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Resumo: A extração de terceiros molares é uma modalidade ainda comum na odontologia, contudo, esta 

relacionado com eventuais infortúnios como lesões no nervo alveolar, fratura de mandíbula e demais danos 

ósseos. Este trabalho visa apresentar um relato de caso ocorrido na clínica de projeto Siso da Uepg, caso que 

pode levar a discussões quanto a técnica e termos utilizados pelos cirurgiões dentistas. Como conclusão as 

práticas odontológicas que compreendem a remoção de coroa e sepultamento radicular devem ser determinados 

como coronectomia, independente dos meios e fins que levaram a obtenção deste resultado, além disso tal 

procedimento deve tomar maior atenção pelas vantagens em relação aos procedimentos padronizados. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Siso. 

PÚBLICO-ALVO  

Pacientes com indicação de exodontia de terceiros molares, que procuram o 

atendimento na Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Campus Uvaranas, Bloco M, clínica 24. 

JUSTIFICATIVA 

A odontologia atualmente esta presenciando um grande número de indicações para 

extrações dos terceiros molares, uma explicação plausível é decorrente da genética do ser 

humano apresentar uma constante diminuição da mandíbula, afetando o espaço para 

irrompimento dos últimos dentes [ROSA et al, 2007], até mesmo, gerando situações que 

podem traumatizar o tecido bucal 

Em um processo cirúrgico de extração, o cirurgião dentista deve se atentar a 

possíveis vieses que podem ocorrer. Fraturas ósseas, hemorragias, danos ao dente vizinho, 

alveolites e lesões de tecido nervoso são algumas complicações recorrentes [ANDRADE et al, 

2012]. O cirurgião dentista pode lançar mão de métodos para diagnostico de proximidade e 

intimidade dos elementos dentários e o feixe nervoso, o uso de radiografias e tomografias 

[CILASSUM et al, 2011] 

Para evitar tal complicação, segundo artigo de [CERVERA-ESPERT et al, 2016]  a 

técnica de coronectomia, introduzida no final de 1989 por Knutsson et al (1989), foi uma 

alternativa a extração total de terceiro molares mandibulares. Ela consiste em remoção parcial 

do dente, ou seja, apenas da coroa dentária, deixando a raiz sepultada na mandíbula. A gama 

de trabalhos científicos investigando a eficácia deste procedimento tem demonstrado valores 

muito otimistas. Revisões sistemáticas como a de [CERVERA-ESPERT et al., 2016]  

concluem que além de haver uma menor incidência de lesões nervosas o tratamento é menos 

falho no quesito de alveolites se comparado a extrações totais. 
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OBJETIVOS 

 Analisar, questionar e apontar a positividade da técnica de coronectomia a partir de um 

relato de caso.  

METODOLOGIA 

Paciente do sexo feminino, 25 anos, procurou na clínica que ocorre o projeto Siso, 

pedindo assistência para o incomodo que sentia na região posterior da mandíbula. Em exame 

clínico constatou-se que a paciente sofria de pericoronarite em ambas hemi-arcadas da 

mandíbula. Como conduta, optou-se pela extração dos dois elementos dentários 38 e 48. 

Para desenvolvimento da cirurgia incialmente o paciente realizou bochecho de 

clorexidina 0,12% para desinfecção bucal, preparo do campo cirúrgico e degermação de 

lábios e tecidos próximos a cavidade bucal com iodo. A técnica anestésica consistiu em uso 

de Mepivacaina 2% com Epinefrina 1:100.000, anestesia por bloqueio do nervo alveolar 

inferior e nervo lingual, com anestesia infiltrativa para anestesia de nervo bucal. Mediante 

incisão do tecido anestesiado, o descolamento foi realizado por descoladores de Molt e Freer. 

Em ambos os casos utilizou-se de odontosecção com brocas 702, dividindo a raiz em duas 

partes para extração com alavancas. 

Como abordagem inicial optou-se por realizar a extração do dente 48, este que 

obteve sucesso na técnica. 

Quanto ao dente 38 a mesma técnica foi utilizada, contudo, houveram vieses, o 

remanescente coronal fraturou causando dificuldades para remoção da raiz. Houve grande 

remoção óssea e odontosecção para finalizar o procedimento, contudo sem sucesso. Pelo 

grande tempo decorrido da cirurgia o paciente já não sentia os efeitos do anestésico. Pelo 

motivo de dor, fadiga tanto do paciente quando dos cirurgiões dentistas o procedimento foi 

interrompido. Como conduta final, foi decidido o sepultamento do remanescente coronário e 

finalização da cirurgia. Um aluno e dois professores interviram no procedimento sem sucesso. 
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Como pós-operatório a paciente relatou dor e grande edema na hemi-arcada 

esquerda durante os primeiros dias. Teve retorno para retirada de pontos e ainda apresentava 

leve edema. Não compareceu aos demais exames para reavaliação de caso. 

RESULTADOS 

Como conclusão do caso discorrido e resultados obtidos através de pesquisa parece 

que a intenção do dentista não muda o fato da remoção parcial do dente, então com esse 

raciocínio podemos perguntar: o sepultamento radicular é semelhante a coronectomia? 

Conforme pesquisas na literatura, o termo coronectomia parece estar presente 

apenas quando existe uma intenção de proteção do nervo alveolar. Contudo, relacionado ao 

caso descrito, visto que por mais que a intenção inicial era retirada total da raiz, por fatores 

adversos não fora possível, a raiz foi o único elemento que restou do procedimento, oque 

configura exatamente oque um coronectomia propõe “remoção parcial de coroa e 

sepultamento da raiz”, esta que é uma sentença escrita em dezenas de trabalhos científicos. 

Como demonstrado no trabalho inicial de Knutsson et al (1989), considerado como o 

primícias da coronectomia por Cervera-Espert et al (2016), a coronectomia surgiu como uma 

alternativa a extração total. Portanto deve-se concluir que o termo coronectomia deve-se 

aplicar a esse caso e demais procedimentos que visam apenas o corte de coroa, usados para 

fins terapêuticos. 

Mediante as informações propostas podemos indagar mais perguntas como, por 

exemplo: Por que a coronectomia não é indicada para outros procedimentos se não para 

dentes com risco de lesão ao nervo alveolar? A extração total em muitos casos não seria 

apenas um procedimento mutilatório que descarta benefícios de um procedimento mais 

conservatório? Visto que revisões sistemáticas como a de [CERVERA-ESPERT et al., 2016] 

concluem que em uma coronectomia, além de haver uma menor incidência de lesões nervosas 

existe uma menor recorrência de alveolites. Meta analise de [LONG et al, 2012] sugere que a 

coronectomia tende a ter taxas menores de dor na primeira semana se comparado a extrações 

totais. Estudos como de [SHOKOUHI et al., 2019] demonstram histológicamente que a 

maioria dos procedimentos de coronectomia a raiz sepultada permanece vital (cerca de 75%) 

esta que não pode ser causa, em sua maioria, dos sintomas adversos.  
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Em comparação com extrações totais, como descrito pela revisão de [JAHANGIRI 

et al., 1998] em uma retirada de um dente integralmente, existe uma remodelação óssea da 

região que ocorre constantemente pelo decorrer de toda vida do paciente, sendo assim, o 

rebordo alveolar é reduzido intermitentemente. No entanto a coronectomia parece reduzir esse 

processo, como sugere o artigo de [VIGNUDELLI et al., 2017] a coronectomia teve valores 

de regeneração óssea melhores a extrações ósseas completas e semelhantes a tratadas com 

biomateriais, teorizando que o resultado obtido é causa de um menor defeito ósseo cometido 

por esta modalidade cirurgica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelos dados obtidos é de se concluir que o procedimento do relato se configura em 

uma coronectomia e, como demonstrado por pesquisas científicas, aplica-se como um 

procedimento definitivo, não necessitando mais intervenções na raiz remanescente. O termo e 

uso coronectomia deve ter maior abrangência entre os cirurgiões dentistas visto que ainda tem 

sua utilização muito concentrada em procedimentos de preservação de nervo alveolar, mesmo 

sendo aparentemente vetor de vantagens se comparado com procedimentos de extração total. 

Um maior número de pesquisas devem ser realizadas para comparar vantagens e desvantagens 

das técnicas de coronectomia e extração total. 
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