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As lesões cariosas e não cariosas possuem alta prevalência na população brasileira gerando 
demandas de atendimento no setor público e privado, tornando a otimização do seu 
tratamento um tema de relevância na odontologia. O protocolo restaurador estabelecido para o 
tratamento de lesões cariosas e não cariosas depende muito das características presente como 
extensão, grau de profundidade localização, coloração entre outros. A restauração 
transcirúrgica é um procedimento restaurador acompanhado de retalho cirúrgico ou aumento 
de coroa clinica que são realizados para melhor acesso a lesões encontradas na porção 
radicular subgengival, seguido de uma restauração direta, devolvendo forma e função para a 
unidade dentária. Desta forma, o objetivo geral deste trabalho é revisar a literatura 
contemporânea a respeito da técnica restauradora transcirúrgica em dentes com lesão cariosa e 
não cariosa. O estudo será uma revisão de literatura integrativa realizada nas bases de dados 
Scientific Eletronic Library (Scielo), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (Lilacs), PublicMedline (Pubmed). Para seleção dos trabalhos, serão estabelecidos os 
seguintes critérios de inclusão: artigos que abordem a temática, disponíveis, com textos em 
português, e indexados nas bases de dados selecionadas, publicados no período de 2015 a 
maio de 2020, com resumos disponíveis e acessados na íntegra por meio online, tendo como 
descritores: Retalho, Restauração, Envelhecimento populacional. E serão estabelecidos como 
critérios de exclusão trabalhos como tese, monografia, dissertação, e trabalhos que não 
estiveram dentro do tema tratado. Este estudo é relevante por possibilitar uma um 
levantamento detalhado sobre a realização da restauração transcirúrgica, em dentes com lesão 
radicular cariosa e não cariosa. Assim, poderá possibilitar novas abordagens sobre a temática, 
visando possíveis soluções para a patologia presente, contribuindo com novas pesquisas e 
direcionamentos na área. 
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