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RESUMO
A técnica de Coronectomia tem sido empregada nas cirurgias de dentes inclusos em
odontologia, em que o dente é cortado e retirado sua porção coronária, permanecendo o
terço apical da raiz, para reduzir os riscos cirúrgicos. O objetivo desta pesquisa foi
verificar, por meio de um questionário aos dentistas especialistas em cirurgia buco-maxilofacial no estado de Rondônia, o seu conhecimento sobre esta técnica, seu método de
diagnóstico, indicações, resultados e insucessos. Foram identificados 36 especialistas no
estado de Rondônia, sendo que 10 responderam ao questionário. Os resultados mostraram
que 50% dos especialistas já realizaram esta técnica na sua clínica diária, sendo que 60%
destes já realizaram em mais de 5 casos durante sua vida profissional. A maioria absoluta
dos profissionais empregaram esta técnica para os terceiros molares inferiores com o
objetivo de evitar danos ao nervo alveolar inferior. Somente um profissional já empregou
esta técnica para outro dente diferente do terceiro molar. Todos os profissionais obtiveram
sucesso quando realizaram a técnica, pois não houve parestesia, nem complicações pósoperatórias ou necessidade de reintervenção em nenhum paciente. Foi concluído que esta
técnica tem um uso bastante restrito na clínica diária dos especialistas em cirurgia bucomaxilo-facial, sendo indicada principalmente para os terceiros molares inferiores que
apresentam alto risco de lesão ao nervo alveolar inferior e resulta em alto índice de sucesso
pós-operatório e baixa morbidade. O presente trabalho foi submetido e aprovado pelo
comitê de ética e pesquisa sobre o parecer número 2.064.317.
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