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RESUMO

Palavras-chave — Lesão de Furca, Enxerto, Doença Periodontal, Regeneração
Tecidual Guiada.

Este estudo tem como objetivo realizar uma revisão de literatura referente
as alternativas no tratamento de lesões de furca. A doença periodontal agressiva
leva a grandes perdas ósseas em regiões de dentes multirradiculares e as mesmas
podem ser tratadas de várias maneiras. Foi realizada uma revisão bibliográfica, onde
vários métodos de tratamento são comparados com o objetivo de avaliar o mais
eficiente.

PRAUN, Lorena Arenhart. Alternativas no tratamento das lesões de furca, 2004
52f. Monografia (Especialização em Periodontia) Curso de Especialização em
Periodontia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

ABSTRACT

Key words — Furcation Defects, Graft, Periodontal Desease, Guided Tissue
Regeneration.

The main objective is review the alternatives for the Furcation Defects
Treatment in the literature. The aggressive periodontal desease leads to great losts
in bone areas in multiroots theeth, those cam be in very different wayps. The
bibliography revision has evaluated the many methods of treatment, and has
compared them to know the more effective one.
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RTG: Regeneração Tecidual Guiada

FDBA: Aloenxerto congelado e seco

DFDBA: Aloenxerto congelado seco e desmineralizado

b-FGF: Fator de crescimento de fibroblasto

BMP: Proteína morfogenético

ABM: Osso anorgãnico da matriz óssea

P-15: Seqüência de 15 aminoácidos encontrados no colágeno tipo I

ePTFE: membrana não absorvível de politetrafluoretileno

RACR: raspagem e alisamento corono-radicular
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1. INTRODUÇÃO

O periodonto é a estrutura que determina a longevidade e a função da nossa
dentição. Desta maneira, para o diagnóstico e conseqüente tratamento da doença
periodontal, depende,sobretudo, dos conhecimentos básicos da estrutura anatômica
e fisiológica do periodonto e dos diferentes dentes (DUARTE apud LOTUFO:

LASCALA Jr, 2003).
A progressão da doença periodontal inflamatória, se não for tratada, acaba
por resultar na perda de inserção clinica em áreas de bifurcação ou trifurcação de
dentes multirradiculares. A furca é uma área de morfologia anatômica complexa que
pode se mostrar difícil ou até mesmo impossível de se realizar uma adequada
instrumentação através de terapia periodontal convencional de rotina (GENCO,
ROSENBERG, EVIAN, 1999).
Maior perda de vitalidade e pior prognóstico para molares com envolvimento
de furca tem sido relatado em estudos retrospectivos. Adicionalmente uma e fi cácia
reduzida na terapia periodontal vem sendo encontrada em dentes multirradiculares
independente da terapia empregada (AL-SHAMMARI et al., 2001).
Um dos principais objetivos da terapêutica periodontal tem sido o de buscar recursos
que possibilitem uma regeneração dos tecidos destruidos pela periodontite,
entendendo-se como a regeneração a formação de novo osso, cemento e ligamento
periodontal.Tais objetivos só poderão ser alcançados após o controle da infecção
periodontal, causada fundamentalmente por bactérias da placa subgengival.
Analisando os recursos terapêuticos, para o tratamento das diversas formas de
doenças periodontais, um dos pontos que sempre despertam muita atenção é o da
descontaminação das superfícies radiculares (EVIAN; GENCO; ROSENBER, 1999).

II

O tratamento das lesões de furca tem sido um dos maiores desafios da
terapêutica periodontal. Diferenças nos resultados dos tratamentos poder ser
observados entre molares e outros dentes da cavidade bucal, furcas de molares
respondem menos favoravelmente à raspagem e alisamento radicular e propiciam
um risco maior para progressão da doença periodontal. A resposta limitada dos
molares à raspagem e alisamento radicular pode estar relacionada à anatomia da
área (DUARTE apud LASCALA Jr.; LOTUFO, 2003).
Para Lindhe (1997), a eliminação de bolsa periodontal

e obtenção de uma

morfologia que facilite as medidas de autocontrole de placa bacteriana requerem
medidas terapêuticas elaboradas, pois a perda progressiva da inserção

e a

reabsorção óssea nestas áreas, avançam tanto em direção apical, como também em
direção horizontal entre as raizes.
Razões para o comprometimento de resultados incluem a falta de acesso
propicio para instrumentação, devido à anatomia da furca e conseqüentemente a
persistência da flora patogênica bacteriana (AL-SHAMMARI et al., 2001)
Uma avaliação não experimental das informações constantes da literatura dos
últimos anos concernentes as técnicas e materiais utilizados para o tratamento das
lesões de furca será o objetivo deste trabalho.

2. OBJETIVOS
2.10bjetivo Geral

Opropósito deste estudo é avaliar alternativas no tratamento de lesões de
furca classe I, II e III, identificando na literatura vigente os tipos de materiais e
técnicas mais utilizados. Com base no que a literatura nos indica como melhor opção
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para o tratamento de lesões de furca, será avaliado neste estudo as técnicas

e

materiais mais utilizados.

2.2 Objetivos Específicos

•

Identificar na literatura os principais trabalhos sobre lesões de furca;

•

Verificar as características dos materiais utilizados nos tratamentos de
lesões de furca classe I, II e III.

•

Conhecer os tipos de técnicas utilizadas, relatados na literatura para a
classe I, II e III.
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3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Anatomia Radicular dos Molares

A furca é definida como "A área anatômica de um dente com mais de uma raiz
onde a mesma diverge" e a invasão de furca refere-se a "Reabsorção patológica do
osso da furca", American Academy of periodontology 1992 (AL-SHAMMARI et al.,
2001).
0 exame clinico do paciente deve permitir ao profissional identificar não
somente os defeitos de furca, mas também muitos fatores anatômicos locais que
podem influenciar o resultado da terapia. Radiografias bem executadas, apesar de
não permitirem uma classificação bem de fi nida dos envolvimentos de furca,
oferecem informações adicionais vitais para a elaboração do plano de tratamento
(AMMONS; HARRINGTON apud CARRANZA, 2004).
Para se estabelecer uma correlação clinica e radiográfica do envolvimento de
furca é necessário para um bom entendimento do mesmo, a análise histológica de
uma inflamação periodontal. Sabe-se que o envolvimento de furca caracteriza-se por
processos seqüenciais de alterações inflamatórias a nível histológico, que atingindo
os tecidos periodontais locais, levam a perda de osso interceptal que torna na
maioria das vezes a furca exposta ao meio bucal, tornando esta região mais
susceptível ao acúmulo de placa bacteriana. Radiograficamente a lesão de furca é
identi fi cada através de radiolucidez na respectiva região. Como se trata de uma
reabsorção óssea, dificilmente identifica-se a lâmina dura como uma estrutura nítida
e regular, sendo assim a criteriosa análise da lâmina dura na identificação de perda
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óssea, é de fundamental importância . Para Bulgarelli, para se obter um correto
diagnostico e um adequado plano de tratamento de lesões de furca é necessário um
bom exame clinico associado a um criterioso exame radiográfico, visto que um
completa o outro pois ambos tem importância. É válido lembrar, que o exame
radiográfico proporciona uma situação de controle e proservação da lesão de furca

após o tratamento realizado (BULGARELLI et. al.,2001).
Um profundo conhecimento da anatomia da raiz de molares é essencial para

o diagnóstico correto e decisão terapêutica. Fatores como o comprimento do tronco
radicular, entrada da furca, separação da raiz e Area de superfície radicular podem
afetar o diagnóstico e conseqüentemente a escolha da terapia apropriada para o
envolvimento de furca (AL-SHAMMARI et al, 2001).
0

conhecimento detalhado da morfologia das raizes dos dentes

multirradiculares torna-se um pré-requisito básico para interpretar os dados obtidos
pela sondagem clinica

e

exame radiográfico. Os molares superiores têm

normalmente três raizes: mésio-vestibular, disto-vestibular

e palatina. As raizes

mésio-vestibulares do primeiro e segundo molares são largas no sentido vestíbulo-

palatino, enquanto que as raizes disto-vestibulares possuem dimensões menores.
As raizes palatinas freqüentemente são mais amplas no sentido mésio-distal do que
no sentido vestíbulo palatino. As raizes disto-vestibulares, em geral, são mais
arredondadas e não apresentam invaginagões como nas raizes mésio-vestibulares.
As raizes mesiais, em geral, são mais amplas no sentido vestíbulo -lingual do que as
raizes distais e têm, com mais freqüência, sulcos mais pronunciados (DUARTE apud
LOTUFO; LASCALA Jr, 2003).

I5

3.1.1

Fatores anatômicos de contribuição

Vários fatores morfológicos relacionados a furca e as raizes contribuem para
a etiologia e prognóstico do envolvimento de furca. Estes fatores são: a pré-furca, a
largura da entrada da furca,comprimento da raiz, dimensão inter-radicular, presença
de concavidades nas raizes, projeções cervicais de esmalte, osso interradicular e
péroas de esmalte.
A area compreendida entre a junção cemento-esmalte e a entrada da furca é
denominada de pré-furca ou tronco radicular. É uma area extremamente importante
dentro da prevenção, pois as lesões na furca mais favoráveis para o tratamento são
aquelas em que a pré-furca é menor, ou seja, quanto maior a pré-furca, pior o
prognóstico. Este fato é conseqüência de uma perda de suporte periodontal pela
doença, que, no caso de pré-furcas maiores, representa também maior
comprometimento do dente, caracterizando por vezes sinais de mobilidade. A
localização da entrada da furca nem sempre é fácil. Quando a pré-furca é ampla, por
vezes os instrumentos de localização (sonda periodontal ou sonda de Nabers) não
conseguem atingir a porta de entrada da furca. Para maior comodidade convém
lembrar que molares superiores, em sua face mesial, a furca esta localizada a um
terço da região palatina. Portanto, a abordagem desta furca deve ser,
preferencialmente, de palatino para vestibular. Na face distal destes dentes, a furca
esta localizada na porção mediana, o que permite a abordagem de vestibular para
palatino e vice-versa. Quanto a abordagem da furca vestibular é mais segura a
utilização da sonda de Nabers, já que a sonda comum não possui curvatura,
impedindo assim sua movimentação para mesial e distal. 0 diâmetro da entrada e a

lo

anatomia da furca limitam também o acesso dos instrumentos (DUARTE apud
LOTUFO; LASCALA Jr, 2003).
Para Bower et al (1979), a largura da entrada da furca em 81% dos casos, era
menor que 1 mm e que 58%, era menor que 0,75mm. Considerando que a maioria
das curetas tem de 0,75 a 1,1mm da largura os autores concluem que o uso isolado
da cureta pode não ser conveniente no preparo da raiz na área de furca (ALSHAMMARI et al., 2001).
0

comprimento radicular está relacionado á quantidade de inserção

suportando e dente. Dentes com tronco radicular longo e com raizes curtas podem
ter perdido a maioria do seu suporte no momento em que a furca torna-se afetada.
Dentes com raizes longas e com tronco radicular curto a moderado mostram-se mais
acessíveis ao tratamento, uma vez que há inserção remanescente suficiente para
responder ás demandas funcionais. Quanto à dimensão inter-radicular, o grau de
separação das raizes é também um importante fator a se levar em conta no plano de
tratamento. Raizes mais próximas ou fusionadas podem impedir uma adequada
instrumentação durante a raspagem e alisamento radicular. Dentes com raizes mais
separadas apresentam um maior número de opções terapêuticas, bem como maior
facilidade de tratamento (AMMONS; HARRINGTON apud CARRANZA, 2004).
As projeções cervicais de esmalte têm sido implicadas como fator etiológico
em defeitos de furca devido à falta de tecido conjuntivo na superfície do esmalte (ALSHAMMARI et al., 2001).
Estas projeções podem prejudicar a remoção de placa, dificultar a raspagem
e o alisamento radicular e podem ser um fator local no desenvolvimento da gengivite
e da periodontite, devendo ser removidas para facilitar a manutenção (AMMONS;
HARRINGTON apud CARRANZA, 2004).

3.2Anatomia das Lesões Ósseas

A forma das lesões ósseas associadas a região de furca ao comprometimento
de furca pode variar significativamente. A perda óssea horizontal pode expor a furca
na presença de uma cortical óssea vestibular/lingual fina, a qual acaba sendo
totalmente destruída durante a reabsorção óssea. Por outro lado, areas que
apresentam cortical óssea mais espessa podem persistir

e

predispor ao

desenvolvimento de lesões de furca com componentes verticais profundos. 0 padrão
de perda óssea em outras superfícies do dente afetado e dos dentes adjacentes
também deve ser considerado no plano de tratamento. A resposta ao tratamento em
defeitos ósseos profundos com múltiplas paredes ósseas é diferente da encontrada
em areas com perda horizontal. Defeitos complexos com múltiplas peredes e
componentes verticais inter-radiculares profundos podem ser candidatos às terapias
regenerativas. Por outro lado molares com perda de inserção avançada em apenas
uma das raizes podem ser tratados através de procedimento ressectivos (AMMONS:
HARRINGTOM apud CARRANZA, 2004).
3.3 Etiologia e Fatores de contribuição

3.3.1 Etiologia

0 fator etiológico primário no desenvolvimento dos defeitos de furca é a placa
bacteriana e a conseqüente resposta inflamatória resultante de sua presença
longo prazo. A extensão da perda de inserção necessária para produzir um
envolvimento de furca é variável e esta relacionada a fatores locais, como a altura do
tronco radicular e morfologia radicular, como já foi citado, e anormalidades de
desenvolvimento, como projeções de esmalte na região cervical. Os fatores locais
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podem afetar a velocidade de deposição de placa ou dificultar a execução de
procedimentos de higiene bucal, contribuindo desta forma para o desenvolvimento
da periodontite e da perda de inserção. A cárie dental e a necrose pulpar também
podem afetar um dente com envolvimento de furca ou até mesmo a área de furca.
Todos estes fatores devem ser considerados durante

o diagnóstico, plano de

tratamento e terapia do paciente com defeitos de furca (AMMONS; HARRINGTOM

apud CARRANZA, 2004).
Inicialmente, pensando-se em uma odontologia moderna, há que se conhecer
os fatores que estão envolvidos na patogenese das lesões de furca. Somente está
habilitado a tratar o problema, àquele que conhecer a sua causa, pois, do contrário,
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constituintes microbianos não agridem diretamente o hospedeiro, e sim ativam
sistemas endógenos, celulares

e humorais

que afetam secundariamente a

integridade do periodonto (LINDHE apud BULGARELLI, 2001).
Como exemplo de agressão direta pelos microrganismos da placa bacteriana
observa-se invasão microbiana significante, sobretudo durante surtos agudos da
atividade da doença periodontal e liberação de substâncias irritantes e solúveis

como enzimas bacterianas hidrofilicas que podem atacar substratos como elastinas,
colágeno, fibronectina e vários outros componentes da matriz intercelular dos tecidos
periodontais (HELLDEN apud BULGARELLI, 2001).
A agressão direta pelos microrganismos da placa através da inflamação é o

verdaaeiro causador de danos, visto que possuem sobre o hospedeiro o potencial de
ativar reações inflamatórias.

E

importante salientar o fato que os responsáveis pelo

processo inflamatório (mediadores endógenos da inflamação)
doença periodontal,

na atividade da

são constantemente liberados e ativados desempenhando

diferentes funções. Sabe-se que aminas estão relacionadas com a permeabilidade
vascular e que as prostaglandinas estão relacionadas com a permeabilidade
protéica plasmática (LINDHE apud BULGARELLI,2001).

Uma série de estudos longitudinais estabeleceu que o debridamento da raiz

é a chave para o sucesso da terapia periodontal. No entanto, uma eficácia reduzida
foi demonstrada quando se refere ao tratamento de dentes com mais de uma raiz

(AL-SHAMMARI,et a1,2001).
Para Jaber (2000), parece correto afirmar que a anatomia do sitio envolvido
ter-6 grande participação no resultado da terapia empregada. Cabe afirmar que, em
molares que apresentam envolvimento de furca com sondagem igual a 7 mm, a
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terapia de raspagem e alisamento radicular com controle de placa terá pouco
resultado.
Em um estudo realizado com 50 molares inferiores, com vários graus de
envolvimento de furca, foi realizada raspagem a alisamento radicular com e sem
acesso cirúrgico, com e sem o uso do ultra-som. Os achados são surpreendentes: o
uso do ultra-som em cirurgia conferiu melhor resultado de todos. A raspagem a
campo fechado com curetas foi a pior, pois mesmo raspando a campo aberto e com
ultra-som, houve uma porcentagem de aproximadamente

30%

de

cálculo

remanescente. Portanto, mais um estudo mostrando que a di fi culdade está na area
a ser tratada, pois não existe como nossos instrumentos atingirem tais áreas como o
teto da furca (MATIA apud JABER, 2000).
A etiopatogenia da doença periodontal nas áreas de turca não é diferenciada
das demais áreas. Atualmente, sabe-se que o desa fi o microbiano, representado pelo
biofilme subgengival é o responsável pelo desencadear do processo, a partir dos

fatores de virulência dos seus componentes, suscitando a uma resposta

imuno-

infiamatória do indivíduo, que interferirá nos metabolismos teciduais, principalmente

do tecido conjuntivo ósseo, levando a sinais de inicio e progressão da doença
periodontal (PAGE; KORMMAN, 1997).
Fatores modificadores do hospedeiro, de natureza

comportamental

e

ambiental, assim como fatores de suscetibilidade genética modulam este processo
todo e serão responsáveis, também, pela forma como a doença vai se desenvolver
(OPPERMANN; ROSING, 2003).
Não se pode negar, entretanto, as peculiaridades anatômicas da furca, como
concavidades radiculares, morfologia da entrada da turca, que em sendo envolvidas,
podem facilitar que bactérias alojem-se nestas regiões, assim como di fi cultar os
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processos de controle do biofilme pelo profissional e pelo paciente. Entretanto não
se pode atribuir a esses fatores a causa do problema. Em havendo

o seu

desenvolvimento, modificações do processo podem ocorrer, mas fundamentalmente
moduladas pela forma como o hospedeiro responde ao desafio microbiano
(CARVENALE; PONTORIERO; HURZELER, 1995).
3.3.2Fatores de contribuição

Inflamação associada à placa: para Glickman (1950), a extensão do processo
inflamatório na doença periodontal, leva a uma reabsorção óssea interradicular e a
formação do defeito de furca. Só que não se encontrou um fator histológico único
sugerindo que nestes casos já existisse urna bolsa periodontal.
Trauma oclusal: áreas de bi ou trifurcação são mais susceptiveis a forças
oclusais excessivas aplicadas em direção mésio-apical e disto-apical. Estas forças,
em conjunto com a inflamação provocada com o biofilme bacteriano, resultam em
perda de inserção mais rápida do que a inflamação atuando sozinha.
Radiograficamente há um espessamento do ligamento periodontal e solução de
continuidade da lâmina dura (DUARTE apud LOTUFO; LASCALA Jr, 2003).
Para Al-Shammari (2001), apesar de que ainda exista alguma controvérsia, o
trauma oclusal é um fator etiológico nos defeitos de furca. Em animais, o trauma
oclusal associado á inflamação gengival mostra maior perda de osso alveolar, então
se sugere que a oclusão forte no molar possa torná-lo susceptível a urna perda
óssea na furca se houver inflamação presente.
Patologia pulpar: apesar do papel da patologia pulpar no envolvimento da
furca não estar esclarecido, existe uma alta incidência de dentes molares com
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tratamento endod6ntico em associação com envolvimento de furca (AL-SHAMMARI,
2001)
Para Duarte apud Lotufo; Lascala Jr (2003), patologias pulpares em dentes
multirradiculares podem levar à invasão bacteriana na furca. Canais acessórios
muito freqüentemente estendem-se para a região, propiciando o acesso de produtos
de necrose pulpar a esta área, causando lesão inflamatória no osso interradicular
com ou sem envolvimento periapical.
Fratura vertical radicular: Lommel apud Al-Shammari (2001), que mostrou
que a fratura vertical está associada com uma rápida perda de osso alveolar. 0
envolvimento de furca pode se instalar se a área da fratura estiver na região de
furca. O prognóstico nestes casos é pior.
Fatores iatrogênicos: restaurações em excesso são fatores iatrogênicos
predisponente ao envolvimento de furca. Hang apud Al-Shammari (2001) um estudo
com 134 pacientes e mostrou que molares com coroas ou restaurações proximais
tinham uma porcentagem significativamente maior nos envolvimentos de furca que
nos dentes não restaurados.
3.4 Classificação das lesões de furcas

Para Duarte (2001 apud LASCALA Jr; LOTUFO, 2003), existem na literatura
diversas classi fi cações de envolvimento nas furcas, sendo que, em sua maioria, são
modificações de outras já descritas anteriormente.São elaboradas de acordo com o
sentido do envolvimento horizontal e vertical.

3.4.1Quanto à perda óssea horizontal
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A classificação mais clássica é a de Hamp; Nyman; Lindhe (1975): classe I ,6
considerada uma lesão incipiente. A bolsa periodontal é supraássea nesta região.
Em outras palavras, invasão de furca classe I significa dizer que há uma perda
óssea horizontal não ultrapassando um terço da largura coronária do dente.
Radiograficamente podemos ter uma imagem normal. Classe II; há uma destruição
óssea parcial em uma ou mais furcas, permitindo a penetração parcial da sonda.
Esta perda óssea ultrapassa um terço da largura coronária, porém não ultrapassa a
largura total da área de furca. Radiograficamente pode aparecer radiolucidez
discreta devido a quantidade de osso remanescente. Classe Ill; há destruição total
dos tecidos periodontais, horizontalmente, de um lado ao outro na área de furca.
Radiograficamente, temos quase sempre a presença de uma área radiolúcida entre
as raizes (DUARTE; 2003 apud LOTUFO; LASCALA Jr, 2003).
3.4.2 Quanto á perda óssea vertical
"0 envolvimento da furca quanto à perda vertical classificado por Tarnow;
Fletcher pode ser visto como uma classificação ou subclassificação, que, quando
consideradas as classes I, II, III, teriam subclasses A, B ou C. Subclasse A: até 3
mm de profundidade a partir da entrada da furca; subclasse B; de 4 a 6 mm de
profundidade a partir da entrada da furca; subclasse C; mais de 6 m de profundidade
a partir da entrada da furca".(DUARTE, 2001 apud LOTUFO; LASCALA Jr, 2003, p.
113).
3.5 Tratamento das lesões de furca

3.5.1Técnicas regenerativas em periodontia
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Existem várias formas para o tratamento de lesão de furca. Um dos grandes
objetivos é diminuir a inflamação, permitir a higienização ou até fazer regeneração
óssea que é o grande objetivo do tratamento. A regeneração é impossível de se ver
clinicamente, mas alguns autores sugerem que é possível (HARRIS, 2002).
A terapia periodontal pretende interromper a progressão da doença

e obter a

reconstituição da arquitetura e função originais das estruturas de suporte perdidas.
Com a intenção de restabelecer a forma e a função, diversas técnicas têm sido
testadas com maior ou menor grau de sucesso.Dentre elas podem ser citadas a
biomodificação radicular, os retalhos posicionados coronariamente, a regeneração
tecidual guiada (RTG), os enxertos ósseos, a utilização dos fatores de crescimento
ou estimuladores da diferenciação celular e, ainda, a combinação de técnicas
(NOVAES; NOVAES JUNIOR; PALIOTO 2004).
A regeneração periodontal não deve estar associada apenas a resolução de
defeitos 6sseos

e ganho clinico de inserção, mas à presença de tecidos

neoformados em conseqüência de terapia regenerativa. Para compreender

o

conceito de reconstrução periodontal, algumas denominações devem ser
esclarecidas. Regeneração periodontal refere-se á completa restauração funcional
dos tecidos de suporte, incluindo osso alveolar, ligamento periodontal e cemento.
Terapia regenerativa, portanto refere-se a várias modalidades de tratamento e/ou
procedimentos, tais como enxertos ósseos, condicionamento radicular e RTG que
tem a capacidade de promover a substituição destas estruturas periodontais de
suporte. Reparo periodontal refere-se à cicatrização da ferida com tecidos que não
desenvolvem completamente a arquitetura e a função das estruturas de suporte.
Nova inserção refere-se à nova união do tecido conjuntivo, com a superfície radicular
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que foi desprovida de ligamento periodontal (NOVAES; NOVAESJUNIOR; PALIOTO,
2004).
3.6 Emprego de Substitutos Ósseos

Enxerto refere-se a tecidos colocados em defeitos ósseos com a fi nalidade de
estimular a formação óssea ou regeneração periodontal. A seguir, alguns materiais
utilizados serão citados e descritos.
Enxertos Autogenos: são enxertos transplantados de um lugar para o outro
em um mesmo indivíduo. Os tipos de enxerto podem ser: osso cortical ou osso
medular e são colhidos em regiões intra-orais ou extra-orais ( NOVAES: NOVAES
JUNIOR; PALIOTO, 2004).
Enxertos alógenos (aloenxertos): são enxertos transplantados entre
individuos da mesma espécie, porém modi fi cados geneticamente. Estes enxertos
são tipicamente congelados-secos, tratados por liofilização para prevenir
transmissão de doenças em bancos comerciais de tecidos.Os tipos de aloenxertos
disponíveis são o aloenxerto congelado-seco (FDBA) e o aloenxerto congelado-seco

desmineralizado (DFDBA).
Xenoenxertos: são enxertos retirados de um doador de outra espécie
xenoenxerto mais comum é obtido a partir de osso bovino onde mantém-se a
estrutura e componentes minerais originais do tecido ósseo, apresentando potencil
osteocondutor. Materiais aloplásticos: materiais de implante inertes, não ósseos, que
são utilizados como substitutos dos enxertos osseos.Os mais utilizados em
periodontia são fosfato tricálcio, hidroxiapatitas densas ou porosas e atualmente os
vidros bioativos. Estes materiais servem como preenchimento biológico induzindo

pequeno preenchimento ósseo e uma regeneração periodontal muito limitada
(NOVAES; NOVAES JUNIOR; PALIOTO, 2004).
3.7 Modificadores Biológicos

Sao materiais ou proteínas e fatores que têm o potencial de alterar o tecido
tanto quanto estimular ou regular o processo de cicatrização da ferida cirúrgica.

3.7.1 Fatores de Crescimento

São moléculas de polipeptideos semelhantes a hormônios em estrutura e
função, com potencial para a ativação local e não sistêmica. Diversos eventos
críticos da cicatrização tais como mitogênese, quimiotaxia, e diferenciação de
células são regulados pelos vários fatores de crescimento.Seu efeito é basicamente
associado a capacidade de modular positiva ou negativamente os eventos celulares
de diferentes tecidos, entre eles o periodonto. Em periodontia o efeito destes
polipeptideos deve possibilitar diferenciação e proliferação de uma série de
diferentes estruturas anatômicas a fim de que se obtenha a regeneração
(MARCACCINI; NOVAES; SOUZA, 2001).
Foi realizado um estudo por Rossa Jr (2000), com o objetivo de avaliar o
efeito do uso tópico do fator de crescimento de fibroblasto (b-FGF) associado a RTG
em tratamento de lesões de furca classe Ill induzido em cães. Este fator de
crescimento tem o potencial de ativar a proliferação e diferenciação das células do
ligamento periodontal, fator importante na regeneração. Um estudo dos eventos
biológicos, identificou substancias associadas com a regulação dos principais
eventos celulares como quimiotaxia, proliferação

e atividade secretória. Estas
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substâncias têm dado uma nova visão na terapia regenerativa ao mudar a
perspectiva da auto regeneração. 0 efeito destas substâncias em regeneração
periodontal tem evoluído principalmente em estudos experimentais em animais.
Cinco cães sem raça definida com idade média de 2,5 anos, saudáveis e sem sinais
de inflamação, participaram deste estudo. Os dentes usados neste estudo foram os
segundos e quartos pré-molares. Na primeira cirurgia, foi criado um defeito classe Ill
similar ao descrito por Lindhe. Durante um período de 60 dias foi dada uma
alimentação úmida para facilitar o acúmulo de placa. Após este período foi realizado
o procedimento cirúrgico propriamente dito. 0 grupo um (controle) recebeu urna

membrana de colágeno de acordo com os princípios da RTG. 0 grupo dois recebeu
0,5 mg de b-FGF aplicado topicamente no defeito e coberto por membrana. No
grupo 3 o procedimento foi o mesmo descrito no 2 e aplicado 1 mg de b-FGF. Após
a cirurgia a alimentação úmida continuou para evitar traumas. Os cães foram
sacri fi cados após 90 dias. 0 uso de cães sem raça de fi nida limita muito o estudo
porque existe uma variação de carga genética, que influencia no aspecto fisiológico
e metabólico dos tecidos, de modo que apresentam diferentes reações aos

processos inflamatórios e na capacidade regenerativa.
Os resultados deste estudo indicam que b-FGF especialmente em menores
doses, melhoram o resultado regenerativo em lesões de furca classe Ill, conduzindo
a um preenchimento dos defeitos com tecido mineralizado e não-mineralizado.
Feres-Filho apud Rossa Jr. (2000) demonstraram in vitro que osteoblastos
estimulados com reduzidas doses de b-FGF, aumentam a deposição de colágeno,
enquanto doses maiores de b-FGF tem o efeito oposto. Devido a complexa natureza
dos tecidos conjuntivos envolvidos na regeneração do processo periodontal,
improvável

é

que o fator de crescimento isolado seria suficiente para terapia
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regenerativa. Apesar de existirem razões para acreditar na eficiencia do fator de
crescimento na terapia periodontal proposta, muitas questões surgem e
permanecem sem resposta.
3.7.2Proteinas Morfogenéticas (BMP)

Certos fatores de crescimento têm seu efeito restrito ao tecido ósseo e
compõem um grupo de proteínas morfogenéticas ósseas. Estes polipeptideos são
capazes de produzir cartilagem e osso quando implantados ectopicamente (em outro
tecido que não osso, como por exemplo no tecido muscular) São, portanto,
substâncias osteoindutoras.Hoje são conhecidas diferentes BMPs. Estudos em cães
utilizando BMP-7 em concentrações iguais a 7,5mg/g do veiculo demonstraram
significativa regeneração óssea comparativamente a sítios tratados com placebo
(MARCACCINI; NOVAES; SOUZA, 2001).
Um estudo realizado por Barboza et al (2002) com o objetivo de demonstrar
a utilização de materiais de preenchimento em lesões de furca classe Ill. Onde
utilizam como matérial de preenchimento, uma mistura de osso inorgânico derivado
da matriz óssea (ABM) e P-15. 0 P-15 é uma seqüência de 15 aminoácidos
alinhados e copiados do colágeno tipo I e uma proteína composta por 3900 tripla
hélice. Somente estes 15 aminoácidos são específicos para adesão e diferenciação
e proliferação de células ósseas. O P15/ABM mostrou melhoras in vitro na união
celular, para promover melhores resultados clínicos quando comparado com osso
desmineralizado seco congelado, debridamento ou ABM sem P-15. Seis cães
adultos participaram deste estudo, onde lesões classe III bilaterais foram produzidas
cirurgicamente. Três técnicas cirúrgicas foram adotadas: 1 a grupo controle onde foi
usada somente membrana, 2 a onde foi usado P-15/ABM e na 3 a P-15/ABM/M.
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Os resultados mostraram que o rebordo alveolar apresentava —se firme
palpação. 0 total de volume ósseo exibido não foi estatisticamente significante no
grupo controle quando comparado com os outros dois grupos. No grupo 1 foi
encontrado um volume do 0,0 a 0,6mm. Em contraste, no grupo 2 foi de 2,0 a 3,6
mm e no grupo 3 o preenchimento ósseo foi de 1,9 a 2,9mm.Conclui-se com este
trabalho que o osso bovino pode ser visto como material osteocondutor e que
veículos como o P-15, estão sendo usados na regeneração, como material de
preechimento de defeitos ósseos.

3.7.3. Proteínas derivadas da matriz do esmalte

As proteínas derivadas da matriz do esmalte são importantes durante o
desenvolvimento da raiz, para a formação do cemento acelular, ligamento
periodontal e osso alveolar durante a embriogênese a mais atualmente, no processo
de regeneração dos tecidos periodontais. A principal proteína da matriz do esmalte é
a amelogenina que constitui 90% da matriz.
0 processo regenerativo por meio da deposição da matriz derivada do
esmalte, na superfície radicular, é baseado na formação de novo cemento e
subseqüente desenvolvimento do aparelho de inserção. A camada de matriz
derivada do esmalte na superfície radicular perece estimular a deposição de novo
cemento, que por sua vez permite a formação de novo ligamento periodontal e osso
alveolar (MARCACCINI; NOVAES; SOUZA, 2001).

3.8 Tratamento
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LESÃO DE FURCA TRATAMENTOS
CLASSE I
RASPAGEM E ALISAMENTO RADICU LAR
CIRURGIA PERIODONTAL
IAR
CLASSE II
REGENERAÇÃO TECIDUAL GUIADA
HEMISECÇÃO
RADILECTOMIA
EXODONTIA
CLASSE III
CIRURGIA PERIODONTAL
REGENERAÇÃO TECIDUAL GUIADA?
HEMISECÇA0
RADILECTOMIA
EXODONTIA
TUNELIZAÇÃO

3.8.1. Cirurgia Periodonal

Na maioria dos casos, a decisão por procedimentos cirúrgicos é a atitude
mais segura para proservação total ou parcial dos dentes portadores de lesões de
turca. Com o advento de regeneração tecidual guiada, o prognóstico para as lesões
de turca grau II e mesmo grau Ill se tornou bem melhor. Resguardadas as contra-

indicações

para estes procedimentos regenerativos, outras alternativas

são

classicamente descritas sob a denominação de cirurgia ressectiva. Estão incluidas
neste tópico diversas condutas, de mais conservadoras à mais radicais, cirurgias

periodontais a retalho, seguidas ou não de osteotomia, osteoplastia e odontoplastia;
tunelização; hemisecção; radilectomia e até mesmo a exodontia.Tunelização: não
resta dúvida de que, na impossibilidade clinica, biológica ou econômica de se
realizar a regeneração tecidual guiada, a opção mais conservadora é a tunelização,
sobretudo quando a integridade da coroa se faz presente.A tunelização pode ser

indicada para casos de classe II avançado e classe III, em particular para dentes
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molares inferiores. Nos molares superiores, a tunelização quase está associada a
radilectomia concomitante (DUARTE apud LOTUFO; LASCALA Jr, 2003).
São usadas para converter furca grau Ill e grau II para furca grau IV,
melhorando assim o acesso da higienização. Hellden et al apud Al-Shammari diz
que resultados mais favoráveis foram reportados na avaliação de 149 molares com
lesão de furca grau Ill. 0 tratamento por tunelização visualizou que a profundidade
de sondagen diminuiu em 3 mm após 37 meses (AL-SHAMMARI et a1,2001)
A incidência de cárie na raiz é de 17%, apesar de uma diminuição na
incidência de cárie neste estudo, a técnica de tunelização parece aumentar o risco
ao desenvolvimento de cáries nas raizes quando comparado com outros
procedimentos cirúrgicos (AL-SHAMMARI et al, 2001).
Técnica: Faz-se um levantamento dos tecidos moles do tipo retalho de
espessura total, tanto pela vestibular quanto pela lingual do elemento dentário em
questão. Raspagem e alisamento das superfícies radiculares são indicadas e um
recontorno da crista óssea pode ser necessário. 0 retalho é reposicionado no nível da
crista óssea alveolar e imobilizado por meio de suturas interdentais e interradiculares.
Procedimentos ressectivos: em todo o tratamento de furca deve-se realizar raspagem
e alisamento dentário. A osteotomia pode ser necessária nos casos de envolvimento
na furca classe I avançado e classe II em estágio inicial. 0 tratamento consiste na
realização de um retalho de espessura total para a obtenção de um acesso adequado
área da lesão para que se proceda o preparo radicular adequado. Em seguida
pode-se realizar o tratamento ósseo e dentário. Na invasão de furca classe I realizase a osteotomia e osteoplastia com a tentativa de facilitar a higiene local. Esta
terapêutica é usada quando o defeito ósseo é mínimo ou inexistente. Em caso de
bolsa intraóssea profunda em furca de difícil acesso, realiza-se osteoplastia na parede
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alveolar facilitando o acesso à área permitindo o tratamento radicular(DUARTE apud
LOTUFO; LASCALA Jr, 2003).
Para Al-shammari, apesar do advento dos implantes dentais terem levado
a um declínio no uso da técnica de ressecção radicular, eles podem ser uma
alternativa em algumas situações, como em lesões de furca grau II e Ill, severa
perda óssea em uma ou mais raizes, fratura, reabsorção, perfuração

e cárie

radicular, proximidade das raizes com dentes adjacentes.
Carvenale et al apud Al-Shammari, mostraram que a taxa de sucesso da
terapia de ressecção de raiz após 10 anos de tratamento foi de 93%. Somente 12
dos 175 dentes foram extraídos, 4 por problemas endod6nticos, 3 por cárie radicular,
3 por problemas periodontais radiculares e 2 por fratura.
A identificação de qual raiz deve ser removida e importante. Deve-se
remover a raiz que promova a eliminação da furca e que permita a criação de uma
arquitetura das raizes remanescentes passíveis de manutenção.Remove-se a raiz
que apresenta maior perda óssea e de inserção. Dentes com perda óssea horizontal
uniforme e avançada não são candidatos a resseção radicular. Remove-se a raiz
que melhor contribuir para a eliminação dos problemas periodontais em dentes
adjacentes e que tornará menos complicada a manutenção periodontal do dente a
longo prazo.
Hemissecção consiste na separação de um dente que apresenta duas
raizes distintas. É mais freqüentemente realizada em molares inferiores com
envolvimento das furcas vestibular e lingual de classe II e Ill. Assim como na
ressecção radicular, molares com perda óssea avançada nas regiões interproximais
e inter-radiculares não são bons candidatos a hemissecção. Após a hemissecção,
uma ou ambas as raizes podem ser mantidas.Esta decisão baseia-se na extensão e
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no padrão de perda óssea, no comprimento do tronco radicular e da raiz, na
possibilidade de eliminam o defeito ósseo, e nas considerações sobre os aspectos
endodtintico e restaurador (AMMONS; 2004.).

Técnica: a forma de resseção radicular mais utilizada é a remoção da raiz distovestibular do primeiro molar superior.

Após adequada anestesia local, um

retalho

mucoperiostal de espessura total é levantado. 0 retalho deve proporcionar um acesso

adequado para a vizualização e instrumentação, bem como para minimizar trauma durante a
cirurgia. Após o debridamento, a resecção radicular inicia-se pela exposição da furca
adjacente a raiz a ser removida.Um corte é direcionado a partir da porção apical, ao ponto de
contato do dente, em direção A entrada das furcas vestibular e distal. Para a hemisseção, um
corte com orientação vertical é feito no sentido vestíbulo -lingual. Após o seccionamento, a
raiz é elevada do seu alvéolo. A remoção da raiz proporciona melhor visibilidade da furca das
raizes remanescentes, facilitando a limpeza da região. Após a ressecção, os retalhos são
aproximados para recobrir as Areas que receberam enxerto ou para cobrir as margens do
tecido ósseo. Suturas são feitas para manter a posição do retalho. Avaliar também a oclusão
do dente em questão.
3.8 Regeneração Tecidual Guiada

Usando a cicatrização de um retalho, como modelo, observamos que nos
primeiros dias de cicatrização o tecido mais ativo e rápido é o epitélio gengival. Ele
prolifera em direção apical unindo o retalho à superfície dental, mas sua presença
impede que o tecido conjuntivo alcance a superfície dental e também torna

impossível que naquela superfície radicular se forme nova camada de cemento, fato
imprescindível para que ocorra inserção de novas fibras de Sharpey (NOVAES;
NOVAES JUNIOR; PALIOTO, 2004).
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A primeira idéia que surgiu para impedir a interferência do epitélio na
cicatrização foi a de se colocar uma barreira sobre a superfície radicular e margem
óssea, com a intenção de impedir que o epitélio migrasse sobre aquela área. Desta
forma, as células do ligamento periodontal e dos espaços medulares do osso
alveolar, que supostamente teriam potencial para formar cemento, osso e ligamento,
poderiam ter acesso àquela região (PALIOTO; NOVAES JUNIOR; NOVAES; 2004).
3.9. 1Técnica
Cortellini (apud Turner; Rapp 1999, p. 180) As incisões deverão permitir
amplo acesso para efetivo debridamento do defeito, raspagem e alisamento radicu lar
e posteriormente ajuste e estabilização da membrana. Incisões intra-sulculares
deverão inicialmente ser conduzidas envolvendo o dente a ser regenerado e o dente
que estiver adjacente ao defeito ósseo. A incisão deverá primar pela preservação
máxima das papilas, fundamentais na proteção das membranas instaladas

e

posteriormente, após a remoção das mesmas, na proteção do tecido formado no
interior do defeito.
Seleção e ajuste das membranas: Existem várias con figurações de
membranas, cada uma destinada a um tipo especifico do defeito a ser regenerado.
0 importante é que esta membrana respeite a forma das superfícies radiculares,
pois o recorte deverá permitir o contato efetivo da membrana com a raiz. No caso de
furcas a membrana deverá cobri-las totalmente envolvendo a superfície do dente e
adaptando-se A convexidade da face livre. A membrana devera ser ajustada com
margem de segurança de 3 milímetros em relação a borda óssea do defeito em toda
a sua circunferência. Isto reduzirá o risco de colabamento da membrana para o
interior do defeito e mesmo a interposição de conjuntivo gengival após a sutura do
retalho.
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Estabilização da membrana: Wikesjo apud Turner; Rapp (1999), diz que a
sutura deverá ser tensionada superficialmente, de modo a manter a membrana na
posição correta e não permitir seu deslocamento uma vez que movimentos
indesejáveis poderão permitir a desestabilização do coágulo e isto comprometerá o
desempenho da técnica. Para isto, sutura suspensória é confeccionada em torno do
dente no caso de um defeito de furca. Suturas isoladas convencionais, ou pela
técnica de colchoeiro são preferíveis, pois são mais versáteis.
Um estudo realizado por Eickholz (2001), com o objetivo de comparar

o

uso de membrana não absorvível de politetrafluoretileno (ePTFE); grupo controle e
membrana absorvível (poliglactin 910); grupo teste, usou 9 pacientes, 3 homens e 6
mulheres com idade entre 34 e 58 anos com doença periodontal avançada. Cada
paciente apresentava um par de defeitos de furca classell. Cada paciente recebia de
um lado uma membrana não absorvível e do outro, urna absorvível. Após realizar urn
retalho mucoperiostal e remover o tecido de granulação, o nível ósseo era
mensurado. Os pacientes eram vistos toda semana, por um período de 7 semanas,
para controle e limpeza. Para prevenir infecções pós-operatórias, antibiótico e
clorexidina, foram receitados.
Vários estudos têm demonstrado resultados clínicos mais favoráveis após
terapia de regeneração tecidual guiada, em defeitos de furca classe ll com barreira
não absorvível ou absorvível, quando comparado somente com cirurgia periodontal
convencionai. As duas membranas demonstraram resultados semelhantes quanto
ao ganho horizontal, porém o uso da membrana absorvível evita uma segunda
cirurgia para remover a membrana. Vários estudos humanos têm demonstrado que
as barreias bioabsorviveis stão seguras no tratamento de lesão de furca classe II.

O estudo realizado por Houser (2001), comparou clinicamente o Liso de
osso bovino anorgánico com uma barreira absorvível de colágeno e raspagem a
campo aberto em 21 pacientes, 13 homens e 8 mulheres com idade média de 46
anos com doença periodontal do adulto avançada. Todos apresentavam lesões de
furca bilateral. Eles receberam em um lado, membrama absorvível com osso e do
outro, somente raspagem a campo aberto. Ao total, 31 sítios foram tratados. Todos
passaram por exame de saúde geral e bucal, receberam instruções de higiene,
raspagem e polimento corono-radicular. Após 4 semanas foram reavaliados. Se o
tratamento escolhido, era raspagem a campo aberto, retalhos foram abertos, eram
realizadas remoção do tecido de granulação, RACR, fechamento do retalho com
vicryl 4.0. Uma pressão era aplicada na região. Se osso e membrana foram
escolhidos, 0,5 ml de osso bovino foi colocado em solução salina por 5 minutos e
depois foi colocado no local seguido de uma leve pressão realizada com
condensador de amálgama. A furca foi completamente restaurada. As membranas
foram posicionadas com extensão de 3 a 5 mm além do defeito. A membrana foi
estabilizada com vicryl 4.0.
Com este estudo, pode-se afirmar que a terapia com RTG e membrana
bioabsorvivel, apresenta mais sucesso na diminuição da profundidade da bolsa,
preenchimento ósseo e ganho de inserção que o debridamento a campo aberto em
lesão de furca classe li em humanos.
0 estudo realizado por Maragos (2002), avaliou o uso de uma membrana
absorvível com sulfato de cálcio (SC) em três modalidades de tratamento. Uma
utilizando somente o sulfato de cálcio (1), outra onde era adicionado doxiciclina (2) e
por último era utilizado além do SC, osso desmineralizado seco congelado (DFDBA)
(3). Foram selecionados 17 pacientes, 9 homens e 8 mulheres com idade média de

37

56 anos. Ao total, foram tratados 36 defeitos de furca classe II, 11 pelo método 1,
onde o SC foi misturado com solução anestésica estéril e colocado no defeito , 11
pelo 2, onde o SC foi misturado com doxiciclina e 14 pelo 3,onde o enxerto consistia
em razão 2:1 de SC e DFDBA.
Para os 36 defeitos, o índice de placa (IP) e o indice gengival (IG) foram
reduzidos significativamente. Todos os três tratamentos tiveram os defeitos
parcialmente preenchidos. Somente os 14 defeitos tratados com SC

e DFDBA

demonstraram aumento de 50% na resolução do defeito.
Um estudo realizado por Lamb (2001), comparou o uso de membrana
porosa (MP) e não porosa (MNP) no tratamento de lesão de furca classe II. Foram
selecionados 24 pacientes, 13 homens e 11 mulheres com idade média de 56 anos,
todos apresentavam doença periodontal avançada. Doze pacientes receberam MP e
12 receberam MNP. Todos receberam enxerto ósseo (DFDBA) e condicionamento
radicular. Incisão intra-sulcular, abertura de todo o retalho até expor a área de furca,
remoção do tecido de granulação e debridamento radicular foram realizados. A
membrana foi estendida 3 a 4 mm além da margem do defeito.Os retalhos foram
posicionados coronalmente

e suturados.Todos

os pacientes foram vistos

semanalmente por 8 semanas.
Os dois tratamentos demonstraram bons resultados, os 24 defeitos
apresentaram 52% de preenchimento. Os resultados deste estudo indicaram que
ambas membranas demonstraram significante melhora em todos os parâmetros,
porém a membrana não porosa pode prover um ambiente menos favorável para o
crescimento bacteriano e conseqüentemente permitir uma melhor cicatrização.
Em um estudo realizado por Curry et al (2003), com o propósito de
comparar o uso de uma membrana bioabsorvivel em RTG e raspagem a campo
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aberto em defeitos de furca classe II em molares inferiores após um período de dois
anos. Participaram deste estudo, 9 pacientes, sendo 7 homens e 2 mulheres com
idade média de 45 anos, todos apresentavam diagnóstico de periodontite crônica e
tinham que ter 2 defeitos comparáveis entre si nos molares inferiores. No tota1,18

lesões foram tratadas. Os dentes eram escolhidos ao acaso, um lado recebia
membrana e outro, raspagem a campo aberto. A cirurgia consistia de incisão intra-

sulcular, uma aba mucoperiostal era levantada, expondo o defeito. 0 tecido de
granulação era removido e o epitélio dento-gengival da superfície interna era
cuidadosamente curetado. A superfície da raiz foi alisada com instrumentos manuais

e rotatórios e a area foi lavada com soro e solução de tetraciclina a 10°/0 por 3
minutos. A membrana foi ajustada para cobrir a furca e 4 mm de osso alveolar além
do defeito.
Baseado nos resultados obtidos, a RTG pode trazer benefícios em relação
raspagem a campo aberto que são, aumento do nível de inserção horizontal,
possibilidade de fechamento completo da lesão e estabilidade de resultados após 24
meses. Estes benefícios podem ajudar a justificar o tratamento com RIG em lesões
de furca classe II, no entanto, estudos adicionais com um

número maior de

pacientes devem ser realizados para verificar o impacto real deste procedimento no

prognóstico dental.
0 uso de materiais de enxerto junto com RTG nas furcas classe 11 parece
melhorar o resultado da técnica regenerativa. Existe uma tendência de melhora dos
defeitos horizontais quando se usam diferentes materiais de preenchimento com

RTG.No entanto, existe um número limitado de estudos para discutir isto. A maioria
dos estudos utiliza material autógeno (SIMONIETRI,Jeannette J. et el, 2000).
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0 objetivo do estudo realizado por Simonpietri (2000), é avaliar se o uso de
osso inorgânico derivado de boi em conjunto com RIG influencia nos resultados do
tratamento de lesão de furca classe II. Participaram deste estudo 14 pacientes que
tinham 15 pares de defeitos periodontais semelhantes. Cada dente foi escolhido ao
acaso para receber o osso bovino e a membrana ou somente a membrana Foram
avaliados: profundidade de sondagem, nível de inserção clinica e a posição da
margem gengival. As medidas de tecido duro foram realizadas durante a cirurgia
para determinar a profundidade vertical e horizontal do defeito. As membranas foram
suturadas supra

gengivalmente e permaneceram no local por 4 semanas. A

medicação utilizada foi Amoxicilina associada ao clavulanato de potássio, bochechos
com gluconato de clorexidine a 0,2% foram prescritos. Todos os sítios foram
reabertos e os tecidos moles e duros foram medidos novamente. 0 período de

cicatrização se deu para ambos os grupos sem infecção ou complicações, apesar de
todas as membranas serem suturadas supragengival.
Ambos os procedimentos cirúrgicos resultaram em redução da profundidade
de sondagem e ganho nos níveis de inserção clinica estatisticamente significantes.
Ambos os tratamentos mostraram a resolução de defeitos vertical, porém os sítios
tratados com RIG e enxerto ósseo, mostraram uma melhora estatisticamente

significante. 0 uso do osso inorgânico associado a técnica de RIG, melhora a
resolução dos defeitos horizontais na lesão de furca mandibular, quando comparado
com RIG sozinha. Uma maior amostragem poderia indicar as diferenças

e

vantagens dos tratamentos avaliados e então confirmar a real necessidade de
associar materiais de preenchimento a RTG.
Os enxertos ósseos realizados com osso em neoformação parecem ser
uma técnica promissora, pois neste tipo de enxerto existe um grande numero de
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células indiferenciadas

que permanecem viáveis

e

com grande potencial

morfogenético (CAMPOS JUNIOR; FONSECA; RUIZ,1994)
0 objetivo do estudo realizado por, Campos Jr, Fonseca e Ruiz, propõe
avaliar o comportamento clinico das áreas de furca tratadas com dois tipos de
procedimentos, em humanos. Participaram deste estudo 10 pacientes de ambos os
sexos, com idade média de 48 anos, com lesões de furca classe II. Os pacientes do
grupo experimental deveriam ter alguma área edêntula, ou dentes com extração
indicada, onde se pudesse confeccionar um alvéolo cirúrgico. Os 10 pacientes foram
divididos em 2 grupos, o grupo controle constava de 6 dentes, nos quais se utilizou
aplicação de ácido cítrico pH 1

e colocação de filtro MILLIPORE. No grupo

experimental foram utilizados seis dentes onde o procedimento foi a aplicação de
ácido pH 1, confecção de enxerto ósseo neoformado e colocação de membrana.
Antes do procedimento cirúrgico, os seguintes parâmetros clínicos foram avaliados:
profundidade de sondagem, grau de recessão, nível de inserção clinica

e

penetração horizontal de sondo na área de furca. No grupo experimental,

o

procedimento cirúrgico foi realizado em duas etapas, devido à necessidade da
confecção de um alvéolo cirúrgico, um mês antes da cirurgia principal.
Os alvéolos foram preparados com uma broca esférica de baixa rotação e
com refrigeração abundante com soro fisiológico. Foi realizada uma incisào sulcular,
sem incisões relaxantes

e rebatimento do retalho. Eliminação do tecido de

granulação e alisamento da turca com broca esférica de 12 lâminas em baixa
rotação. Aplicação de ácido por três minutos e irrigação abundante com soro
fisiológico. Na seqüência abriu-se o retalho sobre a área onde havia sido
confeccionado o alvéolo cirúrgico e retira-se o tecido de granulação óssea
acomodando-o na lesão de furca e condensando delicadamente. Colocação da
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membrana, deixando que suas bordas ultrapassem um pouco os limites da lesão. No
grupo controle, o procedimento cirúrgico foi o mesmo, sem a colocação de enxerto
ósseo em neo-formação. Foi utilizado cimento cirúrgico para proteção evitando
deslocamento de membrana. Após um mês as membranas foram removidas.
Como resultado, nota-se que houve uma diminuição na profundidade de
sondagem em todas as áreas analisadas, de ambos os grupos, o que configura uma
melhor resposta tecidual Em termos clínicos, as médias finais para o grupo controle
foram de 1,5 mm e para o grupo experimental foi de 2,16mm. Quanto à recessão,
houve um aumento no grupo experimental, passando de 1,222 mm para 3,111 mm.
Um aumento na recessão desta ordem assegura que para o grupo experimental a
combinação de técnicas não propiciou a estabilização da margem.
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4.DISCUSSÃO

0 principal objetivo do tratamento periodontal é propiciar aos pacientes unia
dentição saudável e confortável durante sua vida.
0 tratamento das lesões de furca tem sido um dos maiores desafios da
terapêutica periodontal.

Diferenças nos resultados podem ser observados entre

molares e outros dentes da cavidade bucal, furcas de molares respondem menos
favoravelmente a raspagem e alisamento radicular e propiciam um risco maior para
a progressão da doença periodontal e conseqüente perda dentária. Assim, os
defeitos de furca representam um problema para o periodontista, principalmente
relacionado à anatomia e topografia das raizes.

Não há dúvidas de que o manejo clinico de lesões de furca seja um dos
problemas com maior dificuldade de se resolver na periodontia. 0 grande desafio do
tratamento periodontal não é somente controlar a infecção e sim regenerar o tecido
periodontal perdido em decorrência da doença periodontal.
As lesões de furca foram classificadas por

HAMP (1975) segundo a

quantidade de destruição óssea horizontal e são designadas de Grau 1,11 e III e o

diagnóstico de tratamento destas

lesões

envolve uma conduta

clinica

multidisciplinar. As lesões de áreas interradiculares podem estar relacionadas a
diferentes fatores etiológicos como lesões de cárie, infecções endod6nticas, trauma

oclusal e doença periodontal. Cada fator etiológico necessita de uma abordagem
terapêutica especifica que deve ser realizada para o tratamento das lesões por estes
fatores causados, restabelecendo a resolução do processo saúde-doença. As lesões
causadas por doenças periodontais, objetivo maior deste trabalho, devem ser
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tratadas a partir de recursos terapêuticos periodontais adequados, o que, de acordo
com o conhecimento atual, envolve o controle de biofilme subgengival.
A etiopatogenia

da

doença

periodontal nas

áreas

de furca não

é

diferenciada das outras áreas. Atualmente, sabe-se que o desafio microbiano,
representado pelo biofilme subgengival é o responsável pelo desencadear do
processo, a partir dos fatores de virulência dos seus componentes, suscitando a uma
resposta imuno-inflamatória do indivíduo, que interferirá nos metabolismos teciduais,
principalmente do tecido conjuntivo ósseo, levando a sinais de inicio e progressão
da doença periodontal.
Várias técnicas foram propostas para o manejo dessas lesões e podem ser

divididos em 3 grandes grupos: conservadores, ressectivos e regenerativos.
Os procedimentos conservadores não envolvem uma abordagem cirúrgica e
estão mais indicadas para lesões de grau I, enquanto que uma abordagem cirúrgica

estaria mais indicada nos envolvimentos de grau ll e III.
A terapia periodontal objetiva interromper a progressão da doença e obter a
reconstituição da arquitetura original perdida. Para isto, várias técnicas e diversos

materiais vem sendo usados separadamente ou combinados com a finalidade de
obter novo cemento, ligamento periodontal e osso onde antes existia um defeito.

Nestes defeitos são utilizados diversos materiais, os quais chamamos de
enxertos. Os materiais mais utilizados são os aut6genos, alógenos, xen6genos e
materiais aloplásticos.

Atualmente, outros materiais muito utilizados são os fatores de crescimento
que apresentam o potencial de ativar a proliferação e diferenciação das células
periodontais. Em um estudo realizado com cães, onde lesões classe Ill foram
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tratadas com fatores de crescimento em diferentes doses, mostrou que em menores
doses, houve uma melhora no resultado regenerativo, levando a um maior
preenchimento com tecido mineralizado. Isto ocorre porque os osteoblastos
estimulados com menores doses de b-FGF, aumentam a deposição de colageno.

Certos tipos de fatores de crescimento tem seu efeito restrito ao tecido
ósseo e compõem um grupo de proteínas morfogenéticas conhecidas como BMPs.
Em um estudo realizado com cães utilizando BMPs associada a osso bovino e
membrana, mostrou que o rebordo alveolar apresentava-se firme a palpação.
Concluiu-se com este trabalho que

o osso bovino pode ser um material

osteocondutor e que as BMPs vem sendo utilizada como material de preenchimento
de defeitos ósseos.

Quanto a RTG, em um estudo onde foi comparado o uso de membrana não
absorvível (ePTFE) e absorvível (poliglactin 910) em defeitos de furca classe ll
bilateral, mostrou que as duas membranas apresentam resultados positivos, porém o
uso de membrana absorvível é mais recomendado porque poupa o paciente de uma
segunda cirurgia.

Um estudo realizado por Houser et.al (2001) comparando clinicamente o
uso de osso bovino associado a membrana e raspagem a campo aberto em
pacientes com lesão de turca classe II bilateral, mostrou que o uso de osso e
membrana apresenta mais sucesso na diminuição da profundidade da bolsa,
preenchimento ósseo e ganho de inserção quando comparado com o grupo que
recebeu somente raspagem.
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Em um trabalho realizado por Maragos (2002), onde foi utilizada uma
barreira de sulfato de cálcio unicamente ou associada a doxiciclina ou a osso
alógeno (DFDBA), em 36 defeitos de furca classe II, demonstrou que os defeitos que
receberam osso e membrana tiveram um aumento de 50% na resolução do defeito
enquanto os outros dois grupos apresentaram resultados inferiores e similares.

Um outro estudo realizado por Lamb (2001) comparou o uso de uma
membrana porosa e uma não porosa em 24 defeitos de furca classe II. Todos
receberam além da membrana, osso alógeno (DFDBA) e condicionamento radicular.
Os dois tratamentos demonstraram bons resultados com 53% do defeito preenchido,
porém a membrana não porosa pode prover um ambiente menos favorável ao
crescimento bacteriano, favorecendo desta maneira a cicatrização.

Um trabalho realizado por Curry et. al.(2003), com o intilito de comparar o
uso de membrana bioabsorvivel em RTG e raspagem a campo aberto em lesões de
furca classe II bilateral, indica que o uso de membrana mostra resultados mais
satisfatórios quanto ao nível de inserção horizontal, possibilidade de fechamento
completo da lesão e estabilidade de resultados após 24 meses.

Em um trabalho realizado por Simonpietri (2000), com o propósito de
comparar o uso de membrana com e sem enxerto ósseo associado, em 15 pares de
defeitos semelhantes demonstrou que ambos tratamentos mostraram resolução do
defeito vertical, porém os sítios que receberam enxerto ósseo mostraram uma
melhora estatisticamente significante.

Com o objetivo de avaliar o uso de membrana com ou sem osso
reoformado, foi realizado um trabalho com 10 pacientes que apresentavam lesões
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de furca grau 11 e uma área edêntula onde fosse possível confeccionar um alvéolo
cirúrgico. Como resultado, houve uma diminuição na profundidade de sondagem em
todas as áreas analisadas. No grupo onde foi utilizado osso neoformado a
diminuição da profundidade de sondagem foi maior (CAMPOS JR et. a1,1994).

5.CONCLUSÕES

De acordo com os trabalhos apresentados pode-se concluir que existem
diversas técnicas para solucionar os defeitos periodontais em região de furca e
que o periodontista deve estar preparado para solucionar este, que é um dos
maiores desafios encontrados na periodontia.
Os pacientes também devem estar cientes que apresentam uma doença
inflamatória grave em sua cavidade oral e que o mesmo será responsável pelos
cuidados domésticos relacionados ao controle de placa e eliminação dos fatores
de risco como doenças sistémicas e principalmente o fumo.
Dentre as técnicas apresentadas neste trabalho, é possível concluir que:
•

0

uso de membrana bioabsorvivel, quando comparada a não

absorvível, evita que uma segunda cirurgia seja realizada, di fi cultando
desta maneira, a cicatrização.
•

0 uso de barreira absorvível associada a osso bovino, apresenta
resultados muito superiores quando comparado com regiões que
receberam apenas raspagem a campo aberto.

•

A barreira de sulfata de cálcio, quando associada a DFDBA, mostrou
aumento de 50% na resolução do defeito quando comparado com o
sulfato de cálcio sozinho ou associado a doxiciclina.

•

A membrana porosa

e não

porosa demonstraram resultados

semelhantes, onde mais da metade do defeito foi preenchido, porém a
membrana não porosa pode prover um ambiente pouco favorável ao
crescimento bacteriano, permitindo melhor cicatrização.
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•

0 uso de materiais de enxerto junto com RTG nas furcas classe ll
parece melhorar os resultados da técnica regenerativa, quando
comparado somente ao uso de membranas.

•

Os enxertos ósseos realizados com osso em neoformação parecem
ser uma técnica promissora, pois neste tipo de enxerto existe um
grande número de células indiferenciadas capazes de formar novo
osso, cemento e ligamento periodontal.

•

A tunelização , na impossibilidade clinica, biológica ou econômica de
se realizar RTG, é uma opção considerada conservadora, sobretudo
quando a coroa se encontra presente.

•

Os b-FGFs têm o potencial de ativar a proliferação e diferenciação das
células do ligamento periodontal especialmente em menores doses.

•

As proteínas morfogenéticas (BMPs) são substâncias osteoindutoras,
ou seja, são capazes de produzir osso no local onde são implantadas,
mesmo que ectopicamente.
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