convergem para o surgimento de técnicas de desinfecção cada vez mais eficientes,
proporcionando melhor reparo apical desde tratamentos convencionais, até cirurgias parendodônticas quando esta tiver
indicação.
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