TRANSPLANTE DENTÁRIO AUTÓGENO BILATERAL EM SESSÃO ÚNICA –
RELATO DE CASO
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RESUMO
O transplante dentário envolve a implantação de um dente autólogo, simultaneamente extraído,
em novo alvéolo. O momento ideal para a realização deste procedimento se dá, quando o dente
atinge da metade a três quartos do comprimento radicular, e o forame apical está aberto. Esse
trabalho descreve um transplante autógeno bilateral utilizando a técnica convencional. Paciente
do gênero feminino, com 16 anos de idade, com indicação de exodontia dos dentes 37 e 47
devido a cárie extensa e profunda. Durante exame clínico e radiográfico, observou-se que o
dente 38 e 48 achava-se impactado, erupção incompleta, com dois terços da raiz formada e com
morfologia radicular semelhante aos elementos 37 e 47. Propôs-se, então, o transplante dentário
bilateral em sessão única o qual foi realizado com o consentimento dos responsáveis legais.
Após o bloqueio anestésico, incisão, descolamento do retalho, odontossecção, exodontia do 37
e 47 atraumática e debridamento, fez-se a exodontia minimamente invasiva do dente 38 e 48 e
estes foram posicionados nos alvéolos dos dentes 37 e 47. Foi necessário leve desgaste ósseo
para estabilizar os dentes nas áreas receptoras, e permanecerem infra-oclusal. Uma contenção
com fio de aço e resina composta foi usada para auxílio na imobilização durante 40 dias. Após
02 meses de controle clínico e radiográfico, ficou constatado que o dente transplantado estava
em boas condições, com ausência de mobilidade e apresentando vitalidade pulpar.
Radiograficamente, as imagens sugeriram reparação óssea, rizogênese e desenvolvimento
radicular. O transplante dental, quando corretamente indicado, é uma boa alternativa terapêutica
para reabilitação bucal em pacientes jovens reduzindo custos e proporcionando resultados
estéticos e funcionais.
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