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Tratamento regenerativo de lesão de furca  
classe II. Relato de caso clínico

Belem, E.L.G.; Nagata, M.J.H.; Santinoni, C.S.; Campos, N.; Almeida, J.M.; Bosco, A.F.

O tratamento de lesões de furca é uma tarefa difícil e complexa que pode comprometer o sucesso da terapia 
periodontal. O objetivo deste trabalho é relatar o tratamento de um caso de lesão de furca Classe II que foi 
realizado na Disciplina de Periodontia da Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP, em paciente do sexo 
feminino, leucoderma, de 50 anos de idade. Em sua história, a paciente relatou episódio de dor e inchaço no 
dente 46 ocorrido 15 dias antes da consulta, que foi tratado no Setor de Emergência desta Faculdade. A paciente 
foi, então, encaminhada para a Disciplina de Periodontia. Após anamnese detalhada e realização de exames 
clínico e radiográfico, diagnosticou-se periodontite localizada no dente 46, com lesão de furca Classe II. A terapia 
periodontal inicial relacionada à causa foi realizada. Na reavaliação, constatou-se a permanência da lesão de furca 
classe II e a possibilidade de tratá-la com técnica cirúrgica regenerativa. Foram realizados enxerto ósseo autógeno e 
enxerto de tecido conjuntivo. O pós-operatório foi acompanhado durante várias sessões, quando o sucesso clínico 
do tratamento pôde ser constatado. É importante ressaltar a importância da terapia periodontal de suporte para a 
manutenção da saúde periodontal.
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