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A perfuração da raiz é definida como uma
comunicação mecânica ou patológica entre o
mecanismo periodontal do dente e o sistema de
canal radicular (1). Estas ocorrências são causadas
por eventos iatrogênicos na maioria dos casos, mas
também podem ser causadas por cárie ou reabsorção
interna. A ocorrência de perfurações iatrogênicas
durante o tratamento de canal radicular varia de
2,2 a 12% e muitas vezes estão associadas a vários
fatores de risco, como anatomia, posição do dente e
experiência dos profissionais (2,3). De acordo com o
local afetado pelo evento iatrogênico, a localização
da perfuração pode variar. As perfurações coronárias
podem ser associadas a angulações de raiz coronárias,
calcificação da câmara pulpar e, orifícios e remoção
excessiva da dentina coronária. A instrumentação
excessiva e dilatação dos terços iniciais do canal
podem também resultar em perfurações coronais
ou radiculares. Quanto às perfurações no terço
apical, talvez sejam a consequência da falha em
manter o caminho original do canal devido à limpeza
e modelagem inapropriada ou podem ser iniciadas
por canais bloqueados (3). As perfurações também
podem estar relacionadas a restaurações de pinos e
núcleos. Kivinnssland et al (1989) ao analisar 55 casos
durante um período de 11 anos, concluiu que 53% das
perfurações estavam relacionadas ao tratamento de
próteses (4).

Infecções bacterianas provenientes do
canal radicular ou dos tecidos periodontais, ou
ambos, impediriam a cura e resultariam em sequelas
inflamatórias, incluindo dor, inchaço, supuração e
reabsorção óssea. Isso pode levar à extração do dente
envolvido (2,3). Em um teste clínico, de Chevingny et
al (2008) concluiu que a taxa de cura nos dentes com
uma perfuração pré-operatória foi 31% menor do que
nos dentes sem a perfuração (87% ausentes; 56%
presentes) mesmo quando reparados utilizando os
materiais apropriados (5). Além disso, outro estudo que
procurava as razões para extração dos dentes tratados
endodonticamente sugeriu que 4,2% dos dentes na
amostra foram extraídos por causa de perfurações
iatrogênicas e laterais (2).
O potencial para uma resposta periodontal
favorável do tecido após a perfuração é influenciado
por vários fatores como imediatismo, localização,
tamanho e contaminação bacteriana. Um tratamento
bem-sucedido também depende do diagnóstico preciso
e visualização da perfuração, bem como da utilização
dos materiais biocompatíveis eficazes na vedação da
perfuração e prevenção de penetração bacteriana. O
uso de ampliação e iluminação permite a detecção da
perfuração situada na câmara pulpar e na porção reta
dos canais (6). A prática endodôntica moderna que
utiliza localizadores apicais eletrônicos e microscópios
de exploração dental permite uma melhoria aos
dentistas para diagnosticar e tratar perfurações de raiz
e alcançar melhores resultados.
Muitos materiais dentários envolvidos (gutapercha, amálgama, cimento de ionômero de vidro,
cimento de ácido etoxibenzóico de zinco) foram
propostos na literatura relacionada para reparo de
perfuraçõesnão cirúrgicas com diferentes graus de
sucesso(7-9). Um material de reparação endodôntico
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ideal deve selar as vias de comunicação entre o sistema
de canais radiculares e seus tecidos circundantes.
Além disso, deve ser não-tóxico, não-cancerígeno,
não-genotóxico, biocompatível, insolúvel em fluidos de
tecido e dimensionalmente estável. De acordo com a
literatura, o agregado trióxido mineral (MTA) parece ser
um material de reparação adequado com vários usos
endodônticos (10,11).
Não há orientação disponível baseada em
evidências em relação a forma mais eficaz de gerenciar
esta forma de complicação iatrogênica (12). De acordo
com Siew et al 2015, um prognóstico favorável pode
ser obtido através da reparação da raiz perfurada não
cirurgicamente, com uma chance total de sucesso de
cerca de 80,9%, ao usar o material baseado em MTA.
O MTA foi cuidadosamente investigado tanto in vitro
como in vivo, e a resposta biológica positiva é bem
documentada (20). Uma série de casos, em que 9 de
10 dentes foram relatados como curados após 5 anos,
investigou o prognóstico de dentes com perfuração
na região de furca ou dentro do terço cervical da raiz
reparada com MTA (13).
No entanto, o MTA também tem algumas
desvantagens. Devido à sua consistência, sua
manipulação e posicionamento no local de reparo pode
ser um desafio (13). Além disso, seu uso pode causar
descoloração do dente, e deve ser usado com cautela
quando em zonas estéticas (5). Felman e Parashos
(2013) mostraram em seu estudo que o MTA branco
(wMTA) pode descolorir os dentes ex vivo, e se houver a
presença de sangue dentro do canal adjacente à presa,
wMTA pode aumentar esta descoloração. (14). Embora
o wMTA contenha apenas 9% do óxido de ferro de MTA
cinzento (15), esta quantidade pode ser suficiente para
causar a descoloração observada. Um novo material,
MTA REPAIR HP - " High Plasticity” MTA (Angelus®,
Londrina, PR, Brasil) foi recentemente introduzido com
a intenção de melhorar algumas dessas características
(16). Esta nova fórmula mantém todas as propriedades
químicas e biológicas do MTA original. No entanto,
ele muda suas propriedades físicas de manipulação,
resultando em uma maior plasticidade, facilitando a
manipulação e inserção. Além disso, sua fórmula utiliza
um tungstato de cálcio de diferente radiopacidade
(CaW04) em vez de óxido de bismuto, que segundo o
fabricante, não provoca a coloração da raiz ou coroa
dentária.
O objetivo deste relatório foi apresentar os
resultados de 8 casos de perfuração dentária tratados
durante o retratamento endodôntico com o uso de um
novo material de reparação baseado em MTA.
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Materiais e Métodos
O estudo experimental foi realizado em 8 dentes
de 7 pacientes adultos com idade entre 33 a 75 anos
que foram indicados ao nosso consultório particular,
em São Paulo, Brasil, de dezembro de 2014 à agosto
de 2015 para retratamento endodôntico. Durante
a primeira visita, a aprovação ética foi solicitada e
concedida, e obteve-se consentimento de todos os
pacientes. Os pacientes que foram envolvidos não
estavam comprometidos medicamente ou grávidas.
Diagnóstico de perfurações
O diagnóstico de perfuração foi confirmado pela
visualização clínica com o uso de um microscópio
durante o retratamento dos dentes. Todos os dentes
mostraram uma lesão radiotransparente associada a
falha. A localização de cada perfuração foi determinada
e gravada com uma sonda periodontal calibrada.
Protocolo de retratamento
Todos os retratamentos foram realizados com o
uso de um microscópio de operação dental, anestesia
local, e isolamento com lençol de borracha. A remoção
da porção do material de preenchimento da guta-percha
abaixo do nível do orifício do canal e o acesso coronário
correto foram realizados com as brocas Gates-Glidden
(Dentsply, EUA) e as pontas diamantadas ultrassônicas
E7D e E6D (Helse, Brasil). Como protocolo de irrigação
foi utilizado solução de clorexidina 2% (CHX- Fórmula e
Ação, São Paulo, Brasil) e 5 ml de solução salina estéril
durante cada troca de limas durante todo o retratamento.
Após a irrigação alternada conforme descrito acima, o
canal foi preenchido com CHX e a solução foi ativada
por ultrassom com uma ponta ultrassônica E1 Irrisonic
(Helse, Brasil), promovendo a remoção dos detritos e
a limpeza do canal. O material obturador, até 2/3 do
canal, foi removido com o uso de uma lima Reciproc
#25 (VDW, Munique, Alemanha). O forame apical foi
localizado com a ajuda de um localizador de ápice
(Raypex, VDW, Munique, Alemanha) e o uso de lima do
tipo K #10 ou #15. O comprimento de trabalho (CT) foi
estabelecido no "0.0" e confirmado com um raio-x. A
instrumentação procedeu com o uso delima alternativa
R#25 em uma técnica coronária até chegar ao CT. O
alargamento apical foi feito com Reciproc R40 ou R50
dependendo da anatomia do canal radicular. Após a
instrumentação, o canal foi irrigado com 5 ml de EDTA
17% (Fórmula e Ação, São Paulo, Brasil) por 3 minutos

e uma limpeza final com 5 ml de solução salina. Um
cone de guta-percha foi encaixado a 1 mm longe do
CT e outra radiografia foi feita para confirmação. O
canal foi seco com pontas de papel R40/R50 e depois
preenchido com cones de guta-percha R40R50 e AH
Plus Sealer (Dentsply, EUA) e a técnica de condensação
lateral.
Protocolo de Reparo de Perfuração
A abordagem de tratamento utilizada representa a
técnica padrão em todos os casos (17):
i) a reintervenção endodôntica pode ser concluída
antes ou depois de reparar a falha, em todos os casos
neste estudo a perfuração foi preenchida antes da
obturação dos canais de modo a impedir que o material
obturador fosse forçado na região da falha;
II) cauterização térmica foi usada para a remoção
de tecido de granulação, se necessário;
III) foi feito em todos os casos descontaminação
da perfuração com uma ponta ultrassônica E3D (Helse,
Brasil) e irrigação com solução de clorexidina e soro
fisiológico;
IV) a preparação do MTA Repair HP foi feita de
acordo com as recomendações do fabricante. O
material foi gentilmente guiado na falhacom o uso de
um explorador endodôntico e condensado com um
condensador endodôntico de tamanho adequado;
v) o endurecimento do MTA Repair ocorreu em
todos os casos após 10-15 minutos
vi) uma pequena quantidade de ionômero de vidro
foi usada para cobrir e proteger o material após a presa
do MTA Repair.
Restauração após Reintervenção Endodôntica
Os dentes foram restaurados com restaurações
compostas e/ou pinos estéticos, quando era possível,
imediatamente após o retratamento. Em casos onde
a restauração imediata não foi possível, tais como
com dentes com pinos e coroas provisórias, o espaço
protético foi preenchido com clorexidina (18). A
restauração provisória foi realizada de tal forma que
foi bem adaptada às paredes do canal e com contatos
proximais adequados, evitando o desalojamento entre
as sessões operatórias. As restaurações finais foram
realizadas em um período de 7-14 dias mais tarde. Foi
realizada uma radiografia final imediatamente após o
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procedimento endodôntico.
Exame de Acompanhamento
Os resultados dos controles clínicos foram
realizados pelos dois autores em intervalos de
tempo diferentes, variando de 12 a 14 meses após
retratamento para verificar a ausência de falha
periodontal na área de perfuração, de dor, inchaço,
ou trato sinusal. O tipo e a qualidade da restauração
também foram verificados. A qualidade da restauração
coronária foi avaliada clinicamente por inspeção visual
e tátil através de microscópio, bem como radiografia.
Os sinais de degradação da restauração ou cáries
também foram inspecionados. As radiografias foram
codificadas, armazenadas e posteriormente avaliadas
pelos examinadores designados. As radiografias préoperatórias, pós-tratamento e de acompanhamento
foram examinadas de forma independente numa
sequência aleatória.
Critérios
clínicos
e
radiográficos para categorizar cada dente foram
feitos usando os seguintes critérios: cicatrização
- agrupados em dois tipos, i) completa (ausência
de radiolucênciaperiapicale ausência de sinais/
sintomas), II) incompleta (redução avançada do
tamanho da radiolucênciaperiapical e ausência de
sinais/sintomas), ou falha de tratamento (presença
de dor, inchaço, um trato sinusal, bolsa periodontal, e
radiolucênciaperiapical inalterada) (17).
RESULTADOS
A tabela 1 mostra os resultados. Entre os 8 casos
clínicos incluídos neste estudo, nenhum paciente relatou
episódios de dor ou inchaço no acompanhamento. Na
avaliação radiográfica de retorno após 12 a 14 meses,
verificou-se que 5 casos apresentaram cicatrização
completa (Fig. 1) com espaço do ligamento periodontal
intacto e 2 casos mostraram regressão da lesão e foram
classificados como cicatrização incompleta (Fig. 2).
Um caso foi classificado como falho, uma vez que havia
uma bolsa periodontal presente no acompanhamento e
nenhum sinal radiográfico de cura.
DISCUSSÃO
As perfurações são complicações processuais
frustrantes que podem afetar adversamente o
prognóstico do dente lesionado. Um crescente
número de publicações (19) demonstra resultados
de cicatrização favoráveis com o uso de materiais

bioativos contemporâneos, embora os estudos de longo
prazo (<10 anos) sejam bastante raros. Com a seleção
apropriada do caso e cuidado no uso das técnicas, o
reparo pode ser uma opção viável de tratamento para
dentes perfurados. Esses casos mostram que as
perfurações podem ser reparadas com êxito com o MTA
Repair HP. Na radiografia de retorno de 12a 14 meses
em 7 casos mostrou-se sinais de cicatrização. Um caso
falhou, visto que havia uma bolsa periodontal presente
no acompanhamento e nenhum sinal radiográfico de
cura.
O objetivo ao reparar uma perfuração
radicular é manter um periodonto saudável que esteja
em justaposição com a perfuração. O sucesso do
reparo da perfuração depende de uma boa vedação
do local perfurado com material biocompatível que
contribui para a integridade do ligamento periodontal
(19). O material à base de MTA, introduzido inicialmente
como um material de retrobturação, também evoluiu
para transformar-se no material mais frequentemente
recomendado para o reparo de perfurações devido a sua
excelente biocompatibilidade (19). O material é bioativo
e fornece outras propriedades favoráveis que suportam
seu uso para este objetivo (20). Estudos envolvendo
retratamentos não cirúrgicos do canal radicular bem
sucedidose associados à perfuração radicular (21, 22)
variam de 50% a 90%. Siew et al 2015(12), em uma metaanálise, mostrou uma taxa de sucesso de 80,9% depois
de um total de 188 perfurações reparadas quando o
uso do MTA foi empregado. O material MTA permite
o crescimento de cementoblastos com deposição de
cemento sobre sua superfície, devido à sua excelente
propriedade de biocompatibilidade e osteocondução
(19,23).
Neste relatório clínico, a identificação precisa
da localização de uma perfuração com o uso de
microscópio pode ajudar a melhorar a desinfecção e a
realização de uma boa selagem na região da falha. A
utilização de um MTA modificado (cimento reparador
de alta plasticidade baseado em MTA-Biocerâmico)
demonstrou resultados clínicos positivos considerando
o curto período de acompanhamento observado.
Do ponto de vista clínico, o manuseio e colocação
do MTA Repair HP foi mais fácil em comparação
ao MTA convencional. De acordo com o fabricante,
a substituição de água destilada (do MTA Angelus
convencional) por um líquido que contém água e outro
plastificante orgânico resultou em um novo produto
com alta plasticidade (16). (Fig. 3)
A restauração adequada do dente após a
reintervenção endodôntica é fundamental no processo
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de cicatrização dos tecidos perirradiculares. O conceito
de restauração engloba a restauração estética e
de função, com a proteção da estrutura dentária
remanescente e prevenção de futuras contaminações
bacterianas. Doyle et al (2006) e Doyle et al (2007)
avaliaram fatores relacionados ao prognóstico de
dentes tratados endodonticamentee descobriram que
falhas protéticas representaram 59,4% dos resultados
endodônticos mal sucedidos (24,25). Com base
nas provas anteriores, a restauração imediata dos
dentes submetidos a reintervenção endodôntica é de
extrema importância e deve ser realizada sempre que
possível (26,27). Em todos os casos deste estudo, uma
restauração final foi realizada no acompanhamento
sem sinais clínicos/radiográficos de vazamento.
A importância de casos clínicos é mostrar que
é possível reparar defeitos de perfurações com o uso de
protocolos clínicos de tratamento com base científica.
Os relatos dos dentistas têm um papel importante no
domínio da odontologia, mas devem ser validados
através de estudos laboratoriais e de investigação
clínica adequada. Em conclusão, o protocolo clínico
usando o novo MTA Repair HP descrito nestes
relatórios de caso foi eficaz para reparar as perfurações
radiculares, sugerindo que seja uma tentativa válida
para salvar os dentes afetados.
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LEGENDAS DA FIGURA
Fig. 1: Caso 7 – Cicatrização completa / Reparo de
uma perfuração lateral de raiz (coronal–perfuração
lateral) causada por broca
a) Radiografia inicial apresentando o dente # 19
após a remoção da guta-percha e perfuração lateral
associada ao canal mesio-lingual. Observe a lesão na
região furcal

Fig. 2: caso 5 - Cicatrização incompleta / Reparo de
uma perfuração lateral no terço cervical causada pela
reabsorção interna
a) Radiografia inicial mostrando falha no tratamento
endodôntico e reabsorção interna. Por favor, observe
a falha do osso crestal no aspecto mesial da raiz, com
uma falha de sondagem de 5 mm neste ponto.

b) Radiografia após o retratamento e colocação do
MTA HP Repairna falha

b) Visão clínica com x8 de ampliação do defeito
tratado com o MTA HP Repair, logo após a
cicatrização final do material
c) Radiografia de acompanhamento aos 12 meses,
mostrando o pino e a restauração final do núcleo e o
PDL intacto no aspecto furcal da raiz
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c) Radiografia após a colocação do MTA

Fig3 : MTA Repair HP
a) Cápsula com o pó

b) Líquido

d) Radiografia no 13o mês de acompanhamento.
O defeito ósseo ainda é visível, mas reduzido em
tamanho e não havia nenhuma falha de sondagem
neste momento
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c) Material após a manipulação adequada
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