TRATAMENTO ALTERNATIVO PARA CISTO RADICULAR DE GRANDE
EXTENSÃO EM MAXILA: RELATO DE CASO
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RESUMO
O cisto radicular ou cisto periapical é o mais comum da região oral, sendo uma lesão de
origem inflamatória associada à necrose pulpar. É geralmente uma sequela de um granuloma
apical, que devido à resposta de um processo inflamatório, estimula a proliferação de
remanescentes epiteliais na região do periápice. Como são assintomáticos, a maior parte
dos cistos radiculares são descobertos durante exames radiográficos de rotina.
Apresentam-se radiograficamente como uma área radiolúcida bem circunscrita, podendo
chegar a grandes proporções e causando assimetria facial. O tratamento pode ser realizado
através da Marsupialização, definida como operação cirúrgica menos invasiva onde é feito
uma janela cirúrgica para promover a descompressão e para que o cisto sofra regressão, ou
por meio de Enucleação completa, que é a retirada total da lesão. Este trabalho tem como
objetivo relatar um caso clínico onde foi utilizada a técnica de Marsupialização para o
tratamento de um Cisto Radicular de grande extensão em maxila de um paciente do
gênero masculino, de 57 anos de idade. No exame clínico intrabucal constatou-se um
aumento de volume na região palatina, sem histórico de sintomatologia. Já o exame
imaginológico apresentou área radiolúcida entre os elementos 11 a 13. O procedimento
teve seu início com umapunção aspirativa positiva que confirmou o conteúdo líquido
intralesional, seguido da marsuapializalçaõ, onde os materiais recolhidos foram enviados
ao laboratório para análise histopatológica, e então confirmado o diagnóstico de cisto
radicular. O caso foi acompanhado clínico-radiograficamente por seis meses, com bom
prognóstico, havendo boa cicatrização da janela cirúrgica e neoformação óssea. A técnica de
Marsupialização mostrou-se eficiente com prognóstico favorável para o caso apresentado.
Esta pesquisa foi apresentada ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências
Biomédicas de Cacoal – FACIMED, como exigência para pesquisa em humanos, sendo
aprovada no mês de junho de 2017 com o número do parecer 059058.
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