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RESUMO

Entre as várias técnicas usadas para a substituição de dentes
condenados, o transplante autógeno foi um dos primeiros procedimentos a ser
desenvolvido, com terceiros molares ou outros dentes impactados.
Em pacientes jovens, em particular, o uso de técnicas de transplante
tem tido sucesso comprovado.
Esta revisão bibliográfica busca de uma forma objetiva explicar as
várias etapas necessárias para o sucesso deste procedimento, desde o exame
clinico inicial até a prevenção final do caso, além de levar ao conhecimento de
nossos colegas, a descrição de uma técnica de tratamento alternativa, natural e
imediata de substituição de dentes, muito pouco realizada eni nossos
consultórios.

9

1 INTRODUÇÃO
0 transplante de dentes é um procedimento antigo. Já na Idade
Moderna mostrava-se grande preocupação com a necessidade de substituição
dos dentes perdidos para o reestabelecimento da estética e da função.
HUNTER apud ANDREASEN (1994) foi o pioneiro em
transplantes dentais corn embasamento em princípios biológicos, descrevendo,
naquela época, a ocorrência de reabsorçAn radicular após o transplante.
FOUCHARD apud MORAES (1992) também cita os transplantes dentais em
seu livro de 1786. Os transplantes de terceiros molares foram realizados pela
primeira vez nos Estados Unidos, por AF'FEL e MILLER apud MARTIN
(1983). Transplantes de molares foram subseqüentemente relatadas por
NORDENRAN, WALKER e SHAEFFER apud MARZOLLA (1983).
Durante o último quarto de século aumentaram bastante os estudos
sobre técnicas de transplantes. 0 interesse por um assunto tão antigo foi
motivado por novos conhecimentos na área e pelo advento dos antibióticos.
Os transplantes têm demonstrado um percentual de sucesso
razoável, principalmente quando aplicados nos casos em que os terceiros
molares inferiores são transplantados para posição dos primeiros molares
condenados.
0 presente trabalho tem o intuito de realizar uma revisão da
literatura com relação à definição da técnica e do prognóstico dos transplantes
dentais, especificamente no que se refere ao transplante de terceiros molares.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Conceito
O transplante dental pode ser definido como o procedimento de
transferir um dente de se alvéolo e sua subseqüente colocação em outro
alvéolo, existente ou previamente preparado (NAT1ELLA, 1970).
2.2 Classificação

Podemos classificar os transplantes dentais de duas formas, de
acordo com a relação doador/receptor e com o grau de desenvolvimento
radicular do dente a ser transplantado.
2.2.1_ Quando à relação doador/receptor(NATIELLA,
1970).
a) Autogenico — Transplante de dentes de um lugar a outro no
momento indivíduo, envolvendo transferência de dentes impactados, ou
erupcionados, em locais onde foi feita extração, ou em locais cirurgicamente

preparados.
b) Homogêneo — Transplante de dente de um indivíduo a outro da
mesma espécie.

c) Heterogêneo — Transplante de um dente de uma espécie a outra
espécie.
2.2.2_ Quanto ao grau de desenvolvimento radicular
(MORAES, 1992).

a) Foliculo dental: o ideal é que o foliculo tenha entre 2/3 a 3/4 da
raiz formada, é o procedimento que apresenta o melhor resultado, pois
geralmente a formação radicular após o transplante progride em média 2 mm.
Normalmente não necessita tratamento endodôntico, uma vez que a chance de
revascularização pulpar é muito grande. No entanto, possui um grau de
dificuldade maior, principalmente no que diz respeito a remoção intacta do
foliculo dental;
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b) Dente totalmente formado: é urn procedimento mais fácil, pois
muitas vezes o dente a ser transplantado já está erupcionado.
Conseqüentemente a remoção de tecido ósseo, quando necessária é menor.
Nestes casos o índice de ocorrência de necrose pulpar é muito alto e
o tratamento endodôntico se torna necessário.
2.3 INDICAÇÕES
Todos os molares permanentes podem ser transplantados
Normalmente o terceiro molar é o mais utilizado, pois geralmente está fora de
função, e até mesmo em uma posição anatômica desfavorável.
A indicação mais comum para o transplante de terceiro molar é a
substituição de primeiros molares, onde caries extensas, complicações
periodontais marginais, complicações periapicais ou fraturas, tornam o
tratamento convencional impossível (ANDREASEN, 1994).

2.4 CONTRA-INDICAÇÕES
As contra-indicações mais comuns existiriam quando o dente a ser
transplantado for muito maior que a Area receptora, tanto no sentido mésiodistal, como vestíbulo -lingual ou dpico-coronal. Complicações sistêmicas, tais
como: doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, AIDS, doenças
sanguíneas, doenças infecciosas também podem contra indicar o
procedimento. (ANDREASEN, 1994).

2.5 CONDIÇÕES ESSENCIAIS PARA 0 TRANSPLANTE
Segundo relata SMITH (1987) as condições essenciais que
asseguram o sucesso no transplante antogênico sao .

a) 0 desenvolvimento da raiz do dente doador deve estar entre 2/3 a
3/4 do comprimento total para aumentar a chance de revascularização pulpar e
complementaçd'o da rizogênese mais favorável.
b) Os traumas ao ligamento periodontal dos dentes doadores devem
ser evitados ao máximo para diminuir as chances da anquilose ou da

reabsorção inflamatória.
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c) 0 sitio receptor deve ser preparado suficientemente para que,
quando o dente for colocado no leito receptor ele tenha condições de receber
os estímulos fisiológicos.
d) 0 dente transplantado deve ficar os primeiros dias fora de oclusão
para evitar traumas no alvéolo ou até mesmo o seu deslocamento.
e) 0 paciente deve ter boa saúde e estar consciente sobre uma
adequada higiene oral_ Para isso uma anamnese minuciosa deve ser realizada e
orientações rigorosas de higiene devem ser passadas ao paciente

2.6 PROCEDIMENTOS CLÍNICOS
2.6.1 Exame clinico e radiognifico
Uma anamnese completa deve ser realizada e completada com um
exame clinico minucioso, com atenção particular na morfologia do dente a ser
transplantado, comparando-o com as condições e dimensões do local receptor.
Também devemos avaliar o risco de caries, o risco de problemas periodontais,
o estado de saúde geral e o grau de higienização bucal do paciente.
No exame radiografico devemos avaliar o estado do osso em tomo
do dente e da área receptora e o nível de desenvolvimento radicular do dente a
ser transplantado. A dimensão Apico-coronal disponível deve ser analisado
partir de uma radiografia orto-radial observando-se também a posição de
estruturas anatômicas vizinhas (seio maxilar, forame mentoniano e canal
mandibular). As dimensões vestíbulo-linguais podem ser determinadas a partir
de exposições axiais extra-orais. (ANDRESEN, 1994).
2.6.2 Analise do Sitio Receptor
Através de um paquimetro, as dimensões mésio-distal e vestíbulo
lingual podem ser determinados diretamente na boca. Mo comprimento ápicocoron al deve ser analisado através de uma radiografia orto-radial,
comparando-o com o dente doador.
Deve-se pensar na necessidade de existir um espaço entre o alvéolo
e o dente transplantado, pois os movimentos fisiológicos são necessários para
estimular a regeneração do ligamento periodontal e evitar a anquilose
(ANDREASEN, 1994).
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2.6.3 Análise e seleção do dente a ser transplantado
As dimensões do dente a ser transplantado são estabelecidas
basicamente por tomadas radiográficas, uma vez que os terceiros molares se
encontram freqüentemente num estágio de semi ou não irrompirnento. As
distâncias mesio-distal e Apico-coronal são determinadas a partir de raio-x
ortoradial, ao passo que a vestíbulo -lingual é conseguida pela exposiOn axial
(ANDREASEN, 1994).
Fator decisivo para a seleção do dente é o estagio de
desenvolvimento radicular, que preferencialmente deve estar com dois terços a
três quartos de raiz formada. Além disso, é necessária uma correta adaptação
da anatomia coronal e radicular com as condições existentes no sitio receptor
(VIAGINI, 2000).
Para realizar essa avaliação são sugeridas as seguintes orientações.
Se um molar inferior será substituído, geralmente o transplante de terceiro
molar de preferencia é: um inferior do mesmo lado, um inferior contra-lateral
com 180° de rotação, um superior do mesmo lado com 180 0 de rotação.
Se um molar superior está substituído as indicações de terceiros
molares preferidas são: um superior do mesmo lado ou um superior do lado
oposto com 180° de rotação (ANDREASEN, 1994).
2.7 PRÉ-CIRÚRGICO
2.7.1 Pré-cirúrgico Mediato
Depois de con firmada a indicação do caso e realizado o exame
clinico-radiográfico, realiza-se os procedimentos básicos periodontais:
remove-se o cálculo se necessário, e providencia-se uma profilaxia com
pedras pomes e pasta profilática, alertamos o paciente com relação a alguns
cuidados que ele terá que realizar no pós-cirúrgico (cuidados na higienização,
evitar mastigação nos primeiros 2 meses e evitar traumas no local). Deve
haver consentimento voluntário do paciente e compreensão mútua entre o
dentista e o paciente (KUMURA, 1982).
Geralmente a terapia com antibióticos deve ser empregada antes do
procedimento (Arnoxil 500mg 24h antes, um comprimido a cada 8 horas).
2.7.2 Pré-cirúrgico Imediato
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Nesta etapa antes de iniciar a cirurgia solicita-se ao paciente a
realização de um bochecho com clorexicidina 0,12% durante 2 a 3 min. e
aplica-se solução de povidene para completar a assepsia na face do paciente.
A anestesia deve ser troncular, por exemplo, (scandicaine 2% com
nor-adrenalina), geralmente dois tubetes de bloqueio e um infiltrativo, são
suficientes para termos um bom tempo para realizar o transplante.
2.8 T écnicas cirúrgicas
2.8.1 No dente a ser transplantado

Depois de certificar-se que a regido encontra-se anestesiada inicia-se
a cirurgia com uma incisão em bisel inverso, preservando as papilas e a
gengiva inserida na regido receptora. Esta incisão vai da distal (regido do
terceiro molar) para a mesial (um dente além do molar a ser substituído). Fazse o descolamento total do retalho e debridamento da Area facilitando a
extração do molar da Area doadora (MAGNI, 2000).
E de essencial importância não danificar o cemento e as fibras
periodontais da raiz do dente a ser transplantado. Como na maioria dos casos,
uma grande quantidade de osso removido, no leito receptor, depois da luxação
o dente deve permanecer no alvéolo o maior tempo possível. Para tornar o
procedimento o menos traumático possível, usam instrumentos rotatórios e
cinzéis manuais (SAGNE, 1985).
2.8.2 No dente a ser extraído

Na Area receptora, se um dente está presente, ele deve ser extraído
de forma mais conservadora possível em relação As estruturas ósseas. Essa é
uma condição fundamental para o sucesso da intervenção, tendo em vista que
a boa implantação do elemento transplantado depende do suporte ósseo
existente no alvéolo receptor (MORAES, 1992).
2.8.3 Na Area alvéolo-receptora
Após a exodontia, se necessário, prepara-se o alvéolo, que consiste
na remoção do septo interradicular e alargamento das paredes do alvéolo para
que o dente não seja forçado quando levado em posição.
Se existir lesão apical faz-se a remoção do tecido. Durante esse
procedimento é importante não penetrar o septo que separa os dentes
acljanentes, on as lâmpadas ósseas corticais vestibular ou lingual.
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Finalmente, a area do alvéolo é enxaguada com solução salina para
remover todos os detritos. E o alvéolo é imediatamente coberto com um
tampão de gaze para evitar a contaminação com saliva (MORAES, 1992).
Quando se remove o terceiro molar previamente luxado tenta-se
primeiramente implantar o dente no alvéolo tomando cuidado para não
danificar a raiz, manipulando-o somente pela coroa (SMITH, 1987). Caso a
coroa seja de maior diAmetro, procura-se desgasta-la em nível de esmalte,
interproximalmente. Quando houver diferenças anatômicas milito grandes e
perceber — se que para ajustar o elemento comprometeremos estruturas da
coroa dentária, a implantação do elemento girovertido é válida
(ANDREASEN, 1994).
Essa etapa cirúrgica deve ser o mais rápida possível, pois estudos
têm mostrado que há uma relação inversa entre a taxa de sucesso e a extensão
de tempo em que o dente fica fora do alvéolo.
Após a adaptação do dente transplantado no leito receptor o retalho
é posicionado e suturado coronalmente, o mais próximo possível do limite
amelo-cementdrio do transplante e dos dentes adjacentes (SMITH, 1987).
2.9 Contenções fixação dos transplantes
Consideramos esta etapa da cirurgia de transplante como uma das
mais contraditórias, já que não há unanimidade entre os vários trabalhos
publicados na literatura.
Recentes estudos experimentais indicam que a esplinagem rígida
não melhora a cicatrização periodontal e resulta em um aumento nos indices
de anquilose.
Deve-se mencionar que, em estudo experimental, nenhuma
diferença foi encontrada entre esplintar e não esplintar. Nos autotransplantes, a
esplintagem rígida pode ter um efeito negativo sobre a revascularização pulpar
e a cicatrização periodontal. A explicação para esses achados, até o momento,
continua obscura. Entretanto, uma explicação poderia ser que o crescimento
de novos vaso para o interior do tecido pulpar, durante o período de
revascularização, é o aumentado por pequenos movimentos durante a função
(SAGNE, 1985).
Propusemos portanto, que a contenção semi -rígida, com fio de
nylon e resina composta na técnica condicionamento do Acido do esmalte, seja
a mais indicada. Nessa condição o dente pode manter um movimento
fisiológico dentro do alvéolo, minimizando as chances de ocorrer anquilose.
Nesta fase, toma-se cuidado para que o dente transplantado fique
ligeiramente abaixo da linha de oclusão, para que não ocorra sobrecarga
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oclusal e conseqüente trauma ou risco de deslocamento no alvéolo (MAGINI,
2000).
2.10 Pós-operatório
A antibioticoterapia é estendida pelo prazo de 1 semana para evitar
on minimizar a ocorrência de uma possível reabsorção radicular inflamatória
(MAGIN1, 2000).
0 protocolo terapêutico pode ser o seguinte:
a) antibiótico: Amoxilina 500mg de 8 em 8 horas durante 1 semana,
sendo 1 0 dose administrada 24 horas antes da cirurgia;
b) antiinflamatória: Piroxican 20 mg de 12 em 12 horas durante 3 a
4 dias;
c) gluconato de clorixina 0,12% - bochechos 3 vezes por dia
durante 2 minutos, por 15 dias.
Segundo KUMURA (1982), deve-se salientar ao paciente os
cuidados fundamentais que ele deve tomar no pós-operatório, tais como:
a) evitar esforços fisicos nas primeiras 48 horas;
b) aplicação de gelo no local nas primeiras 24 horas;
c) não mastigar sobre o local da operação por no mínimo 2 meses;
d) manter o local limpo e livre de placa, escovando e massageando a
gengiva com uma escova extra-macia, podendo usar passa fio se o dente
estiver esplintado;
e) manter o local protegido de traumas;
O tomar medicação conforme o recomendado.
A sutura é removida após 7 dias quando normalmente já ocorre boa
adaptação (justaposição) do dente transplantado ao sito receptor.
A contenção semi -rígida é mantida por 2 a 3 semanas, período este
necessário para regeneração de aproximadamente dois terços do ligamento
periodontal (MAGIN1, 2000).
2.11 Tratamento Endodiintico

Os históricos mostraram que a terapia endode•ntica pode exercer
uma influência favorável, no sentido de diminuir ou sustar o processo de
reabsorção. A esse respeito é essenciais diferenciar reabsorção superficial,
reabsorção infamatória e reabsorção por substituição-(MART1N, 1983).
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a) reabsorção superficial: é urn processo autolimitante, no qual
árreas pequenas de reabsorção no cemento e na dentina mais externa são
reparados com cemento secundário. considerada uma reação benigna e não
afeta o prognostico;
b) reabsorção inflamatória: é caracterizado pela destruição tanto da
raiz quanto do osso adjacente, que são substituídos por tecidos de granulação.
A imagem radiográfica mostra perda de estrutura radicular coal Areas
radiolicidas no osso adjacente. Este processo de reabsorção pode se
desenvolver em poucas semanas e progredir rapidamente. E mantida
principalmente por microorganismos agregados no sistema do canal radicular;
c) reabsorção por substituição: nesta o cemento e a dentina são
progressivamente substituidos por tecidos ósseos. Radiograficamente, parece
haver contato direto entre o osso e a raiz, e nenhuma radiolucidez é percebida
na Area relativa ao ligamento periodontal;
Os dentes com formação radicular completa deverão ser tratados
endodonticamente pois produtos tóxicos oriundos do tecido pulpar necrótico
do canal radicular se difundem via tibulos dentários, atingido o periodonto
mantendo a reabsorção inflamatório.
Entretanto em transplantes de dentes com rizogênese incompleta,
geralmente ocorre o processo de revascularização iniciada a partir do forame
apical, por meio do qual o tecido pulpar danificado é gradualmente substituído
por células mesenquimais e capilares que proliferam (ANDREASEN, 1994).
Nos dentes com formação radicular completa, todos os autores
concordaram sobre a importância da limpeza completa e instrumentação
completa do canal.
Entretanto alguns são a favor de um tratamento no qual 14 dias após
a cirurgia, o tecido pulpar é removido e o canal 6 preenchido com pasta de Ca
(OH)2 por períodos de tempo variáveis. A obturação só é realizada quando hi
evidência de reparo e inexistem sinais de reabsorção.
O uso do Ca(OH)2 a longo prazo justifica-se pelo sue poder
antimicrobiano, inibindo a reabsorção inflamatória (SMITH, 1982).
Outros adotam a técnica convencional co obturação imediata com
guta percha e cimento OZE.
Já em dentes com a rizogênese incompleta so inicia-se o
procedimento de apicificação se ele apresentar sinais e sintomas de necrose
pulpar, tais como: rarefação óssea periapical, escurecimento da coroa,
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reabsorção, fistula, aumento de mobilidade e ausência de sensibilidade térmica
(MARTIN, 1983).
2.12 Proservação
0 acompanhamento pós-operatório de um transplante deve ser
reali7ado de maneira rigorosa O paciente deve estar ciente que sera submetido
a algumas consultas para que vários parâmetros clínicos e radiográficos sejam
analisados.
Propusemos que este exame deva ser realizado no segundo, sexto e
décimo segundo mês pós-operatório, e depois, pelo menos, urna vez por ano.
Segundo MAGIN1 (2000) no exame clinico devermos analisar
principalmente:
a) mobilidade dental: classificada como normal, aumentada ou
ausente (indicativo de anquilose);
b) vitalidade pulpar: realizada com teste térmicos e elétricos, na
maioria dos casos de dentes transplantados com rizogênese incompleta, a
polpa pode reagir positivamente após 6 a 8 meses;
c) profundidade de sondagem e nível de inserção: realizados com
sonda milimetrada periodontal nos sítios mesial, distal, lingual e vestibular. 0
ideal é que a profundidade à sondagem seja de no máximo 2milimetros. Com
sonda clinica n° 5 ou sonda de Nabers examinar a furca;
d) teste de percussão: para indicar presença ou ausência d
reabsorção por substituição;
No exame radiografico (ANDREASEN, 1994), pela técnica do
paralelismo analisa-se principalmente:
a) obliteração do canal: geralmente ocorre 4 meses após a cirurgia.
A câmara e o canal radicular podem apresentar depósitos de osteodentina;
b) reparo do ligamento periodontal: evidenciado pela formação da
lamina dura, geralmente vista 2 a 4 meses após o transplante;
c) reabsorção radicular: geralmente diagnosticada de 1 a 6 meses
após o transplante. E essencial diferenciar se a reabsorção é superficial,
inflamatória ou por substituição;
d) desenvolvimento radicular: somente observadas em dentes com
rizogênese incompleta, manifestando-se geralmente no 4° mês após a cirurgia,
podendo se esperar continuidade no crescimento nor até 3 anos;
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e) regeneração óssea: pode ser observada já no 20 mês após a
cirurgia, completando-se entre o 6° e 8° mês;
f) rarefação periapical: é o primeiro indicativo de necrose pulpar,
sendo indicado a endodontia tanto nos dentes com rizogênese incompleta
(técnica de apicificação) como nos com rizogênese completa;
2.13 Prognóstico

0 indice de sucesso dos transplantes varia consideravelmente
devido primeiramente as grandes variações de caso (dentes com rizogênese
incompleta x formação radicular completa) e também por diferenças de
técnicas e períodos de observação.
Contudo pode-se afirmar que o prognóstico é bom desde que as
condições essenciais para a realização do transplante sejam respeitadas.
Passando a ser duvidoso ou mau, quando essas condições não forem
respeitadas.
Entretanto vários estudos em longo prazo têm mostrado que uma
cicatrização estável pode ser obtida (SMTH, 1987).
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3 DISCUSSÃO

0 transplante dental autogenico é um dos tratamentos mais
indicados para substituição imediata de dentes principalmente no que se refere
aos primeiros molares condenados de pacientes jovens.
Para se obter sucesso no procedimento deve-se respeitar algumas
condições básicas, tanto no exame clinico radiográfico quanto no decorrer da
cirurgia, conforme relatou SMITH (1986).
Julgamos de fundamental importância uma análise criteriosa e
comparativa do sitio receptor, doador e dente a ser transplantado
(ANDREASEN, 1994). Além disso, devemos evitar traumatismos no
ligamento periodontal do dente a ser transplantado para evitar ao máximo a
anquilose, e os dentes com rizogênese completa deverão ser submetidos ao
tratamento endodeintico, inibindo assim uma possível reabsorção inflamatória.
Quando existir respeito a natureza dos tecidos, indicação correta do
caso, planejamento adequado e colaboração do paciente poderemos afirmar
que um índice alto de sucesso será alcançado, com inúmeros beneficios ao
paciente.
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4 CONCLUSÃO
Podemos concluir, após a revisão de literatura, que o transplante
pode resultar em um número de beneficios ao paciente, entre eles:
-Prevenção de atrofia do osso alveolar;
-Regeneração mais rápida da crista óssea;
-Evita extrusão, mesialização e/ou distalização de dentes adjacentes e
antagonistas;
-Mantém função mastigadora;
-Evita problemas oclusais;
-Substituição natural e imediata de dentes condenados ou ausentes,
Devemos salientar que a grande parte dos pacientes são jovens,
passando por uma fase importante do desenvolvimento. Portanto existe o fator
psicológico favorável em usar um dente dele mesmo, para ser um mantenedor
natural do arco dental evitando assim uma prótese fixa ou implante em uma
fase prematura de suas vidas.
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