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RESUMO

Canais calcificados constituem uma grande dificuldade na execução das técnicas
endodônticas convencionais, são clinicamente indetectáveis e sua presença é constatada
através de radiografias periapicais com aparecimento de canais obliterados, tomografia
computadorizada, microscópio operatório e ultrassom. A cirurgia parendodôntica é uma
escolha complementar na solução de problemas não tratáveis via canal. Métodos cirúrgicos de
abordagem apical, como apicectomia e obturação retrógrada com o uso de MTA (Agregado
Trióxido Mineral) de melhor escolha para este caso, pois possui excelente capacidade
seladora, previne a infiltração bacteriana, biocompatível e estimula a formação de cemento.
Este Relato de Caso teve a aprovação do Conselho de Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade de
Ciências Biomédicas de Cacoal (FACIMED), protocolo de n°2.114.056. A finalidade
deste estudo é relatar o tratamento clínico-cirúrgico de canal calcificado da paciente F.D.P,
gênero feminino, 24 anos, sob tratamento na clínica de odontologia da FACIMED,
elemento 46 com necrose pulpar e lesão perirradicular nas raízes mesiais e distal, na
tentativa de tratamento endodôntico convencional sem sucesso, houve suspeita de
confecção de degrau no canal mesiovestibular impedindo sua execução. Após exame de
tomografia computadorizada Cone Beam foi diagnosticada calcificação pulpar no terço
apical das raízes mesiais, mediante o resultado o plano de tratamento proposto envolveu:
obturação dos canais, curetagem da lesão via acesso cirúrgico, apicectomia dos canais
distovestibular e mesiovestibular seguida de selamento apical com MTA (Agregado
Trióxido Mineral), enxerto ósseo preenchendo a loja cirúrgica, colocação de membrana e
posterior sutura. Na proservação de nove dias o aspecto clínico demonstrou edema discreto,
sem presença de vermelhidão no local, levemente flutuante a palpação, sem drenagem de
exsudato purulento via sulco. No retorno de 30 e 60 dias radiograficamente constatou
regressão da lesão e a formação de osso, clinicamente periodonto saudável sem presença
de alterações.
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