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RESUM O

0 tratamento de dentes com infecção de furca é uma das áreas
mais desafiadoras da terapia periodontal. Isto por si sõ justifica a
realização do trabalho que este pesquisador propõe na presente
monografia, embasada em valiosa e consistente bibliografia especifica
sobre o tema, que poderá servir como fonte de consulta não somente aos
profissionais da área assim como acadêmicos e demais pessoas
interessadas no assunto. Ao e ixo principal desta nossa exposição
denominamos de "Alternativas de Tratamento para Lesões de Furca",
concentrando-se na análise das opções de tratamento levando-se em
conta os variados graus de envolvimento de furca. Todas as modalidades
de tratamento aqui apresentadas são apenas uma parte do intrincado
processo de controle das variadas formas de doença periodontal.
Consideramos imprescindível, portanto, que profissional e paciente
tenham em mente que não há ainda um substituto ideal para a dentição
natural. E acima de tudo, nós profissionais temos a responsabilidade de,
toda vez que possível, optarmos pela manutenção dos elementos dentários
do paciente por meio do restabelecimento da saúde dos tecidos orais, quer
seja por cicatrização ou regeneração das estruturas envolvidas.

INTRODUÇÃO

As lesões de furca são envolvimentos localizados nas regiões interradiculares de dentes multirradiculados. A etiologia está relacionada,
principalmente, à evolução progressiva da doença periodontal destrutiva
que determina o comprometimento das furcas em diferentes graus, muito
embora estas lesões possam também estar associadas a outros fatores
que serão descritos no decorrer do presente trabalho monográfico.

O tratamento de dentes com infecção de furca é uma das areas
mais desafiadoras da terapia periodontal. Isto por si só justifica a
realização do trabalho que este pesquisador propõe na presente
monografia, embasada em valiosa e consistente bibliografia especifica
sobre o tema, que poderá servir como fonte de consulta não somente aos
profissionais da 'area assim como académicos

e

demais pessoas

interessadas no assunto.
Autores como MUBARAK et al. (1999, p. 871), afirmam que "o
tratamento de dentes com lesões de furca é um desafio à terapia
periodontal", sendo que corroboramos com este pensamento haja vista as
comprovações através de nossa própria experiência tanto nos
procedimentos clínicos como cirúrgicos.
Ao eixo principal destas nossas exposições denominamos de
"Alternativas de Tratamento para Lesões de Furca", concentrando-se na
análise das opções de tratamento levando-se em conta os variados graus
de envolvimento de furca.
A primeira parte do nosso trabalho intitulamos de "Lesões de
furca: características anatômicas e seus fatores etiológicos e
predisponentes", abordando as definições dos termos e as características
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das lesões, os fatores que desempenham papel significativo na progressão
da doença e os fatores de risco.
A segunda parte trata sobre o "Diagnóstico e classificação de
lesões de furca", abordando a questão da morfologia da regido
dentogengival e apresentando os métodos de classificação dessas lesões".
Na terceira parte, intitulada "Opções de tratamento de lesões de
furca", mostraremos que nos casos com envolvimento de furca há
diferentes alternativas tais como a raspagem e alisamento radicular; a
plastia de furca; as técnicas de regeneração como a RTG - regeneração
tecidual guiada; a rizectomia e hemi-secção; a preparação em túnel e por
último a alternativa da exodontia. Vale destacar que no decorrer do
trabalho inserimos várias ilustrações vis ando proporcionar

uma

compreensão mais ampla dos diagnósticos, procedimentos e técnicas
mencionados.
Encerraremos

as exposições dessa monografia com nossas

considerações finals acerca dos vários itens tratados no decorrer do
trabalho, bem como uma avaliação sobre as possibilidades de sucesso ao
longo dos tratamentos nas áreas de lesões de furca.

1 LESÕES

DE FURCA: CARACTERÍSTICAS

ANATÕMICAS E SEUS FATORES ETIOLÕGICOS

E PREDISPONENTES

1.1 CARACTERÍSTICAS ANATÔMICAS

As lesões de furca são envolvimentos localizados nas regiões interradiculares de dentes multirradiculados.
0 termo "furca" refere-se à área anatômica

de dente

multirradicular onde as raizes divergem do bulbo radicular principal
comum. A área inter-radicular está na regido contida entre as raizes e a
furca e contém o septo ósseo inter-radicular e o ligamento periodontal
(ROSENBERG et al., 1992).
Na definição de MIRANDA et al. (2001, p. 205), "as lesões de furca
são lesões de natureza inflamatória que se instalam na região interradicular. Essas áreas, como a própria definição já esclarece, são
formadas pelos espaços existentes entre as raizes e determinadas pelo
número de raizes. De uma maneira geral, molares superiores têm três
raizes e os l's. pré-molares superiores e molares inferiores têm duas."
Ainda conforme elucidam ROSENBERG et al. (1992),

o limite

coronário da área inter-radicular é apical à. superfície do bulbo radicular
principal, o apical é o ápice radicular, e o lateral é estabelecido por um
plano transversal a altura lateral do contorno das raizes adjacentes do
mesmo dente. A maioria dos dentes multirradiculares tem sulco no bulbo
principal estendendo-se da linha cervical e unindo-se dentro da furca.
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Complementa o autor que é difícil de determinar o término do sulco e o
ponto de divergência radicular.

HEINS e CARTER (apud ROSENBERG et al., 1992) descreveram o
termo furca como a porção de um dente multirradiculado que se
encontra entre raizes e estende-se lateralmente para os mesmos limites
como a area inter-radicular (figuras 1 e 2), apicalmente a ela e incluído o
topo das cristas bifurcacionais, coronariamente a ela e incluindo o sulco
no bulbo radicular principal.

A crista bifurcacional é encontrada em ambos os molares
superiores e inferiores; é uma crista situada na junção entre o sulco na
superfície radicular do bulbo radicular principal e a superfície do mesmo

(EVERETT et al., apud ROSENBERG et al., 1992). A presença da crista e
a concavidade na superfície apical do bulbo principal impedem o controle
de placa ótimo na regido da furca.

FIGURA 1: CORTE TRANSVERSAL HORIZONTAL ATRAVÉS DAS RAÍZES
DOS MOLARES SUPERIORES E INFERIORES. AREA INTER-RADICULAR
EM CADA CORTE ESTA HACHUREADA. LIMITES LATERAIS DA AREA
POR UM PLANO
ESTABELECIDOS
SAO
INTER-RADICULAR
TRANSVERSAL A ALTURA LATERAL DO CONTORNO DAS RAIZES
ADJACENTES.
FONTE: ROSENBERG et al., 1992, p. 248.
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Are
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CB
Raiz Mesial
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FIGURA 2: AREA INTER-RADICULAR ESTA DELINEADA POR LINHAS
PONTILHADAS. NA VISTA SUPERIOR ESQUERDA A AREA INTERRADICULAR CONSISTE DO ESPAÇO E OSSO INTER-RADICULAR.
FURCA, UMA PARTE DAS RAÍZES SUPERIORES E INFERIORES, ESTA
SOMBREADA EM CADA VISTA COM LINHAS HACHUREADAS.
CANALETAS OU SULCOS (F), PARTE DA FURCA, SAO VISTOS E
ESTENDEM-SE CORONARIAMENTE DA CRISTA BIFURCACIONAL (CB)
AO LONGO DA SUPERFÍCIE LATERAL DO DENTE. METADE DISTAL DO
MOLAR INFERIOR FOI REMOVIDA E A RAIZ MESIAL ROTACIONOU 45
GRAUS. METADE VESTIBULAR DO MOLAR SUPERIOR FOI REMOVIDA
PARA MOSTRAR SUPERFÍCIE INTER-RADICULAR DA RAIZ PALATINA.
FONTE: ROSENBERG et al., 1992, p. 248.
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1.1.1 Progresso do Envolvimento de Furca
Para uma melhor compreensão a respeito da progressão da
doença, reproduzimos a seguir algumas ilustrações obtidas da obra de
KINOSHITA e WEN (1985, p. 245-247). Vejamos:
-

•11r

. ---70

RADIOGRAFIA DO
FIGURA 3.
RADIOGRAFIA DO EXAME INICIAL
Fonte: KINOSHITA e WEN, 1985, p. 245

ENVOLVIMENTO

DE

FURCA.

Na figura acima, observa-se o nível II de envolvimento de furcação
com bolsa mais profunda medindo 3 mm. A área de furca não pode ser
penetrada com um corte profundo.

FIGURA 4. 0 MESMO PACIENTE DEPOIS DE DOIS ANOS DO EXAME
INICIAL
Fonte: KINOSHITA e WEN, 1985, p. 245
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O nível IV de envolvimento de furcação é evidente, seguindo a
rápida progressão da doença. A sondagem pode passar através da
furcação sem qualquer distúrbio. A severidade da perda do osso envolve a
Area inter-radicular e se estende para o ápice da raiz.

FIGURA 5. RADIOGRAFIA DO EXAME INICIAL DO PACIENTE
Fonte: KINOSHITA e WEN, 1985, p. 245
Vemos na figura 5 que há envolvimento de furca Classe II no 06 e

Classe II no 07. Evidência de perda severa do osso está presente na
superfície mesial e na área de furcação de 06. A perda do osso, localizada
na área de furcação 07, é também detectada.

FIGURA 6. 0 MESMO PACIENTE, DOIS ANOS APÓS 0 EXAME INICIAL
Fonte: KINOSHITA e WEN, 1985, p. 245
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A deterioração óbvia do envolvimento da furcação com a perda de
osso se estendendo até os apices das raizes mesial e distal de 07. A area
radioluzente está ampliada (figura 6 na página anterior).

1.1.2 Aspectos Anatômicos da Area de Furca

FIGURA 7. VISÃO0 BUCAL MAXILAR E MANDIBULAR DO PRIMEIRO
MOLAR
Fonte: KINOSHITA e WEN, 1985, p. 246

Comparados aos dentes de uma única raiz, os dentes
multirradiculares são complicados pela morfologia anatômica e alta
incidência de canais acessórios nas areas de furcação (figura 7 acima)

FIGURA 8. VISÃO DE CIMA DOS PRIMEIROS MOLARES MAXILAR E

MANDIBULAR
Fonte: KINOSHITA e WEN, 1985, P. 246
Por causa de suas localizações na parte posterior da cavidade oral
e suas morfologias complicadas, é difícil para o dentista tratar os dentes
multirradiculares ou educar o paciente para mantê-los. A proximidade
das duas raizes bucais com uma estreita entrada da furca é evidente no
molar maxilar. As duas raizes do molar maxilar estão niveladas
mesiodistal. No caso da proximidade da raiz restrita, uma fina cureta não
pode alcançar ou ser insertada na área de furcação.

FIGURA 9. A VARIAÇÃO ANATÔMICA, COMO A PROJEÇÃO DO
ESMALTE, g UM DOS FATORES ETIOLOGICOS NO ENVOLVIMENTO DE
FURCAÇÃO
Fonte: KINOSHITA e WEN, 1985, p. 246

As projeções do esmalte são relatadas estando presentes em 60%
a 70% dos molares. Por causa do fraco ligamento, a resistência ao
envolvimento periodontal a projeção de esmalte é diminuída: assim, as
áreas de furcação podem ser facilmente envolvidas pela mudança
adjacente inflamatória. Há menos chance de um novo ligamento em
tratamentos cirúrgicos nas áreas de furcação.
Classificação das projeções de esmalte: Classe I: projeção óbvia de
esmalte próximo à área de furca; Classe II: 0 esmalte se estende perto,
numa pequena área da furca; Classe III: o esmalte se prolonga para a
área da furca.

FIGURA 10. SESSÃO BUCO-LINGUAL TRANSVERSAL DO PRIMEIRO
MOLAR MANDIBULAR
Fonte: KINOSHITA e WEN, 1985, P. 245

Além da projeção do esmalte, a bifurcação intermediária do cume

é uma das divergências anatômicas na área da furca e está presente em
cerca de 70% dos molares mandibulares. 0 cume cria uma série de
concavidades e convexidades na raiz da furcação e faz balanceando e
planejando os procedimentos dificeis com a raiz. As cáries da raiz
freqüentemente ocorrem nas furcações expostas na cavidade oral.

1.1.3 Relação entre a Patogenia da Polpa e a Doença Periodontal

FIGURA 11. A POLPA SE COMUNICA COM 0 PERIODONTIUM ATRAVÉS
DOS APICES DA RAIZ OU DOS CANAIS ACESSÓRIOS
Fonte: KINOSHITA e WEN, 1985, P. 247

A destruição periférica causada pela infecção da polpa pode
estender-se até o periodonto. Contraditoriamente, como a inflamação se
expande da gengiva em direção ao ligamento periodontal, a destruição
pode alcançar a polpa (pulpite retrógrada). Em outras palavras, há uma
relação reversível entre a patogenia da polpa (doença end6ntica) e o
envolvimento de furcação (doença periodontal).
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FIGURA 12. ENVOLVIMENTO DE FURCAÇÃO RESULTANDO DA
PATOGENIA DA POLPA NUMA MULHER DE 26 ANOS (RADIOGRAFIA DO
I17)
Fonte: KINOSHITA e WEN, 1985, p. 247

Vemos pela figura 12 (acima) que o inchaço da gengiva é a
principal complicação na visita inicial. Há uma radiografia evidente de
envolvimento de furcação Classe III com perda severa do osso. 0
tratamento proposto corrigindo a patogênese do canal da raiz distal é
baseado na observação de que há falta de terapia endodtintica e que a
destruição severa está limitada á. área da raiz distal.

FIGURA 13. A RADIOGRAFIA DA MESMA PACIENTE, TIRADA CINCO
MESES DEPOIS DO PREENCHIMENTO DO CANAL DA RAIZ DISTAL
Fonte: KINOSHITA e WEN, 1985, p. 247
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1.2 FATORES PREDISPONENTES

De acordo com NEWMAN (1999, P. 327), "a periodontite, assim
como outras doenças inflamatórias crônicas é multifatorial. necessário
um mecanismo de desencadeamento antes que os aspectos genéticos
possam modificar o desenvolvimento ou a severidade da doença".
No desenvolvimento da doença periodontal, as bactérias
desempenham papel crucial e essencial, sendo responsáveis pelo inicio
deste processo, ativando a resposta imune inflamatória local do
hospedeiro.
Outrossim, no entendimento de PAOLANTONIO (1999, p. 489) "a
precária acessibilidade através das entradas da furca

e a anatomia

complexa da area radicular podem limitar a efetividade dos diferentes
tipos de instrumentos, isto 6, curetas raspadores sônicos e ultra-sônicos
e brocas".
Para NOVAES JR. e MAGALHÃES (1999), o que nós vemos em
termos de doença clinica 6, na verdade, conseqüência do processo
inflamatório, sabidamente regulado por vários fatores de risco. Desta
forma, embora as bactérias sejam parte essencial no estabelecimento da
doença periodontal, outros fatores atuam ao mesmo tempo regulando a
taxa de progressão e destruição dos tecidos periodontais.
Devemos ainda

considerar que para

o estabelecimento e

progressão das doenças periodontais, algumas condições básicas devem
existir: primeiramente, para que a doença se estabeleça devemos ter um
hospedeiro suscetível aos patógenos periodontais. Em segundo lugar, a
presença de um ou mais pat6genos do tipo clonal correto,

e em

quantidade suficiente para causar doença. Além disso, a ausência de
espécies bacterianas benéficas pode também, de alguma forma, regular a
expressão destes fatores de virulência, determinando maior ou menor
atividade da doença, conforme asseguram os mesmos autores.
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Há outros fatores de grande relevância tais como diabetes, fumo,
resposta imune inadequada

e fatores genéticos,

os quais são

potencializadores da doença periodontal.
0 envolvimento de furca 6, na realidade, um estágio de progressão
da doença periodontal e tem, portanto, a mesma etiologia.
Outrossim, ROSENBERG et al. (1992) afirmam que o defeito ósseo
inter-radicular refere-se à. destruição total ou parcial do aparelho de
inserção periodontal do septo inter-radicular na região anatômica da

furca de um dente multirradiculado. Esta destruição é o resultado da
extensão apical da periodontite, patologia pulpar, e/ou fatores
iatrogénicos. Como já afirmado, há um número de fatores significantes
predisponentes e considerações anatômicas que podem contribuir para o
inicio e desenvolvimento de lesões de furca na presença de inflamação
gengiva! marginal. Fatores iatrogênicos tais como sobrecontomo,
margens das restaurações salientes ou abertas, restaurações Classe V
deficientes, contatos oclusais prematuros e trepanação de furca ou interradicular irão predispor a defeitos de furca.
Como vimos anteriormente, a placa bacteriana é o fator causal
imprescindível à doença periodontal, principalmente devido à dificuldade
e, algumas vezes, à impossibilidade de se controlar a placa bacteriana
nestas áreas de furca, podendo-se, com isto, verificar extensas lesões
nestas áreas.
Outrossim, para NOVAES JR. e MAGALHÃES (1999), mesmo em
superfícies radiculares saudáveis, não é o

cemento radicular uma

superfície totalmente lisa. Existem áreas de rugosidade, assim como
lacunas de reabsorção particularmente em regiões apicais, e/ou areas de
furca, o que muitas vezes inviabiliza a adequada remoção dos depósitos
bacterianos durante o tratamento

periodontal. As particularidades

anatômicas desta regido também dificultam enormemente a adequada
instrumentação destas áreas.
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2 válido darmos um destaque, entre os fatores de risco j á
mencionados, à questão do fumo. Para NOVAES JR. e MAGALHÃES
(1999), estudos em populações bem controladas demonstraram que o

fumo exerce um efeito prejudicial ao periodonto que independe da placa
bacteriana. Da mesma forma que na doença periodontal, no caso

particular das lesões de furca, os pacientes fumantes predispõem-se a
maior risco para o desenvolvimento de tais patologias do que pacientes
não-fumantes.
0 fumo é inquestionavelmente um fator de risco que pode

aumentar a probabilidade e seriedade da periodontite. Neste sentido há
um estudo realizado por KERDVONGBUNDIT e WIKESJO (2000), com
um grupo de 120 pessoas (60 fumantes e 60 não-fumantes, com idade
entre 31 a 60 anos), para investigar a associação entre fumantes de
cigarro e a saúde periodontal em particular, envolvimento de furcação

entre molares. Os resultados do citado estudo mostraram que o grau
e/ou incidência de recessão gengival, profundidade investigada, perda de
inserção clinica, envolvimento de furcação e mobilidade do dente foram
significativamente maiores em fumantes que em não fumantes.

Os resultados que levaram a essa constatação estão na tabela 1 a
se g u ir :
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FUMANTES
PARÂMETROS
Largura gengival (mm)
18 (30)
1
40 (67)
2
2(3)
>
Recessão gengival (mm)
41(68)
0
19(32)
1
0(0)
2
Profundidade investigada (mm)
8 (13)
0-3
30 (50)
4-6
22 (37)
>6
Perda de inser do
0 (0)
0
14 (23)
1-3
4-6
30(50)
16 (27)
>6
Envolvimento de furcacão
16(27)
0
20(33)
1
15(25)
2
9(15)
3
Mobilidade
51(85)
o
9 (15)
1

NÃO-FUMANTES
22 (37)
35 (58)
3(5)
51(85)
7(12)
2(3)
48 (80)*
12 (20)*
0 (0)*
24 (40)*
25 (42)*
10(17)*
1 (2)*
48(80)*
6(10)*
6 (10)*
0(0)*
58 (97)*
2 (3)*

DISTRIBUIÇÃO DE PACIENTES COM DENTES MOLARES
MANDIBULAR POR PARÂMETROS CLÍNICOS

TABELA 1.

*Estatisticamente diferença significante.
Os números entre parênteses correspondem aos percentuais.
Fonte: KERDVONGBUNDIT; WIKESJO, 2000, p. 435

Para GRAÇA et al. (1997), a etiologia está relacionada,
principalmente, à evolução progressiva da doença periodontal destrutiva
que determina o comprometimento das furcas em diferentes graus,
embora estas lesões possam estar associadas a outros fatores como
acidente de ordem endodõntica na forma de perfurações radiculares ou
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do assoalho da câmara, adaptações inadequadas das margens cervicais
de restaurações ou prótese e a presença de canais acessórios ao nível da
furca.
No entendimento de WARD et al. (1999, p. 251):

Um comprometimento de furca ocorre quando urna doença periodontal
tiver causado reabsorção óssea e perda de conexão do tecido conjuntivo
para dentro da bifurcação ou trifurcação. Essa é considerada uma das
mais sérias complicações periodontais. Até recentemente tais dentes
recebiam prognósticos duvidosos, e eram freqüentemente considerados
como uma indicação para ressecgdo da raiz ou até extração.

Ainda conforme explicação dos autores:

As áreas de furca do dente podem ser divididas em tits partes: 1) a área
de separação entre as raizes, onde as duas raizes são separadas por
osso alveolar; 2) o "corpo" da raiz, que é a área entre a junção cimento
esmalte e a separação das raizes e usualmente contém uma parte
fissurada geralmente côncava e coronal à furca, chamada "flauta"; e, 3)
o "teto" ou "domo" da furca, que é a porção coronal ao osso furcal
(WARD et al.,1999, p. 251).

Concluímos estas explanações com base nas exposições dos
professores NOVAES JR. e MAGALHÃES (1999), para os quais, na
verdade um misto de fatores locais e sistêmicos concorre para a
ocorrência e progressão das lesões de furca. Os produtos da placa
bacteriana realmente tam sido demonstrados como o fator etiológico
extrínseco fundamental, que em interação com a resposta do hospedeiro,

estão envolvidos no inicio e progressão das lesões inflamatórias
periodontais.

2 DIAGNÓSTICO

E CLASSIFICAÇÃO DE LESÕES

DE FURCA

2.1 DIAGNOSTICO DE LESÕES DE FURCA

Os tratamentos de lesões de furca objetivam estabelecer uma
morfologia na região dentogengival que facilite a limpeza dentária pelo
próprio paciente. A eliminação de bolsas patologicamente aprofundadas e
o estabelecimento de uma morfologia, nas áreas de furca, que facilite as
medidas de autocontrole de placa, requerem medidas terapêuticas
elaboradas, pois a perda progressiva da inserção e a reabsorção óssea
nestas 'Areas avançam não apenas em direção apical ao longo das
superfícies radiculares, como também em direção horizontal entre as
raizes (LINDHE, 1992).
Para NOVAES JR. e MAGALHÃES (1999) a perda óssea decorrente
de infecções periodontais ao redor de dentes multirradiculares representa
um problema delicado, particularmente quando as áreas de furca dos
elementos dentários em questão já se encontram envolvidas. A detecção
de tais particularidades morfológicas e patológicas se torna mais evidente
6. medida que a profundidade da bolsa aumenta e a perda óssea se torna
mais severa. Os mencionados autores referem que um reconhecimento
detalhado da anatomia da área radicular dos diferentes elementos
dentários constitui importante pré-requisito para um correto diagnóstico
após os exames radiográficos e de sondagem.
Já para ASH JR. (1991), faz-se importante determinar se

o

envolvimento foi produzido por patologia pulpar, já que a furca pode ter
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canais acessórios e, se houver envolvimento pulpar,

o tratamento

endodiintico deve preceder o tratamento periodontal.
Para os autores ora referidos, não existe diferença na etiologia
básica e na patologia entre os envolvimentos de furcas e as outras bolsas
periodontais. Entretanto, as características anatômicas

e morfológicas

das furcas e seus relacionamentos as estruturas adjacentes possam
como problemas especificos dos dentes envolvidos.
Uma longa projeção do epitélio juncional ao longo das projeções
do esmalte em direção as furcas pode predispor a formação de bolsas
nesta área, embora

o significado

desta aberração anatômica

no

desenvolvimento de envolvimentos de furcas nunca foi estabelecido.
Outra aberração anatômica comum nas áreas de furcas são as pérolas de
esmalte

e cementos atípicos hipoplásicos

com morfologias muito

irregulares. Portanto, se uma placa bacteriana ganhar acesso depois do
envolvimento de furca, de forma geral é difícil criar uma superficie
radicular que seja biologicamente aceitável para os tecidos moles
circunvizinhos se adaptarem ou se inserirem (ASH JR., 1991).
Para melhor compreendermos o aspecto anatômico, baseamo-nos
uma vez mais em NOVAES JR. e MAGALHÃES (1999) que ensinam que
os molares inferiores apresentam duas areas de furca: uma vestibular e
outra lingual, haja vista que as raizes destes elementos, duas na maioria
das vezes, são uma distal e outra mesial. Já os molares superiores têm
normalmente três raizes, sendo duas vestibulares e uma palatina (figura
14, na pagina a seguir). Conseqüentemente, três áreas de furca são
encontradas: furca distal, mesial e vestibular.
Ainda conforme estes mesmos autores, as furcas vestibulares dos
molares superiores, assim como as furcas vestibulares e linguais dos
molares inferiores têm o acesso bastante simplificado. Já o mesmo não se
pode afirmar relativamente as furcas proximais dos molares superiores
quando os dentes adjacentes estão presentes na arcada dentária. Para o
diagnóstico, a sonda periodontal tradicional reta muitas vezes não é
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adequada, fazendo-se necessária a utilização de sondas curvas
especificas para tal finalidade, particularmente nos exames molares
superiores.
Nestes casos a furca mesial é mais facilmente acessada pelo lado
palatino, haja vista que está localizada mais em direção à superfície
palatina do que A. vestibular. A furca distal por sua vez, está
normalmente no meio do caminho, podendo ser acessada tanto pela
vestibular quanto pela palatina (NOVAES JR.; MAGALHÃES, 1999).

FIGURA 14. VISTA SUPERIOR DE UM MOLAR SUPERIOR E SUAS
RAÍZES MESIO E DISTO-VESTIBULAR E A RAIZ PALATINA.
FONTE: NOVAES JR.; MAGALHÃES, 1999, p. 407.

Estes mesmos autores afirmaram ainda que nos pré-molares

superiores a anatomia radicular varia bastante, pois estas raizes podem
se apresentar como um sulco levemente pronunciado até uma furca
verdadeira que pode estar localizada a diferentes níveis de altura a partir
da junção cemento-esmalte.
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2.1.1 As Radiografias no Diagnóstico
Referindo-se à utilização das radiografias para fins de diagnóstico,
os mencionados autores acreditam que elas podem freqüentemente
oferecer evidências adicionais das particularidades radiculares, mas não
podem retratar exatamente as variações na morfologia radicular que
ocorrem de dente para dente.
Como pudemos constatar pela vasta bibliografia que trata a
respeito, o exame radiográfico, porém, tem, como qualquer outro meio
auxiliar de diagnóstico, tantas indicações quanto limitações. Radiografias
são capazes de mostrar confiavelmente apenas estruturas interproximais,
uma vez que as estruturas dentárias se sobrepõem aos aspectos
vestibular e lingual do periodonto. Em vista disto, e também em função
da superposição das tábuas ósseas vestibular e lingual, as radiografias
subestimam a severidade da perda óssea. g necessário, portanto,
considerar que mesmo perdas extensas de osso alveolar na área interradicular de molares superiores muitas vezes não ficam evidenciadas em
radiografias, devido à anteriormente citada superposição de estruturas
ósseas remanescentes, além da raiz palatina. Desta forma, nos molares
superiores, normalmente, s6 a furca vestibular pode ser melhor
identificada. Nos molares inferiores há também, em determinados casos,
superposição do dente e/ou de estruturas ósseas na "area de furca, o que
dificulta o diagnóstico.
No entender de NEWELL (1999, p. 2), "bifurcações com
radiolucências são com freqüência a primeira indicação da possível
presença do FL (furcation invasions).

[...) Nas radiografias de boa

qualidade dos maxilares molares, uma pequena, triangular sombra
radiolucente algumas vezes é vista sobre a raiz mesial e/ou distal na
proximidade da área de bifurcação chamada flecha de bifurcação - .
Para MANSON e ELEY (1993) as sondagens horizontals em bolsas
vestibulares ou linguais de molares superiores ou inferiores, assim como
bolsas mesiais e distais de molares superiores ou primeiros pré-molares,
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podem detectar envolvimentos de furca escondidos dentro das bolsas. As
melhores opções de radiografia para isto são as interproximais ou as
intra-orais com cone longo. As tomadas periapicais não são boas para
estes propósitos porque a angulagem do tubo produz o efeito de projeção
do osso marginal em direção à coroa. As trifurcações nos molares
superiores são mais difíceis de se interpretar nas radiografias, por causa
da superposição da grande raiz palatina. As furcas dos primeiros molares
superiores não aparecem nas radiografias de rotina, mas podem mostrar
se o tubo está parcialmente angulado na direção mesiodistal, tentando
projetar os raios entre as raizes, afirmaram os autores.
Na opinião de NOVAES JR. e MAGALHÃES (1999) o exame
radiográfico de eleição para tal diagnóstico, não somente para as areas de
furca, mas com intenção de qualquer outro diagnóstico periodontal, é
aquele que utiliza a técnica do paralelismo. As radiografias bite-wings em
areas de molares e pré-molares também estão indicadas para este tipo de
diagnóstico. Quando nestas radiografias a altura da crista óssea proximal
se apresenta mais apical do que a altura onde normalmente se
posicionam as furcas mesial e distal dos dentes molares, normalmente
suspeita-se de lesões nestas áreas, lesões tais que serão confirmadas pelo
exame clinico do paciente.

2.1.2 Sondagem

Ainda conforme estes mesmos autores, o padrão de destruição em
uma área de furca varia de paciente para paciente, e em um mesmo
paciente, de sitio para sitio. A perda óssea ao redor de cada raiz pode ser
horizontal ou angular e muito freqüentemente uma cratera óssea se
desenvolve na área inter-radicular.
Recomendaram estes autores a utilização do procedimento de
sondagem para determinar o grau de destruição, portanto, o qual deve
ser realizando tanto horizontalmente quanto verticalmente ao redor da
raiz envolvida.
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A respeito da sondagem clinica citamos também NEWELL (1999,
p. 24), o qual comprovou que:

Uma sondagem periodontal reta provavelmente não detectará toda a
extensão horizontal do nível II ou III devido à bolsa vertical inicial arcar
do tronco das curvas do molar horizontalmente na bifurcação. Em um
documento clássico do uso da sonda periodontal. Tibbets recomendou o
uso de um curette para examinar a profundidade horizontal de uma Fl.
Contudo, a largura das laminas curette são com freqüência muito
grandes para entrar na bifurcação. Carranza afir111011 que furcas são
melhor examinadas com uma sonda Nabers curvada. Exames calibrados
tem mostrado que a sonda Nabers é altamente precisa na medição da
quantidade de perda horizontal de um ponto de referência fixo na
superfície do dente.
Sondagem de bifurcações mandibulares é relativamente fácil porque há
acesso inobstruido para a entrada da boca e lingua, cada um localizado
na metade do caminho para mesiodistal. As bifurcações bucais dos
molares maxilares também são facilmente acessíveis no caminho
mesiodistal, mas as furcas são mais difíceis de sondar quando os dentes
adjacentes estão presentes. A bifurcação do distal maxilar está
localizada a meio caminho da bucolingua, e há proximidade com um
dente mais distal. Pode ser sondado de um aspecto bucal ou lingual,
dependendo da acessibilidade. Devido a maior largura bucolingual da
maioria das raizes dos maxilares mesiobucais, uma bifurcação mesial
abre cerca de 2/3 do caminho em direção a paleta ao invés de meio
caminho bucolingual e é mais fácil e também precisa do aspecto palatal.
Sondando a bifurcação do aspecto bucal pode falhar na detecção de um
Fl existente.
Sondagem vertical de perda de anexação nas raizes adjacentes para
uma Fl é também importante. Ajudará na determinação se a perda da
anexação é igual em ambas as raizes, resultando um padrão horizontal
de perda de osso ou se a perda da anexação é maior em uma raiz do que
noutra, resultando em um padrão vertical de perda. E...).

Para NEWELL (1999), quando se usa uma sonda periodontal reta

para medir a profundidade da bolsa vertical, é comum colocar a sonda
diretamente sob a abertura das bifurcações, mas isto não mede perda de
inserção nas raizes adjacentes.

Um estudo histológico tem mostrado que as bolsas curvam-se para
entrar na bifurcação, a sonda reta penetra na bolsa epitelial e tecido
conjuntivo variando profundidades em tecidos gengivais dependendo do
grau de inflamagdo presente. A perda de inserção vertical nas raizes
adjacentes deveria ser sondada na bifurcação na linha de ângulo de
cada raiz. angulando a ponta da sonda delicadamente na furca
(NEWELL, 1999, p. 25).

UPSC
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Linhas de contorno do osso associadas com envolvimento de furca
podem ser detectadas mais precisamente pela sonda transgengival ou
escutar o som do osso pelos tecidos anestesiados. Não há desconforto ao
paciente se feito com cuidado, até mesmo após a anestesia ter passado.
Esta técnica é precisa quando comparada para medições feitas na hora
da operação.
Mas o professor NEWELL (1999, p. 25-26) observa que existem
obstáculos para a sondagem: quanto mais apicalmente posicionada as
bifurcações dos dentes molares com troncos longos são mais difíceis de
serem sondadas e diagnosticadas do que as bifurcações oclusas. A curva
de uma sonda Nabers tentará distender a gengiva revestida lateralmente,
causando ao paciente desconforto até que a ponta da sonda escorregue
dentro da bifurcação. Segundos molares geralmente têm troncos de
raizes mais longos que os primeiros molares. Com os segundos molares,
é freqüentemente necessária a anestesia dos tecidos macios adjacentes
para assegurar a exata sondagem dos tecidos das bifurcações rígidas,
podendo interferir com a exatidão da sondagem de suas bifurcações.
Bifurcações intermediárias rígidas podem interferir com a
exatidão da sondagem nos molares da mandíbula. Com 73% dos molares
da mandíbula examinados por Everette et al., uma saliência visível passa
pela raiz da bifurcação conectando as raizes mesial

e distal. Se a

saliência é grande o bastante, pode restringir a penetração da sonda
horizontal e pode resultar numa baixa avaliação da severidade do Fl
(NEWELL, 1999, p. 26).

2.2 CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES DE FURCA

Relativamente à classificação das lesões de furca, em 1975 HAMP
et al. (apud NOVAES JR.; MAGALHÃES, 1999), com o propósito de
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quantificar a perda de suporte periodontal nestas áreas, sugeriram uma
forma de classificação, válida ainda nos dias atuais (esta classificação se
refere tão somente ao componente horizontal destas lesões):

CLASSE I: quando se consegue introduzir a sonda periodontal
na área em questão até no máximo 3 mm (figura 15).

SONDAGEM DE UM MOLAR INFERIOR COM
FIGURA 15.
ENVOLVIMENTO DE FURCA CLASSE I.
FONTE: NOVAES JR.; MAGALHÃES, 1999, p. 408.
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CLASSE II: quando a perda óssea nesta área é superior a 3
mm, mas ainda não atinge toda a extensão da furca (figura 16).

SONDAGEM DE UM MOLAR INFERIOR COM
FIGURA 16.
ENVOLVIMENTO DE FURCA CLASSE II
FONTE: NOVAES JR.: MAGALHAES, 1999, p. 408.

CLASSE III: quando o processo de doença é de tal magnitude
que existe uma passagem completa de um lado a outro da lesão
(figura 1 7) .

SONDAGEM DE UM MOLAR INFERIOR COM
FIGURA 17.
ENVOLVIMENTO DE FURCA CLASSE III. OBSERVE A PASSAGEM DA
SONDA MILIMETRADA DE VESTIBULAR PARA LINGUAL.
FONTE: NOVAES JR.: MAGALHÃES, 1999, p. 407.
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Estando devidamente diagnosticado este aspecto, a perda óssea
destas áreas quando em processo de destruição periodontal pode
igualmente ser classificada:

SUBCLASSE A: perda óssea vertical de 1 a 3 mm.
SUBCLASSE B: perda Óssea vertical de 4 a 6 mm
SUBCLASSE C: perda óssea vertical de 7 mm ou superior.

Estas três subclasses foram estabelecidas por TARNOW

e

FLETCHER em 1984 (apud NOVAES JR.; MAGALHÃES, 1999).
É relevante apresentarmos aqui também a classificação que foi
elaborada por GLICKMAN (apud KINOSHITA e WEN, 1985, p. 244),
conforme ilustrado na figura 18 e tabela 2 a seguir:

Glickman s

CliS Si riCaTIO r1

of furcation
Treatment

involvement

1

II

IU

involv•tment of periodontal
ligament in furcation
without gross or radic,graphic evidence of bone
loss

Occlusal act ustrnent
Sealing
Prekt-t curettage
GingiLPctomy
(ling knplasty

Bone is destroyed on one or
more aspects of the fur
cation, but a portion of
the alveolar bone and
periodontal ligament remains intact
Intact periodontal structures permit only partial penetration of fun:alien with a blunt probe

0001 UM

I adjustment

Sealing
tiingivi7Ttorny

Flap surgery
oatimplasty

Bone graft
Furcnplasty

Furcation is occluded by
gingiva, but bone has
been destroyed to such a
degree as to permit c!ornpier* passage of a probe
facioluigually or mesiodistally

Occlusal aft 11,9t ment
Flap surgery
Osteoplasty
Tunneling
Hoot resection
Hoot separation and
widening of distance between
roots

Periodontiurn has been destroyed to such a degree
that furcation is open
and exposed

Fin') operation
R0, 1_ separation
To nnelmg
I emi secti on
Root resection
rac lion

FIGURA 18. CLASSIFICAÇÃO DE GLICKMAN DE ENVOLVIMENTO DE
FURCA
Fonte: KINOSHITA e WEN, 1985, p. 244

GRAU
Envolvimento do ligamento
periodontal na furcação sem
volume ou evidência
radiográfica de perda do osso

TRATAMENTO
Ajuste oclusal
Grau I
Raspagem
Curetagem da bolsa
Gengivotomia
Gengivoplastia
Grau II
0 osso é destruido em um ou Ajuste oclusal
Raspagem
mais aspectos da furcação,
Gengivectomia
mas uma parte do osso
Cirurgia dessa parte
alveolar e do ligamento
Osteoplastia
periodontal permanece
Enxerto do osso
intacta.
Furcaplastia
As estruturas periodontais
intactas permitem somente
penetração parcial da
furcação com um corte
profundo
Ajuste oclusal
Grau III
Furcação está oculta pela
Cirurgia dessa área
gengiva, mas o osso tem
Osteoplastia
estado destruido igual a um
nível para permitir passagem Tunelização
Recessão da raiz
completa de uma
Separação da raiz
profundidade fácil ou média
Alargamento da distância
entre as raizes
Operação dessa área
tem
sido
destruido
Periodonto
Grau IV
como um grau que a furcação Separação da raiz
Tunelização
é aberta e exposta
Hemi-Secção
Recessão da raiz
Extração
TABELA 2. TRADUÇÃO DA TABELA DA FIGURA 19

Fonte: KINOSHITA e WEN, 1985, p. 244.

Portanto, além do exame clinico e radiográfico, eventualmente
deve-se testar a vitalidade do dente afetado objetivando se distinguir
entre uma lesão associada à placa e uma lesão de origem pulpar na área
de furca.
Contudo, ocasionalmente ambas as lesões podem ocorrer em um
mesmo dente, podendo apresentar-se totalmente distintas uma da outra,
ou eventualmente simular uma única lesão. Este tipo de lesão, a que
chamamos de lesão combinada (endo-perio verdadeira) pode ser
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identificada pela sondagem ao longo da raiz, desde a gengiva marginal até
a regido apical do dente (NOVAES JR.; MAGALHÃES, 1999).
Outrossim, estes autores destacaram o fato de que as furcas
podem ser observadas em dentes normalmente uni-radiculares. Podem
existir incisivos ou caninos bi-radiculares ou mais comumente prémolares inferiores (figura 19 abaixo). Os pré-molares superiores, por sua
vez, apresentam com freqüência anatomia radicular variada. Algumas
raizes podem apresentar desde discretas invaginações ou sulcos
pronunciados, até furcas verdadeiras.
0 exame clinico em tais áreas é bastante limitado pelos dentes
adjacentes que não possibilitam acesso devido A. área em questão.
Algumas vezes, um acesso cirúrgico se faz necessário para um correto

diagnóstico. Neste caso, deve-se levar em consideração todas as
alternativas terapêuticas possíveis, para que imediatamente após um
correto diagnóstico, no mesmo procedimento cirúrgico, o tratamento de
escolha seja instituído.

FIGURA 19. CANINO BI-RADICULAR COM RAIZES PARCIALMENTE
FUSIONADAS ACARRETANDO EM SULCO PRONUNCIADO NA
SUPERFÍCIE PROXIMAL DESTE ELEMENTO.
FONTE: NOVAES JR.; MAGALHÃES, 1999, p. 409.
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Em junho de 1995, HOU et al. (1999, P. 257) propuseram uma
classificação do envolvimento de furca molar, baseada no tronco
radicular e na perda óssea horizontal e vertical. Achamos válido
destacarmos alguns pontos do referido trabalho.
Segundo os referidos autores, as características morfológicas de
uma furca molar e a lesão periodontal resultante são os fatores mais
influentes no sucesso sempre imprevisível no tratamento de uma furca
molar. Um entendimento completo da área da superfície radicular, perda
de inserção periodontal (PIP), envolvimento de furca (EF) molar e a
quantidade de perda óssea horizontal ocasionalmente têm um papel
essencial no diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento das doenças
periodontais.
HOU et al. (1999) observaram que, ao comparar as variações das
primeiras classificações de envolvimento de furca, existiam poucos dados
ou nenhum quanto ã. extensão vertical da invasão da furca relacionados
a um comprimento diferente do tronco radicular (TR).
Outrossim, afirmam os mencionados autores que "existem dados
limitados sobre a relação entre o tipo e as dimensões do tronco radicular
da perda de inserção vertical e horizontal e os EFs." (HOU et al., 1999, p.
258).
A partir disso, e mediante um estudo de casos, propuseram uma
nova classificação do envolvimento de furca, usando um tipo de tronco
radicular e uma PIP vertical e horizontal para fazer um diagnóstico,
prognóstico e plano de tratamento mais acurados para os molares com
envolvimento de furca.
Foram analisadas as amostras de 70 primeiros molares
superiores, 96 segundos molares superiores, 103 primeiros molares
inferiores e 97 segundos molares inferiores, foram aleatoriamente
selecionadas de uma coleção de dentes removidos de uma clinica
dentária local. Os molares examinados não tinham raizes fundidas e não
haviam sido tratados com restaurações ou danificados de outras formas
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que pudessem impedir uma mensuragao exata da dimensão vertical do
tronco e do comprimento radiculares.
Classes do EFs: a classificação do EF era similar à usada por
Hamp. et al..
Subclasses de EF relacionadas à perda do osso alveolar: as
subclasses A e B foram descritas como a perda do osso alveolar (POA) do
EF baseada nos defeitos supra-ósseos (a) e infra-ósseos (b) desde o teto
da furca na direção apical até o ápice radicular através da avaliação
radiografica periapical.
Classificação dos EFs: os troncos radiculares do tipo A com EFs
Classe I, II e III foram rotulados como AI, AII e AIII respectivamente, e são
apresentados nas ilustrações (3a) a (3c) da figura 20 a seguir. Os troncos
radiculares do tipo B com EFs Classe I, II e III foram rotulados como BI,
BII e BIII e são apresentados nas ilustrações (4a) a (4c) da figura 20.
Similarmente, os troncos radiculares do tipo C com EFs Classe I, II e III
foram rotulados como CI, CII e CIII, nas ilustrações (5a) a (5c) da figura
20 a seguir.
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FIGURA 20. CLASSIFICAÇÃO DOS EFs. DE ACORDO COM HOU et al.
Fonte: HOU et al., 1999, p. 260.

A classificação de AIII nos molares indicou que o comprimento
vertical do tronco radicular afeta

o terço

cervical ou menos do

comprimento radicular e que a perda horizontal de suporte periodontal
abrange a extensão total da area de furca. A classificação BIII nos
molares indicou que o comprimento vertical do tronco radicular variava
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antra o terço cervical e o meio cervical do comprimento radiculax e que a
perda horizontal do suporte periodontal abrangia a extensão total da Area
de furca. A classificação CIII indicou que a comprimento do tronco
radicular afetava os dois terços cervicais do comprimento radicular e que
a perda horizontal do suporte periodontal abrangia a extensão total da
Area de furca.

3 OPÇÕES DE

TRATAMENTO

DE

LESÕES

DE

FURCA

Como vimos no capitulo anterior, o diagnóstico e tratamento
corretos da doença periodontal em estágio precoce, isto 6, antes de as
furcas serem envolvidas pelo processo destrutivo, são, portanto,
importantes para evitar complicações.
Mas, quando isso não for possível, e já diante do caso com
envolvimento de furca, há diferentes alternativas terapêuticas, que, com
freqüência, têm relação com os diferentes graus de envolvimento. g do
que trataremos a partir de agora.

3.1 REMOÇÃO DE CÁLCULOS DAS FURCAS

Este pesquisador, diante de muitos anos de prática em
periodontia, compreende que o tratamento não-cirúrgico de molares com
envolvimento de furca mostrou ser menos efetivo do que a
instrumentação cirúrgica na remoção de cálculos das áreas doentes.
Contudo, a despeito do acesso cirúrgico, nem sempre é possível obtermos
a limpeza completa necessária das superfícies da furca.
Tal afirmativa é confirmada por SCOTT et al. (1999), os quais
entendem que:
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[...) a completa remoção dos cálculos dentários e do tártaro associado é
essencial para um tratamento bem sucedido de uma doença
periodontal. Raspagem e alisamento de raiz são os procedimentos mais
comuns a fim de se eliminar estes fatores etiológicos. Raspadores
sônicos e ultrasônicos, os quais têm mostrado igual sucesso na
debridação comparados aos manuais, tendem a apresentar resultados
superiores quando utilizados combinados com acesso através de
retalhos cirúrgicos. Um aumento de 20% na remoção de cálculos em
profundidades de acesso maiores que 6 mm tem ocorrido quando o
acesso cirúrgico é obtido.

Entretanto,

"a meta do tratamento periodontal

é prender a

progressão da doença e, quando indicado, regenerar o máximo possível
do periodonto. Com isto em mente, debridação total e desintoxicação da

raiz são vitais. Contudo, surgem situações que limitam a meta deste
tratamento, tais como furcas e morfologia irregular do dente" (SCOTT et
al., 1999).
SCOTT et al. (1999) realizaram um estudo para determinar se
instrumentos ultra-sônicos com uma variedade de pontas diamantadas
proveriam um método rápido e eficiente de remoção de cálculos em
furcas. Na investigação ora citada:

Um total de 60 dentes molares mandibulares humanos extraídos

tiveram cálculos artificiais aplicados às suas furcas, e então foram
aleatoriamente tratados tanto com curetas universais afiadas Gracey
(HAND), uma ponta ultra-sônica TFI-10 lisa em um instrumento
Cavitron (CAV), ou uma de duas pontas ultra-sônicas com coberturas
TFI-10 diamantadas com granulações fina (FIN) ou média (MED) em um
aparelho Cavitron. Quando o tempo necessário para se limpar
completamente as furcas foi avaliado, MED foi a mais rápida, seguido
por FIN, CAV e HAND, respectivamente. Todos os instrumentos
otimizados foram mais rápidos do que as curetas manuais levando-se
em consideração a efetividade in vitro da remoção dos cálculos, nas
furcas (SCOTT et al., 1999).

Afirmam os autores que uso deste tipo de instrumentos reduziria
o tempo necessário para a realização da cirurgia periodontal e poderia
melhorar a terapia regenerativa.
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FIGURA 21. DA ESQUERDA PARA A DIREITA: CURETA MANUAL, TIPO
ULTRASONICO UNIVERSAL, TIPO DIAMANTE GRANULAÇÃO FINA E
TIPO DIAMANTE GRANULAÇÃO MÉDIA.
Fonte: scurr et al. (1999, P. 356).
Diante dos resultados obtidos com esta sua pesquisa, concluíram
os autores:

Os resultados deste estudo sugerem que o uso do ultra-som com pontas
com cobertura diamantada é eficiente na redução do tempo necessário
(melhora-se assim a eficiência) para se atingir a debridagdo total em
furcas. Os resultados revelaram que a ponta diamantada MED foi a
mais eficiente, sendo 4.1 vezes mais rápida que a HAND, enquanto que
FIN e CAV foram também mais eficientes do que a HAND, sendo 3.3 e
2.6 vezes mais rápidas, respectivamente.
E...] tanto a ponta de diamante MED quanto a FIN removeram mais
estrutura dental do que as curetas HAND, especialmente nos tetos das
furcas e nas ranhuras internas. Isto pode ser benéfico na abertura da
furca e na possibilidade de acesso mais fácil. Descobertas in vitro por
Lavespere et al. e avaliações in vivo por Yukna et al. mostraram que a
aspereza da raiz foi geralmente um pouco maior com todas as três
pontas otimizadas do que com a HAND, e maior com as pontas
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diamantadas do que com a ponta CAV normal. Enquanto esta superfície
de raiz levemente mais áspera possa causar preocupação, em uma area
de regeneração cirúrgica, esta leve aspereza pode facilitar a conjunção
das células e a regeneração (SCOTT et al., 1999, p. 356).

Portanto, "as pontas ultra-sônicas com cobertura de diamante
parecem fornecer um método mais rápido e mais eficiente para a remoção
de cálculos de furcas molares mandibulares humanas quando utilizadas
com acesso visual cirúrgico" (SCOTT et al., 1999).

3.2 OPÇÕES DE TRATAMENTO DE LESÕES DE FURCA

Relativamente ao tratamento periodontal como um todo, é possível
afirmar categoricamente que o mesmo influencia favoravelmente o curso
da periodontite, suspendendo a destruição tecidual periodontal

e

restaurando as condições clinicas consistentes com a saúde gengival.
"A literatura, entretanto, sugere que tais resultados não são
alcançados de maneira similar em toda a dentição, porque os dentes
unirradiculares apresentam uma resposta muito mais favorável a. terapia
periodontal do que os dentes multirradiculares" (PAOLANTONIO et al.,
1999, p. 489).

O tratamento periodontal convencional tem por finalidade a
resolução do processo inflamatório dos tecidos periodontais, seja apenas
por procedimentos clínicos de raspagem e alisamento radicular ou por
procedimentos combinados envolvendo cirurgia periodontal.
Para GLICKMAN (1974, p. 678) "los princípios en que se basa el
iratarniento de las furcaciones son los mismos que se aplican a la
enfermedad periodontal en general, con ciertas cons ideraciones especiales
de procedirniento [...J."
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De acordo com NOVAES JR. e MAGALHÃES (1999), um dos
parâmetros para se determinar a severidade da doença periodontal o
grau de envolvimento da Area de furca.. Ê consideravelmente mais dificil,
afirmam os autores, estabilizar-se a condição periodontal quando existe
envolvimento destas Areas, principalmente nos dentes molares.
Quando a altura da junção cemento-esmalte é pequena, os
envolvimentos de furca podem se manifestar nos estágios ainda iniciais
ou moderado da doença periodontal. As figuras 22 e 23, na página a
seguir, ilustram estas condições.

FIGURA 22. DISTANCIA DA JUNÇÃO CEMENTO ESMALTE (J.C.E.) ATE
0 TETO DA FURCA (T.F.) EM PROPORÇÕES NORMAIS.
FONTE: NOVAES JR.; MAGALHÃES, 1999, p. 411.

FIGURA 23. DISTANCIA REDUZIDA DA JUNÇÃO CEMENTO ESMALTE
(J.C.E.) ATE 0 TETO DA FURCA (T.F.).
FONTE: NOVAES JR.; MAGALHÃES, 1999, p.411.
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Estes mesmos autores con firmaram que estudos retrospectivos
sobre perdas dentárias posteriores 5_ raspagem e alisamento radicular ou
posteriores a procedimentos cirúrgicos com finalidade de acesso
radicular, demonstraram que dentes uni-radiculares em pacientes com
manutenção adequada respondiam positivamente. 0 mesmo, porém, não
se verificava com dentes multirradiculares. Dentes molares com
envolvimento de furca são mais propensos a perda de inserção e a serem
extraídos ao longo dos anos, mesmo em regime de manutenção
adequada, do que molares sem envolvimento de furca.
Provavelmente esse problema se deva particulannente às
condições

anatõmicas características que levam a instrumentação

inadequada e conseqüente presença de fatores irritantes locais residuais,
mais freqüentemente e em maior quantidade de que quando comparados
áreas adjacentes a elementos dentários uni-radiculares. Sítios com
envolvimento de furca também mostraram, após medidas de controle de
placa e procedimentos de raspagem, menor redução na contagem de
bactérias do que áreas sem envolvimento de furca.
Para MANSON e ELEY (1993), o intuito do tratamento é expor a
furca e permitir o acesso para limpeza, que é mais fácil na direção
vest-bulo-lingual do que na mesiodistal.
Analisaremos agora mais detidamente as opções de tratamento
para o envolvimento de furca, indicados de acordo com o grau de
extensão da lesão e considerando-se as particularidades de cada caso.

3.2.1 Raspagem e Alisamento Radicular

-

EAR

Baseados em GRAÇA et al. (1997) e também em LINDHE (1992),
constatamos que a remoção dos depósitos bacterianos moles e duros das
superfícies dentárias e radiculares é o único procedimento no tratamento
da maioria dos envolvimentos Grau I de furcas.
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Para MIRANDA et al. (2001, P. 203), "entre as formas de
tratamento sugeridas para o manejo de lesões de furca Grau I, II e III,
raspagem e alisamento radicular (PAR) + plastia, tunelização e separação
de raizes ou ressecção radicular, sem dúvida, essa última é a que tem
recebido maior atenção da literatura. Entretanto, PAR + plastia parecem
ser os procedimentos de escolha no dia a dia do clinico."
Por sua vez, ASH JR. (1991, P. 334) declara que o envolvimento
inicial de furca tipo Classe I pode ser tratado com raspagem e
aplainamento radicular somente. Entretanto, se houver um envolvimento
horizontal definitivo, é preferido um retalho de Widman ou de bisel
reverso.

Destaca ainda:

0 melhor tratamento para os envolvimentos Classe 1 é um retalho de
Widman modificado ou um retalho de bisel reverso, que oferece acesso
para a area de envolvimento inicial. A parte mais importante do
tratamento é remover os depósitos e aplainar a superfície radicular, de
modo que toda a superfície cementdria contaminada seja removida. Se a
furca for estreita e em forma de cunha, deve-se criar um pequeno sulco
com uma ponta diamantada fina, para assegurar a completa remoção de
toda a superfície cementdria contaminada desde o fundo da furca. A
parte aberta da furca deve ser reformulada por pedras diamantadas, de
modo que a cureta possa ser usada nas futuras limpezas da area.
Então, a superfície rugosa deve ser polida por brocas de ago de
acabamento. 0 retalho deve ser suturado em estreita aproximação ao
dente e mantido em posição por um firme cimento cirúrgico (ASH JR.,
1991, p. 334).

Ainda no entender deste mesmo autor, constatou-se que os

dentes com envolvimentos de furcas Classe I tërn prognósticos tão bons
quanto dentes sem envolvimentos de furcas ou dentes unirradiculares. A
principal exceção é o primeiro pré-molar superior no qual o acesso para o
tratamento adequado, mesmo de um envolvimento inicial, normalmente é
precário.

44

Vários estudos longitudinais têm confirmado

o bem-sucedido

controle da doença periodontal através de terapia não cirúrgica (NOVAES
JR.; MAGALHÃES, 1999).

Raspagem

e

alisamento radicular são

modalidades terapêuticas efetivas na redução dos sinais de inflamação,
profundidade de bolsa à sondagem, no ganho de inserção clinica e na
melhora dos parâmetros microbiológicos. A adequada terapia periodontal
inclui, obrigatoriamente, adequado debridamento radicular.
A raspagem e o alisamento radicular associados à plastia de
furca, na maioria dos casos, resulta em resolução do processo
inflamatório e restabelecimento da saúde periodontal (NOVAES JR.;
MAGALHÃES, 1999).
Outrossim, ASH JR. (1991, p. 334) orienta que "não deve se fazer
cirurgia óssea, a menos que uma osteite proliferativa leve a uma
formação de lábio patológica do osso associado ao envolvimento de furca.
Se esta protrusão estiver presente, ela deve ser removida com cinzel".
Diante do presente estudo bibliográfico pudemos comprovar que
estudos recentes têm evidenciado que as variações anatômicas na
morfologia das raizes dos molares podem favorecer o desenvolvimento de
problemas periodontais localizados, por fornecerem uma 'Area favorável à
retenção de placa.
No entender de ASH JR. (1991), as bifurcações abertas,
especialmente Classes II e III, em geral apresentam irregularidades como
sulcos, junções radiculares estreitas em forma de "V", teto côncavo desta
bifurcação, ou cristas que excluem a possibilidade da remoção completa
de cálculo e alisamento radicular.
Já MANSON e ELEY (1993) nos orientam no sentido de que os
envolvimentos recentes de Classes I e II podem ser tratados de maneira
conservadora por raspagem

e manutenção. 0

envolvimento mais

definitivo é geralmente tratado por gengivectomia, se a gengiva inserida
for larga, ou mais usualmente por retalho reposicionado apical. 0 tecido
de granulação é curetado da lesão e as superfícies radiculares são
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cuidadosamente raspadas e aplainadas. Segundo estes autores, uma
pequena remodelação óssea pode ser realizada para produzir um bom
contorno e facilitar a higiene. Se a gengivectomia for usada, a nova
margem gengival deve ser cuidadosamente esculpida para permitir um
bom acesso para limpeza após a reparação. Um acesso melhor é
conseguido com retalho e a lesão fica exposta por reposicionamento desse
retalho próximo, ou até mesmo um pouco apical à margem óssea. Após a
reparação, a furca pode ser higienizada com escova unitufo.
Finalmente, recomendou LINDHE (1992) que é preciso ter em
mente que a cicatrização deve resultar em uma morfologia, na area da
furca, que seja ótima para o controle de placa pelo próprio paciente.
Quando este requisito não é preenchido, placa e cálculo irão se acumular
novamente na área critica, podendo ocorrer recidiva da destruição
progressiva.

3.2.2 Plastia de Furca
A plastia da furca inclui os seguintes procedimentos (LINDHE,
1992):
a) rebatimento de um retalho mucoperiosteal para ganhar acesso
adequado 6. area inter-radicular;
b) remoção dos depósitos bacterianos moles e duros e do tecido
mole inflamado da área de furca;
c) odontoplastia, remoção de estrutura dentária na Area de furca,
para alargar a entrada estreita da furca

e

reduzir a

profundidade horizontal do envolvimento;
d) osteoplastia, restauração do contorno de defeitos ósseos na
área da furca, quando indicado;
e) reposição e sutura do retalho.
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No entendimento de NOVAES JR. e MAGALHAES (1999), por
osteoplastia compreende-se o remodelamento do processo alveolar de
forma a se conseguir um contorno mais fisiológico deste, sem, entretanto,
haver remoção do osso alveolar de suporte. Normalmente este
procedimento é limitado as furcas vestibulares e linguais, uma vez que as
furcas proximais têm seu acesso dificultado na maioria das vezes, pelos
dentes vizinhos, como já afirmamos anteriormente. Este procedimento
resulta no estabelecimento de papila de tecido mole preenchendo

o

defeito em questão e revestindo sua entrada. Recontorno excessivo do
dente por desgaste porém, pode resultar em hipersensibilidade

e

aumentar o risco de cárie na superfície radicular. Os autores citados
enfatizaram que é preciso sempre lembrar que a cicatrização ideal

é

aquela que fornece, após o término da terapia, um adequado controle de
placa por parte do paciente conseqüente a uma anatomia favorável do
local.
A plastia da furca

é

uma medida terapêutica empregada

preferencialmente no tratamento de envolvimento Grau I avançado

e

Grau II inicial. 0 tratamento deve resultar no estabelecimento de uma
papila de tecido mole, que protege a entrada dos tecidos periodontais
inter-radiculares. Deve ser novamente enfatizado que

o objetivo do

procedimento é - além da remoção da placa e cálculo - estabelecer uma
condição, na regido dentogengival, que facilite o controle de placa pelo
próprio paciente (LINDHE, 1992).
NOVAES JR. e MAGALHÃES (1999) alertaram que o procedimento
de raspagem e alisamento radicular tem resultados menos previsíveis 5.
medida que aumenta a profundidade da bolsa e o envolvimento de furca
se torna mais severo. Apesar disto, mesmo nestes casos, este
procedimento é eficaz em reduzir a inflamação gengival e modificar a flora
bacteriana presente naquela regido. De acordo com os autores, fazem-se
necessárias, contudo, outras formas de tratamento quando no caso de
lesões mais extensas; para envolvimento de furca Classe II, como
veremos em seguida.
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3.2.3 Regeneração dos Tecidos Perdidos
0 resultado ideal para o tratamento de dentes com lesão de furca
seria a regeneração dos tecidos perdidos, ou seja, a formação de novo
ligamento periodontal, cemento

e

osso alveolar. NOVAES JR.

e

MAGALHAES (1999) afirmaram

que na Última década, estudos

experimentais em animals demonstraram que é possível o favorecimento
da regeneração do aparelho de inserção perdido, através do crescimento
coronal do ligamento periodontal.
MIRANDA et al. (2001, p. 207) explicam que as abordagens
regenerativas das lesões de furca buscam eliminar o defeito interradicular através da neoformação das estruturas periodontais perdidas
em decorrência da doença, a saber ligamento periodontal, cemento e osso
alveolar. Dessa forma, clinicamente objetiva-se o fechamento do defeito
de furca seja completo, ou pelo menos, deseja-se que furcas mais
severamente envolvidas, como as Grau II e III, tornem-se Grau I.
NOVAES JR. e MAGALHÃES (1999) mencionam que a regeneração
do aparelho de inserção perdido 6, após o controle da infecção, o
tratamento de escolha para defeitos infra-ósseos e algumas lesões de
furca na clinica contemporânea. Enxertos ósseos, osso desmineralizado
congelado a seco (DFDBA - demineralized freeze-dried bone allograff)),
regeneração tecidual guiada através de membranas e o uso combinado de
ambos são os procedimentos que demonstraram evidência de
regeneração periodontal. Os autores atestam que destes procedimentos,
regeneração através de membranas de politetrafluoretileno expandido (ePTFE) sozinha ou em combinação com DFDBA constitui a modalidade
mais previsível.

3.2.3.1 Regeneração tecidual guiada - RTG
0 principio da Regeneração Tecidual Guiada - RTG é baseado no
isolamento da superfície radicular tratada, das células epiteliais e tecido
conectivo gengival. Isto permite que células do ligamento periodontal e
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células ósseas repopulem a ferida cirúrgica atingindo-se a regeneração. 0
material utilizado como membrana deve ser biocompativel, não tóxico,
não antigênico e induzir o mínimo ou nenhuma inflamação tecidual. A
função da membrana deve ser estabelecida

e mantida por tempo

suficiente para que células do ligamento proliferem para dentro do
defeito.
e

Para os professores AL-MUBARAK, AL-SUWYED, CIANCIO
FLANAGAN, conforme seu artigo

"Envolvimento de furca em dentes

posteriores" (1999, p. 871), a RTG tem efetivamente demonstrado a
melhora no prognóstico de dentes com lesões de furca.
Outrossim, diversos estudos clínicos e histológicos realizados
recentemente têm demonstrado que a regeneração do periodonto
destruido por doença periodontal é possível após um processo de
repopulação seletiva do defeito por células do ligamento periodontal.
Células tanto do ligamento quanto do epitélio migram ao longo da
superfície radicular; se as células epiteliais migrarem apicalmente ao
longo desta superfície, a cicatrização ocorrerá ou através do epitélio
juncional longo ou sob forma de uma bolsa periodontal residual sem
regeneração significativa de tecido conjuntivo ou osso. 0 objetivo da
membrana é a exclusão destas células epiteliais da superfície radicular,
enquanto mantém um espaço para dentro do qual células do ligamento
periodontal possam crescer. 0 resultado ideal a se alcançar é

a

regeneração (NOVAES JR.; MAGALHÃES, 1999).
MANSON e ELEY (1993) denominam esta técnica de Regeneração
Tecidual Direcionada - RTD, e afirmam que tem sido usada com sucesso
para tratar casos de furca Classe II em molares inferiores. Segundo estes
estudiosos, acima de 90% das áreas tratadas mostraram completa
resolução com preenchimento do defeito ósseo ou tecido semelhante a
osso. A técnica também pode ser usada para tratar defeitos tipo Classe
III, mas com resultados mais incertos.
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Conforme PARASHIS et al. (1999, P. 389), "na prática clinica, a
técnica de RTG requer a colocação de uma membrana ou barreira para
cobrir o defeito ósseo, para que o tecido gengival (epitélio e tecido
conjuntivo) não consiga alcançar a superfície radicular

durante a

cicatrização. Ao mesmo tempo, a membrana ou barreira cria o espaço
necessário para o ligamento periodontal remanescente e as células do
osso alveolar repopularem a ferida e formarem uma inserção nova de
tecido conjuntivo e osso".
Basicamente, a técnica de RTG é realizada como se segue: a Area
é primeiramente exposta levantando-se o retalho, produzido por incisões
sulculares, usadas para preservar a gengiva queratinizada. 0 epitélio de
revestimento da bolsa é então removido do seu lado interno. Todo tecido
de granulação é removido e as raizes são cuidadosamente raspadas e
aplicado Acido cítrico 50% PH1. Uma membrana flexível de teflon (GoreTex) é cuidadosamente colocada sobre a lesão. Ela é constituída por uma
porção estreita com microestruturas abertas, destinadas a permitir a
penetração de tecido conjuntivo que irá produzir um lacre na margem
coronária da raiz, assim como uma membrana ocludente (figura 24). Ela
é adaptada e fica sobre o defeito intra-ósseo

e a raiz do dente,

estendendo-se 2-3 mm acima da margem óssea logo abaixo da JAC da
raiz. Isto impede que o epitélio oral e o tecido conjuntivo da gengiva
contactem a superfície radicular durante a reparação. Ela é mantida no
lugar por uma sutura com fio de teflon, que passa através de ambas as
extremidades da membrana, sobre a margem e ao redor do dente. 0
retalho é então suturado de volta para o local, cobrindo justamente a
membrana. Esta é deixada no local por 4-6 semanas e então é removida.
Uma incisão marginal expõe então a membrana que

é muito

cuidadosamente separada do delicado tecido de reparação, que parece
uma membrana de gelatina vermelha. 0 retalho é novamente suturado
(MANSON; ELEY, 1993).
A respeito do procedimento em si, permitimo-nos transcrever as
explicações de MIRANDA et al. (2001, p. 208):
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A cirurgia para a colocação das barreiras inicia-se por incisões
intrasulculares por vestibular e lingual, envolvendo no mínimo um
dente para mesial e outro para distal do dente em questão. Incisões
relaxantes poderão ser realizadas se for necessária recolocação
coronária do retalho. Após elevação do retalho e remoção de tecido de
granulação, a superfície radicular deve ser cuidadosamente raspada e
alisada e a barreira selecionada adaptada para cobrir o defeito e cerca
de 2 mm do tecido ósseo adjacente. A seguir, os retalhos devem ser
reposicionados, cobrindo totalmente a barreira e suturados. Se a
barreira for não reabsorvivel, esta deve ser retirada em um segundo
procedimento cirúrgico após 4 a 6 semanas. Barreiras reabsorviveis não
necessitam uma segunda cirurgia. Os cuidados pós-operatório incluem
controle químico de placa supragengival e antibioticoterapia sistêmica.

E importante o destaque dado por NOVAES JR. e MAGALHÃES
(1999) de que deve-se observar que a regeneração tecidual guiada RTG
não é um procedimento para tratamento da doença periodontal, mas sim
uma técnica desenvolvida para regeneração de defeitos resultantes de
uma periodontite. Por tal motivo, tratamento periodontal adequado
incluindo terapia básica, com procedimentos de raspagem e alisamento
radicular e

medidas para controle de placa, devem sempre ser

completados, antes do procedimento de

regeneração

ser iniciado.

Conforme estes autores, as indicações clinicas para a utilização desta
técnica incluem os defeitos de furca Classe II, os defeitos interproximais
de 2 ou 3 paredes, além de defeitos infra-ósseos circunferenciais.
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DIAGRAMA DEMONSTRANDO A TÉCNICA DE
FIGURA 24.
REGENERAÇÃO TECIDUAL DIRECIONADA DESCRITA POR NYMAN
(1983). APÓS A EXPOSIÇÃO DA AREA, POR LEVANTAMENTO DO
RETALHO, TODO TECIDO DE GRANULAÇÃO E REMOVIDO E A
SUPERFICIE RADICULAR É CUIDADOSAMENTE RASPADA. A
MEMBRANA DE TEFLON É ENTÃO AJUSTADA PARA COBRIR A
SUPERFICIE RADICULAR DESDE APICAL ATÉ. A MARGEM ÓSSEA
LOGO ABAIXO DA JAC. ELA E INTERPOSTA ENTRE ESTAS
ESTRUTURAS E 0 RETALHO, ASSIM 0 EPITÉLIO MIGRANDO PARA
APICAL SOBRE A SUPERFÍCIE DO TECIDO CONJUNTIVO É IMPEDIDO
DE ENTRAR EM CONTATO COM 0 DENTE.
FONTE: MANSON; ELEY, 1993, p. 198.
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NOVAES JR. e MAGALHÃES (1999) alertaram, entretanto, que
resultados menos favoráveis têm sido relatados para defeitos de furca
Classe III e Classe II em molares superiores. A manutenção de molares
superiores com envolvimento de furca permanece um dos maiores
desafios em periodontia. Estudos longitudinais mostram que estes dentes
são os elementos mais freqüentemente perdidos. Fatores como a
inabilidade de se limpar adequadamente estas áreas, variações
anatômicas e sua posição na arcada dentária têm contribuído para a
dificuldade de tratamento e manutenção destes dentes em condição de
saúde

e

adequada função. Vários estudos consideram então, os

resultados do tratamento de furcas de molares superiores Classe II e de
molares inferiores Classe III através de RTG de certo modo, imprevisíveis.
Vale destacar que diferentes materiais têm sido desenvolvidos
para se permitir a aplicação clinica desta técnica objetivando-se melhores
resultados. As primeiras membranas não reabsorviveis, confeccionadas
em politetrafluoreno expandido demonstraram vários graus de sucesso
no tratamento de defeitos infra-ósseos e Classe II de molares inferiores.
Certas desvantagens, porém, foram observadas. Fazia-se necessá rio um
segundo procedimento cirúrgico, embora de proporções menores para
remoção desta membrana normalmente 4 a 6 semanas após a colocação
da mesma. Além de ser um desconforto adicional, havia a possibilidade
de algum prejuízo no processo de regeneração, pelo trauma ou distúrbio
dos tecidos recém-formados. Além do que, retração gengival com
exposição da membrana

era freqüentemente observada.

Conseqüentemente, seguia-se a isto, acúmulo de placa, inflamação
tecidual e formação de bolsa entre o tecido gengival e a membrana,
criando problemas no controle de infecção

e possivelmente efeitos

negativos nos esforços de regeneração (NOVAES JR.; MAGALHAES,1999).
PARASHIS

et al. (1999, p. 390) igualmente destacam que

diferentes materiais foram desenvolvidos para permitir a aplicação da
técnica na prática clinica. "0 primeiro destes materiais regeneradores foi
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o Gore-Tex Periodontal Material (WL Gore), uma membrana

não-

reabsorvivel composta de politetrafluoretileno expandido (e-PTFE)".

Segundo MIRANDA et al. (2001, P. 209):

Das barreiras não absorvíveis, o erTIFE 6, talvez, o material mais
largamente estudado. Estudos têm demonstrado histologicamente que
este tipo de barreira promove a neoformação das estruturas do
periodonto de sustentação em animals. Uma vantagem das barreiras
não absorvíveis é que oferecem um controle completo do tempo de
permanência desta nos tecidos. Alguns autores apontam como
desvantagem do uso dessas barreiras, a necessidade de um segundo
procedimento cirúrgico para sua remoção.

Porém,

como afirmam PARASHIS et al. (1999), certas

desvantagens foram observadas, pois um segundo procedimento
cirúrgico, apesar de menor, era necessário, geralmente 4 a 6 semanas
depois da inserção para a remoção da membrana. Ademais, a recessão
gengival com exposição da membrana era freqüentemente observada; isto
levava ao acúmulo de placa, inflamação e formação de bolsa entre a
gengiva e a membrana, criando problemas de controle de infecção e
possíveis efeitos negativos no esforço regenerativo.
Ainda com base em PARASHIS et al. (1999, P. 390),
"recentemente, uma segunda geração de materiais regenerativos
biorreabsorviveis tornou-se disponível para o uso na prática clinica. A
barreira-matriz Guidor (Guidor) é uma delas".
0 dispositivo é feito de ácido poliláctico amorfo amolecido com um
éster de ácido cítrico para aumentar a maleabilidade e facilitar o controle
clinico. 0 design funcional e o efeito de barreira do material são mantidos
por 6 a 8 semanas depois da inserção. Este intervalo é considerado
essencial para a repopulagdo da ferida com o ligamento periodontal e as
células ósseas e para a formação de uma nova inserção. A partir de

então, uma lenta reabsorção interna prossegue através da hidrólise,
resultando em fragmentação e reabsorção iniciais do material, depois de
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3 meses. Os produtos da degradação são absorvidos pelos tecidos
circunjacentes, metabolizados em água e dióxido de carbono e excretados
pelo corpo. A reabsorção completa demora de 6 a 12 meses (PARASHIS et
al., 1999, P. 390).
Detalhando um pouco mais: a barreira Guidor tem um design de
múltiplas camadas externas e internas separadas por um interespaço. A
camada externa é caracterizada por amplas perfurações retangulares que
permitem que o tecido conjuntivo do retalho penetre na barreira e se
espalhe dentro do interespago. A integração do retalho com a barreira
previne a migração apical do epitélio, a recessão gengival e a formação de
bolsas ao longo da superfície externa, mesmo nos casos de exposição da
matriz. 0 material exposto desaparece entre 6 a 8 semanas depois da
cirurgia, devido b. combinação entre a reabsorção e o atrito. A camada
interna é caracterizada por pequenas perfurações circulares (milhares
por cm2) que retardam consideravelmente a penetração celular, porém
permitem a passagem do fluido. Eventualmente, o tecido gengival do
interespago e o ligamento periodontal formado entre a raiz e a barreira
penetram na camada interna e se integram um com o outro. Além da sua
função de barreira, a camada interna contém mantenedores de espaço
que mantêm suficiente espaço entre a barreira e a superfície radicular,
para que a proliferação do tecido ocorra nos casos em que o dispositivo
está em contato com a raiz (PARASHIS et al., 1999, p. 390-391).
Relativamente a esta técnica, PARASHIS et al. (1999, p. 391)
afirmam que "estudos clínicos em pacientes com defeitos intra-ósseos ou
de furca Classe II mostraram redução significativa da profundidade da
sondagem, ganho importante de conexão da sondagem clinica e uma
incidência baixa de patologia gengival, recessão gengival e exposição do
dispositivo".
Na opinião dos mesmos autores, "a incorporação de uma barreira
biorreabsorvivel Guidor no tratamento por RTG representa uma melhora
significativa. Estudos clínicos controlados adicionais são necessários
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para confirmar a eficácia desta barreira biorreabsorvivel no tratamento
de vários tipos de defeitos intra-ósseos" (PARASHIS et al., 1999, p. 399).
"A regeneração do aparato de inserção perdido é o tratamento de
escolha para defeitos intra-ósseos na prática clinica contemporânea"
(PARASHIS et al., 1999, p. 398).
No entanto, MIRANDA et al. (2001, p. 211) explicam que,
clinicamente, não há como determinar qual o tipo de cicatrização que se
dá pós-terapia regenerativa.

O único método confidvel para determinar a eficácia destas terapias é a
avaliação histológica. Esta permite a avaliação de todos os componentes
do ligamento periodontal e, assim, determinaria fielmente se os
resultados clínicos representam neoforrnagão dos tecidos periodontais
ou alguma forma de reparo. Devido a considerações éticas, a técnica
histológica foi usada em humanos somente em alguns casos isolados
(STAHL et al.: VUDDHAKANOK et al.).
(...) Frente ao exposto, fica claro que, o uso de barreiras em defeitos de
furca grau II em molares inferiores em humanos resulta em ganhos de
inserção clinica e preenchimento ósseo questiondveis , O significado
desta limitada "melhora clinica" permanece ainda desconhecido, bem
como, seu efeito no prognóstico de dentes com envolvimento de furca.
Não há, também, com assegurar qual o tipo de resultado cicatricial que
ocorreu, ou seja, se realmente houve neoformação do ligamento
periodontal após o emprego de barreiras.

3.2.3.2 Enxertos ósseos - osso

desmineralizado congelado a seco

(demineralized freeze-dried bone allograff) - DFDBA
Dentre as possíveis técnicas mais empregadas na reconstituição

do rebordo residual, está a dos enxertos ósseos.
Como orientam MENEZES et al. em seu artigo "Reconstituição
óssea como preparo et implantodontia" (2001), independente do tipo de
enxerto, o mecanismo de atuação desses materiais é realizado de dois
modos:
Mecanismo de osseoindução - permite a formação de novo

•

osso, por meio da estimulação de células mesenquimais receptoras que
(
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diferenciam em células formadoras de osso, sob o estimulo dessa matriz
associada a proteínas presentes no osso desmineralizado. Quando esse
material é implantado em locais não ósseos, deverá ocorrer a formação de
tecido mineralizado;
•

Mecanismo de osseocondução - as células ósseas em

formação infiltram, proliferam sobre o material, formando novo osso. Irá
funcionar como arcabouço para a formação óssea.
Com base nessas características, a diferença entre materiais
osseoindutores

e osseocondutores

recai no fato do primeiro ser

biologicamente ativo enquanto que o segundo servirá apenas como um
material de preenchimento.
MENEZES et al. (2001) esclarecem também que dentro da
categoria de enxerto alógeno ou homogêneo - ou seja, obtidos entre
membros da mesma espécie (de homem para homem) encontra-se
aloerucerto ósseo não descalcificado (FDBA),

o

ou aloenxerto ósseo

descalcificado e liofilizado (DFDBA), sendo o primeiro osseocondutor e o
segundo osseoindutor.
"A utilização deste tipo de material apresenta boas perspectivas,
entretanto é necessário um correto processamento e seleção do material
a fim de evitar a transmissão de patologias ou uma presença de baixo
teor estrogênico determinada pela presença da proteína BMP - bone
rnorphogenetic proteins"

(MENEZES et al., 2001).

Diante de um estudo de caso que esses mesmos autores
realizaram, concluíram que:
•

independente da sua origem ou evolução os defeitos ósseos

são complicadores à reconstituição estética/funcional de dentes
perdidos;
•

as correções de defeitos ósseos representam uma importante

etapa ao restabelecimento odontológico;
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•

biomateriais não apresentam nenhum tipo de complicador ou

contra-indicador para o uso odontológico;
.

biomateriais representam uma opção para a substituição dos

enxertos autógenos;
•

a associação de enxerto autógeno, xenógeno bovino, BMP e

membrana absorvível demonstrou efetividade no restabelecimento ósseo;
•

xenoenxertos são

de fácil manuseio

e

a baixo custo;

Em nosso caso o uso dos enxertos autógenos associados ao enxerto
xenógeno demonstrou ser adequado a implantodontia (MENEZES et al.,
2001).

3.2.3.3 Derivados da Matriz do Esmalte (DME)
MIRANDA et al. (2001, p. 207) afirmam, relativamente às técnicas
de regeneração, que "(...] mais recentemente tem sido usadas também
proteínas de matriz de esmalte". Contudo, esses mesmos autores alertam
que as evidências mostram a limitada capacidade de

regeneração

periodontal com a utilização de enxertos e substitutos ósseos e que o
estudo das proteínas da matriz de esmalte ainda encontra-se em fase
inicial.

Uma alternativa para se obter a regeneração periodontal é tentar imitar
os eventos que acontecem durante o desenvolvimento da raiz dentária.
Existem evidências crescentes de que as células da bainha epitelial de
Hertwig (BEH), que é a extensão apical do órgão do esmalte, secretam
proteínas durante a formação radicular e que estas estão envolvidas na
formação do cemento acelular durante o desenvolvimento dentário.
Proteínas derivadas da matriz do esmalte (PMDE), tendo amelogenina
como seu principal componente, têm sido utilizadas como material para
regeneração periodontal baseado em evidências de que as mesmas são
ativas durante a embriogênese do cemento (COHEN et al.. [s.d.]. p. 4).
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ARAÚJO (2001, p. 157) explica as vantagens desse procedimento:

0 uso de derivados da matriz do esmalte (DME) em terapia regenerativa
se baseia em estudos que sugerem a influência decisiva de proteínas do
esmalte na formação de cemento acelular com fibras extrínsecas
durante a formação dos tecidos periodontais. Analogamente, estes
derivados quando aplicados sobre a raiz estimulariam e incrementariam
a formação de cemento acelular somente com fibras extrínsecas. Existe
uma evidente vantagem na formação deste tipo de cemento, o alto
número de fibras extrínsecas contidas neste cemento. Portanto, o
objetivo do uso de DME é estimular a formação de um cemento de
melhor qualidade.

"Presentemente, derivados da matriz do esmalte de origem são

comercializados com o nome de EMDOGAIN® (BIORA AB)" (ARAOJO,
2001, 157).
Como elucidam COHEN et al. ([s.d.], p. 4), "EMDOGAIN® é
composto por amelogenina suína, que é homóloga à humana, evitando
assim reações imunológicas indesejadas."
Estes mesmos autores afirmam que de acordo com a revisão da
literatura, foi observado que as proteínas derivadas da matriz do esmalte

(PMDE) apresentam poder regenerador, quando aplicadas sobre a
superfície radicular, atuando de forma distinta das demais técnicas para
regeneração periodontal conhecidas até o momento.

PDME tem sido utilizada para promover neoformação do cemento
inserido à dentina subjacente em estudos experimentais. 0 mecanismo
de ação não é completamente conhecido, mas sugere-se que simule o
papel das proteínas do esmalte na cementogênese. Assim, a deposição
temporária de proteínas da matriz do esmalte sobre a superfície
radicular seria um passo essencial para induzir a neoformação de
cemento acelular, que pode eventualmente ser seguida pela formação de
um novo ligamento periodontal e osso alveolar. 0 uso das proteínas do
esmalte em conjunto com a cirurgia periodontal regenerativa parece
promover uma matriz extracelular natural para re-colonização de
superfícies radiculares previamente doentes por células que expressam
o fenótipo do cementoblasto (COHEN et al., ([s.d.], p. 9).
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Os estudos mais recentes mostram a formação do cemento
acelular de fibras extrínsecas, tipo II, em seguida à utilização do
EMDOGAIN®. O cemento tipo II forma-se concomitantemente com a
dentina e na presença da bainha epitelial de Hertwig, desenvolvendo um
papel importante como tecido de sustentação graças à presença de fibras
colágenas (fibras de Sharpey) incorporadas a maior parte de sua extensão
(COHEN et al., ([s.d.], p. 9).
E atestam ainda estes pesquisadores:

Clinicamente, as PMDE, analisadas com o uso do EMDOGAIN®, tem
mostrado ter uma boa eficácia em longo prazo. Foi observada uma
melhora no nível de inserção, na profundidade de bolsa e no ganho
ósseo. Essa melhora tende a progredir com o tempo, o que não
aconteceu nas regiões onde o EMDOGAIN® não foi utilizado. Também
tem sido demonstrada uma excelente tolerabilidade e baixa reação
Imunológica contra o EMDOGA1N®, confirmando a homogeneidade
existente entre a proteína humana e a suma (COHEN et al. ([s.d.]. p.
10).

3.2.3.4 Gel de Plaquetas (Plasma Rico em Plaquetas - PRP)
"Gel de Plaquetas é uma modificação autóloga da fibrina glue que
tem sido descrita recentemente

e usada em várias aplicações com

sucesso clinico aparente" (LEÃO, 2000).
Como esclarece Moira Pedroso LEÃO (2000) em seu trabalho
intitulado

Gel de plaquetas: urn recurso adicional para otimizar a

osseointegração, o gel de plaquetas é preparado por coleta de sangue no
período pré-operatório e é

processado usando-se um conjunto de

operações. Esta preparação caracteriza-se pelo uso de sangue autólogo

manipulado mecanicamente do qual é separada a fração de plasma rico
em plaquetas (PRP) e originalmente rica em fatores de crescimento. Uma
vez separada esta fração recebe um agente anticoagulante e, no momento
de sua utilização é misturada a um agente coagulante para conferir ao
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material a consistência semelhante a gel, ideal para a sua manipulação e
inserção na ferida cirúrgica.
Suas principals indicações são:
1.

promover o crescimento ósseo para implantes dentários:

2.

em cirurgias de levantamento de seio maxilar;

3.

selamento de perfurações da membrana de Schneiderian;

4.

procedimentos de lateralização do nervo alveolar inferior;

5.

enxertos onlay;

6.

enxertos particulados;

7.

reparação de fissuras alvéolo-palatal;

8.

reparação de fistula oro/antral;

9.

hemosta.sia pós-operatória em iliac° após a doação de

enxerto ósseo;
10.

defeitos de continuidade em mandíbula (KEENAN, apud

LEÃO, 2000);
11. hemofílicos que se submetem a cirurgias (HOWES, apud
LEÃO, 2000).

Ainda conforme LEÃO (2000),

as principais vantagens da

utilização do gel de plaquetas em comparação à fibrina glue são:
1.

segurança: elimina o risco de erro operacional (lido ha risco

de troca de produto);
2.

segurança:

produto usado de origem preferencialmente

autólogo do que homólogo;
3.

conveniente para o paciente. Não há necessidade de ir até um

banco de sangue;
4.

melhora o suporte para a cicatrização da ferida;
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5.

mais rápida mineralização do coldgeno no reparo ósseo e

local de enxertos;
6.

estabilização rápida dos enxertos;

7.

mais pacientes podem ser eleitos para os procedimentos

porque não se precisa encontrar nos bancos de sangue materiais que
preencham os critérios de doação;
8.

citosinas e fatores de crescimento trazem ao local uma

maneira desejável de cicatrização que não acontece com lIbrina glue:
9.

formação de um coágulo não friável;

10.

a trombina causa elevação de fibrinopeptidios Ae Be

molécula de fibrinogênio que resulta na formação de montimeros de
fib rina ;
11.

a trombina também ativa o fator XIII (fator de estabilização

de fibrina) que volta a permitir uma ligação de cruzamento estável da
fibrina na presença de cálcio ionizado;
12. não potencial para transmissão de doenças quando usado
sangue autólogo;
13. menos trombogênico que um material de enxerto não tratado
ou enxerto pré-tratado com sangue;
14. aderência minima, formação/resolução em 4-6 meses.

No entender da citada autora, o gel de plaquetas, embora de uso
clinico recente, tem demonstrado ser capaz de produzir um osso mais
denso e maduro do que o osso reparado sem a sua presença.
E complementa suas colocações, fazendo uma previsão de que "o
uso do gel de plaquetas pela sua eficiência comprovada, tecnologia
simples e facilidade de manipulação deve continuar sendo rapidamente
assimilada pela maioria dos cirurgiões buco-maxilo-faciais, sobretudo na
2000).
implantodontia" (LE AO,
-
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ROSSI JUNIOR et al.

(2001) publicaram o artigo intitulado

"Utilização de plasma rico em plaquetas em enxertos ósseos — proposta

de um protocolo de obtenção simplificado", dando especial ênfase à
questão da eficiência dos mecanismos de reparo. Achamos válido
destacar aqui as colocações destes autores relativamente ao plasma rico
em plaquetas como fator de crescimento para enxertos ósseos:

0 conceito é que o PRP, que é um coágulo de fibrina (às vezes referido
como uma cola de fibrina), é rico em plaquetas as quais liberam, em
períodos cíclicos, PDGF e TGF-b.
0 PDGF parece ser o primeiro fator de crescimento presente em uma
ferida e inicia a reparação do tecido conjuntivo, incluindo regeneração e
reparo ósseo. As atividades especificas mais importantes do PDGF
incluem mitogênese (aumento da população de células, principalmente
das células de reparação), angiogênese (mitose andotelial dentro de
capilares em função), e atividades de macrófagos (debridamento do local
da ferida e origem da segunda fase dos fatores de macrófagos
(debridamento do local da ferida e origem da segunda fase dos fatores de
crescimento para o reparo continuado e regeneração óssea) (ROSS et al.,
1988).
Há. aproximadamente 0,06 ng de PDGF por milhão de plaquetas ou
cerca de 1,200 de moléculas de PDGF por plaqueta, demonstrando o
grande potencial destas.
A teoria é que isto aumenta a quantidade inicial de PDGF o que propicia
uma maior atividade da célula osteocompetente de forma mais completa
do que quando ocorre no enxerto e no meio de coágulo apenas (ROSS et
al., 1988). Além disto, acredita-se que o aumento da rede de fibrina
criado pelo PRP aumenta a osteocondução do inicio ao fim da
consolidação do enxerto. f...].
Estas proteínas TGF-b representam um mecanismo que mantém o
modulo de regeneração óssea e a reparação em longo prazo e se
transformam em um fator de remodelação óssea com o tempo. A função
mais importante do TGF-b e do TGF-b2 parece ser a quimiotaxia e a
mitogênese dos precursores de osteoblastos e sua habilidade para
estimular sua deposição da matriz de colágeno na reparação da ferida e
do osso (MARX, 1994). Além disto, as duas proteínas TGF inibem a
formação de osteoclastos e a reabsorção de osso, assim, favorecendo
mais formação do que reabsorção pelos dois mecanismos diferentes.
Um modelo razoável tem sido desenvolvido para regeneração óssea em
enxertos celulares da medula esponjosa baseado em trabalhos
anteriores e em conhecimentos recentes (MARX et al., 1998). Este
modelo também aponta para dois fatores fundamentals que infl uenciam
a regeneração óssea normalmente e mostram, como as quantidades
aumentadas de cada um através do PRP produzem uma taxa mais
rápida de formação óssea e uma quantidade maior de osso. A ampliação
da influência do PDGF e TGF-b através da técnica de seqüestro e
concentração de plaquetas no PRP é vista como uma ferramenta
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disponível e prática para aumentar a taxa de formação óssea e a
quantidade de osso formado (ROSSI JUNIOR et al., 2001).

3.3 RIZECTOMIA E HEMI-SECÇÃO

Por rizectomia entende-se o ato cirúrgico que remove parcial ou
integralmente uma ou até mesmo duas raizes de um dente multiradicular. As rizectomias são procedimentos aceitáveis para qualquer raiz
de um dente multi-radicular, contudo mais comumente este
procedimento destina-se as raizes mesio ou disto-vestibulares dos
molares superiores (NOVAES JR.; MAGALHAES,1999).
Conforme estes mesmos autores, a raiz a ser amputada

é

selecionada com base na quantidade de tecido de suporte remanescente.
Geralmente tal processo ocorre quando uma raiz particularmente
apresenta grande perda de suporte. Entretanto, nos casos onde há perda
comparável de osso em todas as raizes, considerações protéticas

e

endoclônticas deverão ser o fator determinante, recomendam. Geralmente
a raiz disto-vestibular dos molares superiores é a raiz em questão, sendo
a ressecgdo da mesma bem sucedida para manter o molar. Pode ser
bastante difícil, porém, em um dente multi-radicular com grande
destruição, decidir-se qual(is) raiz(es) removida(s). Nos molares
superiores algumas vezes, em caso de doença avançada, tal opção s6
poderá ser feita após a separação das mesmas, visualização da área
envolvida e avaliação da quantidade de estrutura de suporte residual de
cada uma delas. Mas se este molar superior tem envolvimento apenas da
furca vestibular e/ou de apenas uma das furcas proximais, a situação é
mais fácil e prontamente resolvida removendo-se a única raiz mésio ou
disto vestibular afetada pela lesão.
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A separação de um dente multi-radicular através de sua área de
furca, de forma que as raizes sejam seccionadas juntamente com a parte
correspondente da coroa se chama de hemi-secção (NOVAES JR.;
MAGALHÃES, 1999) .
Conforme GLICKMAN (1974, p. 690), "la hemisección utiliza la
misma técnica que la usada para la resección radicular, excepto que se
elimina la mitad de la corona junto con una de ias raices de un molar

inferior. La mitad mesial o distal conservada sirve como pilar ilia parauna
restauración dental".
Para MANSON e ELEY (1993) a hemi-secção é indicada nos casos
de furca dos molares inferiores onde há extensa reabsorção óssea ao
redor das raizes. Precisa-se garantir que uma restauração adequada da
coroa da metade remanescente será possível, antes de se optar por este
procedimento.
No caso da hemi-secção, na avaliação do paciente com
possibilidade de ser submetido a tais modalidades cirúrgicas, também
devemos considerar entre outros fatores

o comprimento do tronco

radicular, a divergência radicular, o comprimento e a forma das raizes
bem como sua quantidade de suporte ósseo remanescente,
recomendaram NOVAES JR. e MAGALHÃES (1999).
Para estes mesmos autores, em geral o tratamento endod6ntico de
um dente a ser seccionado deve ser realizado antes da cirurgia
periodontal. Em casos onde o sucesso da terapia não seja muito evidente,
pulpectomia pode ser realizada e os canais preenchidos com hidróxido de
calcio , O preenchimento permanente destas raizes é realizado após a
cirurgia periodontal e após a confirmação do sucesso da terapia de
ressecção radicular.
NOVAES JR. e MAGALHAES (1999) orientaram também que
elementos com grande destruição da coroa clinica

e conseqüente

envolvimento de seu assoalho, podem ter nos procedimentos de hemisecção a única opção terapêutica excluindo-se a exodontia (figura 25).
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importante verificar

se as condições radiográficas permitem tal

procedimento. Estrutura óssea integra deve existir ao redor da(s) raiz(es)
a ser(em) mantida(s) (figura 26).

ASPECTO CLÍNICO DE UM MOLAR INFERIOR COM
FIGURA 25.
INDICAÇÃO DE HEMI-SECÇÃO.
FONTE: NOVAES JR.; MAGALHÃES, 1999, p. 420.
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FIGURA 26. ASPECTO RADIOGRÁFICO DESTE ELEMENTO NO PRÉOPERATÓRIO.
FONTE: NOVAES JR.; MAGALHÃES, 1999, p. 420.
Contudo, eventualmente a manutenção de ambas as raizes tornase impossível por não haver espaço disponível para proceder-se ã.
adequada restauração de ambas (figura 27 abaixo). 0 provisório deve ser
mantido em posição até a cicatrização completa dos tecidos. É relevante
que o mesmo ofereça adequadas condições de higiene ao paciente
durante este período (figura 28 na página a seguir).

FIGURA 27. RADIOGRAFIA DE 2 MESES DE PÓS-OPERATÓRIO AINDA
COM 0 TRABALHO EM PROVISÓRIO.
FONTE: NOVAES JR.; MAGALHÃES, 1999, p. 420.
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FIGURA 28. FOTOGRAFIA DO PROVISÓRIO EM POSIÇÃO.
FONTE: NOVAES JR.; MAGALHÃES, 1999, p. 420.

A restauração definitiva deve

preencher os

requisitos

estabelecidos pela dentistica restauradora, como por exemplo a correta
extensão intracanal do núcleo fundido (figura 29), além de um adequado
estabelecimento do ponto de contato e superfície oclusal (figura 30).
Estes procedimentos são bastante previsíveis e o acompanhamento
longitudinal tem excelentes resultados (figura 31), como elucidam
NOVAES JR. e MAGALHÃES (1999).
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ASPECTO
FIGURA 29.
TRABALHO DEFINITIVO.

RADIOGRAFICO APÓS CONFECÇÃO

FONTE: NOVAES JR.: MAGALHÃES, 1999, p. 421.

FIGURA 30. ASPECTO CLINICO DO TRABALHO DEFINITIVO.

FONTE: NOVAES JR.: MAGALHÃES, 1999, p. 421.

DO

CONTROLE RADIOGRAFICO COM 5 ANOS DE PÓSFIGURA 31.
OPERATÓRIO.
FONTE: NOVAES JR.; MAGALHÃES, 1999, p. 421.

Já os molares superiores têm tal procedimento dificultado tanto
por sua posição na arcada (figura 32, na página a seguir), quanto pela
posição de suas raizes. Para tanto, recomenda-se preferencialmente a
realização do tratamento endodifintico. Tenta-se preservar a raiz palatina
por ser a mais longa, volumosa e com maior suporte ósseo. Após a
colocação da restauração provisória, deve-se orientar o paciente para a
utilização de escovas interproximais, hábito que deve ser mantido após a
cimentação do definitivo. Assim como na arcada inferior, a correta
indicação desta técnica acarreta em ótimos resultados a longo prazo.
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FIGURA 32. VISTA VESTIBULAR DE UM MOLAR SUPERIOR COM
INDICAÇÃO DE HEMI-SECÇÃO.

FONTE: NOVAES JR.; MAGALHÃES, 1999, p. 421.

ROSENBERG et ai. (1992) utilizaram o termo "ressecgdo dentária"
que indica a excisdo e remoção de qualquer segmento do dente, uma raiz
com ou sem uma porção coronária unida e seus tecidos pulpares
contidos. Amputação radicular refere-se à remoção de uma raiz apical à..
furca sem remoção da porção coronária do dente. Hemi-secção indica a
remoção ou separação de raiz com sua parte coronária de um molar
inferior. Amputação radicular e coronária indica a remoção da raiz com
sua porção coronária de um molar superior. Ressecção dentária descreve
amputação radicular, hemi-secção e amputação radicular e coronária
conjuntamente sem referência A. porção do dente removido.
0 procedimento da ressecgdo radicular inclui a remoção de uma
ou mais raizes de um dente multirradiculado. Adotado nos casos de
envolvimento Grau II e III, especialmente em molares superiores onde a
separação e posterior remoção de uma ou mais raizes se faz necessária
para eliminar o comprometimento da furca (GRAÇA et al., 1997).
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Contudo, LINDHE (1992) alertou que o risco de deixar para trás
"saliências" de estrutura dentária, durante a hemi- secção do dente e
ressecção radicular, é

um incentivo para a execução destes

procedimentos após o levantamento do retalho, permitindo exame correto
da superfície de dentina cortada pela cirurgia. A área deve ser
radiografada imediatamente após a cirurgia para verificar se estas
"saliências" não existem mais.
A figura 33, extraída de GLICKMAN (1974), ilustra a restauração
dental pelo método de hemi-secção.

FIGURA 33. HEMI-SECÇÃO. ESQUERDA: LESÃO DE BIFURCAÇÃO NO
PRIMEIRO MOLAR. DIREITA: DOIS ANOS E TRÊS MESES APÓS A
RESSECÇÃO DA METADE MESIAL DO PRIMEIRO MOLAR.
FONTE: GLICKMAN, 1974, p. 691.

Segundo GRAÇA et al. (1997), a seleção das raizes a serem
mantidas baseia-se na seguinte avaliação:
a) a quantidade de inserção periodontal remanescente;
b) a qualidade e quantidade de estrutura dentária das raizes;
c) a condição anatômica das raizes com respeito à endodontia e
confecção de núcleos e coroas;
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d) a possibilidade de criar uma área compatível corn controle de
placa;
e) valor estratégico das raizes no contexto da reabilitação
protética;
f) a estética.

GRAÇA

et al. (1997) ainda comentaram sobre estes

procedimentos, que se indicam não somente para a doença periodontal
como também nas reabsorções radiculares, acidentes endochinticos,
raizes curvas, canais perfurados que impossibilitem a endodontia, lesões
periapicais, lesões endoperiodontais, fraturas radiculares, cáries na área
da furca, fraturas mandibulares e cirurgias para corrigir prognatismo.
LINDHE (1992) fez uma observação no sentido de que problemas
difíceis surgem quando a ressecção radicular é executada em molares
superiores. Como estes dentes possuem três raizes, uma ou duas podem
ser preservadas após a separação. Apesar de um exame clinico

e

radiográfico cuidadoso, é impossível, muitas vezes, avaliar corretamente
a extensão do defeito da furca, até que um procedimento de retalho torne
possível o exame direto. Em casos de doença periodontal avançada em
volta de molares superiores, com freqüência torna-se necessário separar
as três raizes entre si, para obter acesso A. área inter-radicular, com a
finalidade de avaliar a altura do osso remanescente, por exemplo, na
superfície vestibular da raiz palatina das raizes vestibulares.
Já conforme GENCO et al. (1996) geralmente um dente isolado,
como o primeiro molar inferior, pode ser salvo em uma dentição de outra
forma intacta, pela ressecção da raiz adoentada seja mesial ou distal. A
área da raiz preenchida com osso como um alvéolo após extração e pode
dar suporte para

o dente

vizinho, bem como a raiz ou raizes

remanescentes. A coroa pode ser recontornada para diminuir a largura
vestibulolingual e reduzir a força oclusal sobre o dente. Os dentes com
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ressecgdo podem ser mantidos por anos e funcionar como suportes ou
como paradas oclusais para overdentures.
Esses mesmos autores alertam, contudo, sobre as contraindicações deste procedimento (ressecção radicular), que incluem dentes
com raizes que estão fusionadas ou doentes, nos quais o suporte da raiz
(ou raizes) remanescentes após a amputação sera inadequado para dar
suporte ao dente. "Exodontia

é o tratamento

de escolha nestas

situações", completam.
Outrossim, GRAÇA et al. (1997) consideram a possibilidade de
falhas de ordem protética que podem ser:
a) por descimentação da restauração protética: este aspecto
relaciona-se A. manutenção de raizes que não apresentam
condições favoráveis para a confecção de núcleos e coroas com
adequada retenção e estabilidade;
b) por fraturas radiculares: a desvitalização do dente, tornando-o
mais friável, é a principal causa da fratura, sobretudo quando
a resultante de força na intimidade do periodonto de suporte
dá-se no sentido lateral. A distribuição inadequada dos dentes
no arco, raizes curtas, hábitos parafuncionais, bruxismo,
inobservância dos aspectos oclusais concorrem para aumentar
o risco de fraturas.

Precisamos, não obstante, considerar também
super-instrumentação endodeintica

e o

o problema da

excessivo alargamento dos

condutos durante o preparo para a confecção do núcleo, que diminuem a
resistência física das raizes. Por isto, os diversos autores recomendam a
instrumentação minima necessária para a adequada terapia endodeintica
e o preparo do conduto sem alargá-lo em demasia, quando da confecção
do núcleo. A preservação das estruturas dentárias pode ser maior se os
núcleos são confeccionados com pinos metrificados e preenchidos com
ionômero de vidro, resina ou amálgama.

74

Já no entendimento de MIRANDA et al. (2001, P. 207),

(...] os procedimentos de separação de raizes, com ou sem ressecção,
são capazes de limitar a progressão de doenças nesses locais. Por outro
lado, o que o clinico faz com as raizes remanescentes para ser
determinante do prognóstico das mesmas [...]. Nesse sentido, vale
destacar que os procedimentos odontológicos devem ser realizados de
acordo com as técnicas apropriadas. 0 que ocorre com raizes
remanescentes é que áreas como a cariologia, a endodontia, a oclusão e
a prótese devem ser consideradas quando da utilização dessas raizes
para reabilitações. A observação dessas questões, certamente, levará a
um prognóstico favorável para raizes remanescentes.

3.4 PREPARAÇÃO EM TONEL (TUNELIZAÇÃO)

A preparação em túnel (LINDHE, 1992) ou tunelização (GRAÇA et
al., 1997; NOVAES JR. e MAGALHÃES, 1999) justifica-se quando existe
perda de inserção no sentido horizontal na área inter-radicular e um grau

de divergência entre as raizes que possibilite a limpeza pelo uso de
escovas interdentais.
MIRANDA et al. (2001, p. 204), afirmam que:

[...] as tunelizações são procedimentos clínicos que, muito embora
possam não ser considerados de simples execução, são necessários
manutenção de um grande número de dentes. A sua realização tem
como principal objetivo permitir um acesso adequado para o controle de
placa exercido pelo paciente, entendendo-se, nesse contexto, que
controle de fator etiológico é primordial para a obtenção e manutenção
de saúde periodontal.

No entendimento desses autores, das opções de tratamento

existentes para furcas Grau II e III a tunelização 6, certamente, a menos
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empregada. Existem limitações de indicação, tais como o tipo e posição
do dente, anatomia das furcas, dilacerações e fusões radiculares. Os
molares inferiores são os dentes mais freqüentemente tunelizados. Uma
outra limitação, mencionam os autores, est á associada à idéia de que a
alta experiência de cárie, nessas áreas, contra-indicaria sua utilização
(MIRANDA et al., 2001, p. 206).
No entanto, os mesmos autores afirmam que a redução da
incidência de cárie neste caso está no uso do aim Nos estudos mais
recentes o flúor tópico foi extensivamente utilizado (MIRANDA et al.,
2001, p. 206).
Para MANSON e ELEY (1993) a preparação em túnel é aplicável às
bifurcações

de molares inferiores. A exposição para curetagem

e

raspagem é obtida através de retalhos com bisel invertido vestibular e
lingual. 0 tamanho da furca é então aumentado pelo contorno do osso e
algumas vezes por remodelação das superfícies internas das raizes, que
se faz necessária quando as raizes estão muito próximas. Quando
possível, isto deve ser evitado por causa da promoção de alto risco de
cárie. O propósito desta remodelação é promover espaço para que uma
escova em espiral passe livremente através da furca, do lado vestibular
para o lado lingual. 0 retalho é deslocado para apical justamente sobre a
margem óssea. 0 cimento cirúrgico é colocado na furca de modo que o
retalho não possa ser puxado em direção à coroa. A regido precisa ser
coberta por cimento durante duas semanas.
Já para GRAÇA et al. (1997) este procedimento é feito através do
rebatimento de um retalho mucoperiostal que visa dar acesso A. área da
furca e possibilitar o reencontro ósseo. Ao se decidir pela tunelização de
um dente, o mais comum é se conformar o túnel as expensas da remoção
de tecido ósseo de suporte inter-radicular. O espaço necessário mínimo
deve permitir a passagem, com folga, de uma escova interproximal fina.
Para os professores NOVAES JR.

e MAGALHÃES (1999)

a

tunelização resume-se na exposição cirúrgica da área da furca do dente
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em questão. Orientaram os autores que após elevação do retalho mucoperi6steo nas faces lingual e vestibular, procede-se à remoção de tecido
de granulação e adequada raspagem e alisamento radicular do dente
afetado. Em seguida realiza-se a remoção de alguma estrutura óssea
remanescente da área inter-radicular. Tal recontorno da crista óssea se
faz necessário para adequado recontorno da anatomia gengival. 0 retalho
é posicionado apicalmente criando-se assim espaço para higienização.
Este retalho é mantido em posição por meio de suturas inter-dentais e
inter-radiculares. Durante as consultas de manutenção, indica-se a
utilização de clorexidina e flúor.
Os mesmos autores alert= que existe um risco pronunciado de
sensibilidade pós-operatória e para o desenvolvimento de lesões cariosas.
Deve-se considerar também que para este tipo de procedimento,

o

paciente deve ser cuidadosamente selecionado. Um controle de placa
extremamente eficaz da area em questão se faz necessário para o sucesso
deste tipo de procedimento, portanto apenas elementos dentários com
espaço inter-radicular suficiente que permitam a higiene desta área
devem ser considerados para tal.
Os molares com indicação de tunelização, portanto, apresentam
prognóstico duvidoso e devem conseqüentemente ser selecionados com
atenção redobrada (figuras 34 e 35). Durante o procedimento cirúrgico,
após a exposição da area de furca (figura 36), meticulosa raspagem deve
ser realizada (figura 37). A sutura do retalho deve ser realizada de forma
a manter exposta a furca, conforme mostra a figura 38 e a instrução de
higiene oral adequada, fornecida ao paciente (NOVAES JR.

e

MAGALHÃES, 1999) .
Cabe considerarmos, entretanto, que mesmo em um paciente com
completa ausência de lesões cariosas, esta é uma area de risco para o
desenvolvimento de tal patologia. Por isso, os autores são undnimes em
afirmar que este procedimento tem indicação bastante limitada,
ocorrendo de uma forma geral, quando outras alternativas terapêuticas
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de melhor

prognóstico,

como os implantes por exemplo, forem

inacessíveis por motivos técnicos ou financeiros.

ASPECTO CLINICO VESTIBULAR DE UM MOLAR
FIGURA 34.
INFERIOR COM LESÃO DE FURCA CLASSE III INDICADO PARA
TUNELIZAÇÃO.
FONTE: NOVAES JR.; MAGALHÃES, 1999, p. 426.

FIGURA 35. ASPECTO LINGUAL DESTE ELEMENTO.
FONTE: NOVAES JR.; MAGALHÃES, 1999, p. 426.
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FIGURA 36. RETALHO DIVIDIDO VESTIBULAR COM EXPOSIÇÃO DA
AREA DA FURCA.
FONTE: NOVAES JR.; MAGALHÃES, 1999. p. 426.

RETALHO DE ESPESSURA TOTAL NA SUPERFÍCIE
FIGURA 37.
LINGUAL DESTE ELEMENTO.
FONTE: NOVAES JR.; MAGALHÃES, 1999, p. 426.
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FIGURA 38. APÓS OS PROCEDIMENTOS DE RASPAGEM, ALISAMENTO
E OSTEOPLASTIA, SUTURA DO RETALHO NA ALTURA DA CRISTA

ÓSSEA.
FONTE: NOVAES JR.; MAGALHÃES, 1999, p. 427.

Demais cuidados especiais são recomendados, tais como a
utilização de dentifrícios, bochechos, géis e vernizes imprescindíveis para
a manutenção da área inter-radicular livre de cáries (GRAÇA et al.,
1997).
MIRANDA et al. (2001, p. 206-207), observaram "quando se
considera a resposta periodontal 6. tunelização parece haver um consenso
de que o procedimento é bastante resolutivo tanto na redução da
profundidade de sondagem como na manutenção de inserção."
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3.5 EXODONTIA

A extração dentária, ou exodontia, está indicada quando a
destruição do periodonto progrediu a ponto de não haver possibilidade de
preservação.
LINDHE (1992)

afirmou que

a extração também

pode ser

executada quando a manutenção do dente afetado não irá melhorar o
tratamento global, ou quando o tratamento do dente com furca envolvida
não resultará em condições que possam ser mantidas adequadamente
pelas medidas de controle de placa pelo próprio paciente.
Já para NOVAES JR. e MAGALHÃES (1999) a extração de um
elemento dentário com envolvimento periodontal, por certo irá eliminar a
doença nesta área em particular. Este procedimento está indicado
quando a doença periodontal é de tal magnitude, que nenhuma raiz do
dente em questão pode ser preservada. Deve-se também considerar a
extração um procedimento válido quando apesar de qualquer tipo de
tratamento fornecido, o resultado da terapia em questão não fornecer ao
paciente adequado contorno anatômico para efetivo controle de placa da
área tratada.
E, no entendimento de MANSON e ELEY (1993), em casos
avançados de envolvimento da furca com extensa reabsorção óssea ao
redor de duas ou mais raizes, será necessária a extração. Dentes com
prognósticos incertos devem ser retidos temporariamente, certificando-se
o paciente sobre esta incerteza (nos dentes que não apresentam
sintomas, não apresentam sinais de infecção ou de aumento de
mobilidade). Entretanto, o efeito deste dente retido no prognóstico dos
dentes adjacentes deve ser cuidadosamente considerado.
Achamos oportuno relatarmos aqui ainda o trabalho de pesquisa
realizado por ABUD et al. (2000), da FOUSP - Faculdade de Odontologia
da USP, composto de um estudo de lesões de furca diagnosticadas na
amostra de pacientes tratados na clinica de periodontia da FOUSP.
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0 mencionado estudo objetivou verificar a prevalência de lesões
de furca, além de estimar as indicações de exodontia decorrentes desta
sequela da doença periodontal, em pacientes tratados no Ambulatório de
Periodontia do curso de graduação.
Foram analisados 195 pacientes, no período de julho de 1998 a
janeiro de 2000.
São os seguintes os resultados obtidos pelas pesquisadoras da
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo:
•

52,82%

dos molares superiores estavam presentes

erupcionados,

e

dos quais 20,39% tiveram lesões de furca

diagnosticadas;
•

40,71%

dos molares inferiores estavam presentes

e

erupcionados, dos quais 15,82% tiveram lesões de furca
diagnosticadas;
•

65,38%

dos primeiros pré-molares superiores estavam

presentes e erupcionados, dos quais 3,92% apresentaram nível
clinico de inserção superior a 7 mm. Após exames clínicos
iniciais, destes dentes 51 tiveram indicação de EXODONTIA,
dos quais 52,9% eram molares superiores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como vimos no decorrer das exposições feitas no bojo desta
monografia, um comprometimento de furca, na maior parte das vezes,
ocorre quando uma doença periodontal tiver causado reabsorção óssea e
perda de conexão do tecido conjuntivo para dentro da bifurcação ou
trifurcação de um dente com várias raizes.
Em nosso entendimento, essa

é

uma das mais sérias

complicações das doenças periodontais e um grande desafio mesmo aos
mais experientes e atualizados profissionais.
Pelos relatos bibliográficos que pesquisamos no decorrer da
elaboração desta monografia, até recentemente tais dentes recebiam
prognósticos duvidosos e não raras vezes eram considerados como uma
indicação para ressecgdo da raiz ou até extração. No entanto, felizmente
hoje, cientes dos mecanismos de destruição das diferentes doenças
periodontais e das diversas formas de ocorrência e incidência de tais
doenças, torna-se mais previsível o resultado de terapias periodontais
corretamente estabelecidas.
Não obstante, a experiência deste pesquisador em Periodontia
deixa-lhe evidenciado que o fator determinante de sucesso ou de fracasso
a longo prazo, após qualquer tipo de tratamento, seja ele clinico ou
cirúrgico, e com particularidade nestes casos de lesões de furca, está no
grau de controle efetivo de placa que possa ser obtido e mantido.

Vale

enfatizar: o tratamento demanda adequada remoção de placa e cálculo de
todas as superfícies dentárias acompanhado de um perfeito esquema de
manutenção supervisionado a longo prazo, como aliás é confirmado pelos
diversos e conceituados autores a que nos referimos nesta monografia.
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Outrossim, todas as modalidades

de tratamento aqui

apresentadas compõem apenas uma parte do intrincado processo de
controle das variadas formas de doença periodontal.
Diante de todas as peculiaridades próprias dessa doença, faz-se
imprescindível, pois, que profissional e paciente tenham ern mente que
não há ainda um substituto ideal para a dentição natural. Acima de
tudo, nós profissionais temos a responsabilidade de, toda vez que
possível, optarmos pela manutenção dos elementos dentários do paciente
por meio do restabelecimento da saúde dos tecidos orais, quer seja por
cicatrização ou regeneração das estruturas envolvidas.
E, foi especialmente a preocupação deste pesquisador com a
questão da manutenção ou a reconstrução do aparelho de inserção dos
dentes que o levou a optar pelo tema que intitula a presente monografia.
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