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RESUMO 
As autoras apresentam revisão de Eterahra e caso chico cin3rgico de paciente portador de fistula ativa e:tka-oral decomente 

de lesão periapisal. 

UNITERMOS 
FístuPa extra-oral, lesão periapicd, abscesso crO~LYco, cirurgia paraendod6n~ca. 

SUMMARY 
Thc authors present a review oh the Ilterature and report a surgical case in a patient ~ 6 t h  active extraoral fístula which 

occured after a perlapical lesion. 

K E W O R D S  
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O processo cr6naco é deter- 
minado pelo equitiírio entre a capaci- 
dade de resposta do orgcmisnno e o grau 
de virulência dos rniicro-orga~smos. 

O abscesso periqical tem inicio 
quando a polpa denkária sucumbe em 
um processo de necrose vindo a 
depositar um grande número de 
irritaa~tes na zona aplcal, em geral 
determinando a formação de pus que 
enconbará drenagem akavés de fisklas 
ktra ou exba-orais. 

As dístulas extra-orais neces- 
sitam de um diagnóstico diferencial 
aprimorado, pois devido a sua 
Iocalização e sintomatologia sua etho- 
logia náo é relacionada, in-ricialmente, 
como sendo de origem dentáría. 

Esse trabalho apresentara 
revlsáo da literatura e caso clínico 
cirúrgico de fístula ativa extra-oral 
decorrente de lesáo penapica1 de dente 
mandibular. 

O processo infeccioso pulgas 
tem inicio quando a polpa é exposta e 
entra em contato com os rnicro- 
organismos do meio bucal. É um 
processo progressivo que depende hnto 
da patoge~cidade do micro-organismo 
como da capacidade vital do tecido 
p ~ l p a r . ~  Quando náo Por tratado, 
poderá determinar inúmeras 
conseqtiências, as quais estão na 
dependência da virulência do 
microorganismo envolvido e da 
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