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Caso Clínico

Retratamento endodôntico e tratamento de perfuração 
radicular com cimentos a base de MTA.

Nayara Rodrigues Nascimento Oliveira Tavares, Jéssica Monteiro Mendes, Alexia da Mata 
Galvão, Maria Antonieta Veloso Carvalho de Oliveira.

Introdução

A perfuração é uma comunicação artificial entre o 
sistema do canal radicular e os tecidos de suporte dos 
dentes, que complica o tratamento e priva o prognóstico 
se não for devidamente tratada. As perfurações da 
raiz podem ocorrer patologicamente como resultado 
de reabsorções e cárie ou iatrogenicamente durante 
alguma etapa do tratamento do canal radicular (Kakani 
et al 2015).

O MTA consiste em partículas finas hidrófilas 
de silicato tricálcico, aluminato tricálcico, óxido 
tricálcico, óxido de silicato, di-hidrato de sulfato de 
cálcio, aluminato tetracálcio e pequenas quantidades 
de óxidos minerais (bismutóxido). Sua composição 
é proveniente do cimento de Portland, e tem sido 
estudado a cerca de 20, desde quando foi oficialmente 
aprovado em 1998 (Kakani et al 2015; Tawil et al 2015).

As perfurações são geralmente o resultado de 
condutas iatrogênicas em que ocorre uma comunicação 
entre o canal radicular e o tecido perirradicular durante 
acesso coronário ou durante a instrumentação. As 
perfurações também podem ocorrer em casos de 
reabsorção interna, onde toda a espessura da raiz é 
afetada pelo processo de reabsorção. Devido à excelente 
capacidade de vedação e biocompatibilidade do MTA, 
ele foi usado para reparar perfurações radiculares com 
resultados previsíveis e favoráveis (Tawil et al 2015).

As novas formulações do MTA exibem um tempo 
de ajuste reduzido, são vendidos em recipientes que 
permitem uma distribuição mais controlada e possuem 
as mesmas propriedades necessárias (Tawil et al 2015).

Estudos iniciais com MTA relataram uma taxa 
de sucesso de 56% ao longo de 41 meses. Em um 
estudo in vivo mais recente usando MTA como 

material de vedação, em mais de 85% conseguem um 
reparo da perfuração. O MTA fornece um vedamento 
da perfuração eficaz a longo prazo e com material 
extremamente biocompatível (Mente et al. 2010; Buttel 
et al 2013; Mente et al 2014). 

Dessa forma, apesar ainda de não haver um 
material com todas as caraterísticas ideais, no 
tratamento de perfurações o MTA é o material que se 
apresenta mais favorável, com selamento adequado a 
longo prazo, e por isso ainda é a primeira opção nesses 
casos. O objetivo desse artigo foi relatar um caso 
clínico de retratamento e presença de perfuração, com 
cimentos a base de MTA. 

Relato de caso

Paciente sexo feminino, 42 anos, compareceu ao 
consultório particular com queixa de dor espontânea 
e a mastigação no elemento 46, e segundo relato, já 
havia sido feito retratamento endodôntico no mesmo. 
Apresentou teste percussão vertical e horizontal 
positivos, e radiograficamente, lesão na região de 
furca, e tratamento endodôntico já realizado (Figura 1). 

A remoção da restauração foi realizada com broca 
esférica e broca multilaminada sem corte na ponta 
(Endo Z, Angelus Industria de Produtos Odontológicos 
S/A, Paraná, Brasil), foi possível verificar a presença 
de material esbranquiçado na raiz mesial (Figura 2A) e 
com a remoção, visualizou-se a perfuração, na porção 
distal da raiz mesial, próximo à entrada do canal (Figura 
2B).

Na mesma sessão, foi removido o material obturador 
(Figura 3A) com limas Protaper Retratamento no canal 
distal (Denstpy, Rio de Janeiro, Brasil) e limas manuais 
Hedstroem (Denstpy, Rio de Janeiro, Brasil) no canal 
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mesial, pela suspeita de fratura de lima no terço apical, 
e através de radiografia, foi confirmado a presença da 
lima fraturada (Figura 3B). Foi colocado medicação 
intracanal com Hidróxido de cálcio (Biodinâmica, 
Ibiraporã, Brasil) associado a soro, por um intervalo de 
20 dias, e restauração provisória com IRM (Denstpy, Rio 
de Janeiro, Brasil).

Na sessão seguinte, paciente retornou com 
redução da sintomatologia, e optou-se por realizar 
nova troca de medicação intracanal. Com intervalo de 
15 dias, a paciente retornou para sessão de obturação, 
sem queixa de dor. Após remoção da medicação com 
Hipoclorito 2,5%, foi feita prova do cone, e os cones 
foram mantidos no interior do canal como forma de 
proteção para realizar o vedamento da perfuração 
(Figura 4) com cimento reparador a base de MTA (MTA 
HP Repair, Angelus Industria de Produtos Odontológicos 
S/A, Paraná, Brasil).

O cimento foi manipulado, dispensando a primeira 
gota do líquido (água destilada), na proporção 3 
gotas de líquido para uma porção de pó, atingindo a 
consistência homogênea, possível de ser manipulado 
(Figura 5). O cimento foi inserido com Aplicador de MTA 
pequeno (Angelus Industria de Produtos Odontológicos 
S/A, Paraná, Brasil) (Figura 6), e adaptado com espátula 
de inserção. Após verificar a adaptação do cimento 
reparador (Figura 7A), os canais foram obturados com 
cimento endodôntico a base de MTA (MTA Fillapex) e 
cones de guta percha, pela técnica de condensação 
lateral (Figura 7B). 

O dente foi restaurado provisoriamente, e 
radiografado (Figura 8A), para em sessão posterior, 
instalação de retentor intraradicular de fibra de vidro, e 
confecção de coroa total. Após 6 meses da conclusão 
do tratamento, paciente retornou para controle, com 
ausência de dor espontânea ou à mastigação, e sem 
alterações radiográficas (Figura 8B).

Conclusão

O tratamento endodôntico quando bem conduzido, 
através de utilização de técnicas e materiais 
apropriados, leva a um resultado satisfatório e permite 
a manutenção do elemento dentário. No presente caso, 
os cimentos endodônticos a base de MTA permitiram 
o reparo dos tecidos periapicais, com ausência de 
alterações clínicas e radiográficas.
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Fotos de Casos

Figura 1: Radiografia inicial
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Figura 2: A. Após remoção material restaurador. B. 
Confirmação da presença da perfuração

Figura 3: A. Remoção do material obturador B. 
Radiografia de confirmação da presença de lima 
fraturada

Figura 4: Cones de Guta protegendo entrada dos 
canais

Figura 5: Manipulação do MTA HP Repair A. Pó B. 
Líquido C. Cimento reparador manipulado



4

Figura 6: Inserção do cimento na perfuração com 
porta MTA

Figura 7: Aspecto clínico após vedamento da 
perfuração (A) e obturação dos canais (B).

Figura 8: A. Radiografia final B. Proservação após 6 
meses


