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Reabilitações Orais
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necessidade de reabilitação protética em região posterior de mandí-
bula atrófica é extremamente presente na clínica1.

A indicação de implantes osteointegráveis nessas regiões fica atrelada 
à disponibilidade óssea (qualidade e quantidade), que deve ser suficiente também 
para garantir o posicionamento correto e um resultado estético favorável2.

Devido à complexidade do tema e as diversas opções de tratamento propostas, 
tais como: instalação de implantes curtos3; lateralização do nervo alveolar infe-
rior4; enxertos ósseos em bloco5,6,7; distração osteogênica8 e procedimentos de 
regeneração óssea guiada9, este capítulo visa revisar e discutir cada uma delas.

OPÇÕES DE TRATAMENTO

IMPLANTES CURTOS

A definição de implantes curtos é controversa, enquanto alguns autores10 consi-
deram implantes com comprimento de 7 a 10 mm como curto, outros11 defendem 
essa nomina para implantes com comprimento intraósseo igual ou inferior a 8 
mm11. Revisões recentes sobre o uso dos mesmos em região posterior de mandí-
bula em rebordos alveolares atróficos encontraram bons resultados em relação às 
taxas de sobrevida e de sucesso12,13.

Quando a altura óssea residual sobre o canal mandibular é entre 7 e 8 mm, es-
tudos5,14 consideram os implantes curtos como opção preferível de tratamento 
(Figura 01A,B) sobre o aumento vertical, devido a redução do tempo de trata-
mento, custo e morbidade.

Além disso, novas superfícies de implantes (Figura 01C,D) têm sido acrescen-
tadas aos mesmos com o objetivo de aumentar a área de contato osso-implan-
te, fornecendo resultados clínicos de sucesso em longo prazo, mesmo com 
implantes com diâmetros e comprimentos reduzidos11.

Também há relato de caso no qual os autores15 descrevem uma reabilitação bem-su-
cedida de região posterior de mandíbula em que a altura óssea da crista do rebordo 
até o canal mandibular disponível para a instalação de implantes era de 5 mm ou me-
nos e, devido à recusa do paciente em se submeter a qualquer outro tipo de cirurgia 
reconstrutiva, foi reabilitado com quatro implantes com 4 mm de comprimento, com 
um ano de acompanhamento após o carregamento do implante. 

Alguns estudos comparativos em relação a implantes curtos e implantes conven-
cionais instalados em regiões de enxerto ósseo na região posterior de mandíbula 
demonstram resultados semelhantes em relação a sucesso e sobrevida das duas 
técnicas, mas enfatizam a necessidade de mais estudos em longo prazo5,16-18.

A
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01 A-D ♦ Rebordo alveolar em região 
posterior de mandíbula reabsorvido (A); 
Esquema de implante curto instalado 
na região (B). Desenho esquemático 
de dois tipos de superfícies: superfície 
porosa e superfície com aumento de 
molhabilidade (C,D).

A

B

D
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LATERALIZAÇÃO DO FEIXE VASCULONERVOSO 
ALVEOLAR INFERIOR

A lateralização do feixe vasculonervoso alve-
olar inferior, comumente chamada de laterali-
zação do nervo alveolar inferior, é uma opção 
de tratamento considerada bem indicada nos 
casos em que a reabilitação com implantes 
estiver limitada devido à disponibilidade óssea 
vertical limitada. No entanto, a possibilidade 
de ocorrência de distúrbios sensoriais tempo-
rários ou permanentes ao nervo deve ser con-
siderada. Hashemi19 descreve que a duração 
dos distúrbios neurossensoriais relacionadas 
ao nervo mandibular após o procedimento de 
lateralização teve um tempo médio para a re-
cuperação total da sensibilidade de 37 ± 15 
dias. Considerando, assim, a técnica como um 
método útil para a instalação de implantes na 
região posterior de mandíbula atrófica.

Por outro lado, em outro estudo20 com 18 pro-
cedimentos de lateralização do nervo alveolar 
inferior seguida pela instalação de implantes, 
os autores também obtiveram resultados exce-
lentes, mas descreveram o tempo de recupe-
ração completa da sensibilidade como de até 
6 meses após o procedimento cirúrgico. Assim 
sendo, os autores ressaltam a importância de 
informar ao paciente da possibilidade de perda 
da sensibilidade nervosa e da necessidade de 
recomendar outras alternativas de tratamento.

Faz-se necessário considerar que novas tecno-
logias, como o motor piezoelétrico, surgiram e 
têm possibilitado a redução desses problemas 
relacionados à técnica. Um estudo21 demonstrou 
que, após 8 semanas, 94,73% dos casos trata-
dos com a técnica de lateralização do nervo al-
veolar com motor piezoelétrico e instalação de 
implantes osteointegráveis, apresentaram sensi-
bilidade nervosa normal e a taxa de sucesso dos 
implantes foram de 97,36%. Isso ocorre porque 

essa técnica cirúrgica evita a lesão de tecidos 
moles, reduz o sangramento durante a cirurgia e 
melhora a visibilidade durante o procedimento. O 
caso clínico a seguir relata a técnica.

RELATO DE CASO

Paciente de 51 anos de idade, gênero masculi-
no, compareceu à clínica do Curso de Mestra-
do do ILAPEO com histórico de instalação pré-
via de dois implantes Titamax WS de 4,0 x 5,0 
mm (Neodent, Curitiba, Brasil) na região inferior 
esquerda (Figura 02A) e relato de remoção do 
implante da região 36. O mesmo havia apre-
sentado dor e mobilidade após 48 dias. Como 
notava-se também imagem radiográfica (Figura 
02B) de perda óssea na região cervical do im-
plante 37 e altura vertical acima do canal man-
dibular extremamente pequena, foi proposta ao 
paciente a lateralização do feixe vasculonervo-
so alveolar inferior com remoção do implante 37 
e instalação de 3 implantes longos na região. 
Após a incisão, o retalho foi deslocado, permi-
tindo a exposição do forame mentual (Figura 
02C), que orientou o início da confecção da ja-
nela óssea para localizar o nervo alveolar, reali-
zada com motor piezoelétrico (NSK, Illinois, Uni-
ted States). Após sua exposição (Figura 02D), 
o feixe vasculonervoso foi descolado utilizando 
um instrumento de Molt e deslocado para ves-
tibular com uma bainha de luva estéril (Figura 
02E). Então, foi realizada a remoção do implante 
da região do dente 37 com o instrumento remo-
vedor de implantes (Neodent, Curitiba, Brasil) 
(Figura 02F). Logo após, foram realizadas as 
fresagens e as instalações dos implantes. En-
tão, enxerto ósseo particulado foi acomodado 
entre os implantes e o nervo alveolar, evitando 
o contato direto do feixe com os implantes (Fi-
gura 02G). O retalho foi suturado com pontos 
interrompidos com fechamento primário. Obser-
va-se, em radiografia panorâmica, os implantes 
instalados (Figura 02H).
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02 A-H ♦ Radiografia periapical do quadrante 3 após a instalação de 2 implantes curtos (A). Aspecto radiográfico da região, 2 meses após ao procedimento de 
instalação dos implantes. Observa-se ausência do implante na região do dente 36 e perda óssea na região cervical do implante da região do 37 (B). Aspecto clínico 
em vista lateral. Deslocamento do retalho com exposição do forame mentual (C). Vista lateral da janela óssea, para a exposição do feixe vasculonervoso, realizada 
com piezocirurgia (D). Deslocamento do feixe vasculonervoso com bainha de luva estéril (E). Instrumento removedor de implantes com o implante removido em 
posição (F). Vista lateral da área após a instalação dos implantes, reposicionamento do feixe e acomodação de enxerto particulado interposicionado (G). Radio-
grafia panorâmica obtida imediatamente após o procedimento cirúrgico (H).

Apesar dos resultados favoráveis descritos com a utilização dessa técnica, há relato 
de fratura mandibular com o uso da mesma22. Advoga-se que tal fato pode ocorrer 
em virtude da fragilização da região com o desgaste ósseo realizado para a exposi-
ção do feixe associada à instrumentação para a instalação dos implantes.

A B

EDC

F G H
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ENXERTOS ÓSSEOS EM BLOCO

Os enxertos ósseos em bloco em região posterior de 
mandíbula possibilitam a reconstrução de inúmeros de-
feitos ósseos alveolares. Para regiões que apresentam 
defeitos ósseos em altura e espessura, são empregados 
blocos de enxerto em sela5 (Figura 03A).

Os enxertos ósseos onlays6 estão indicados para o tra-
tamento de defeitos ósseos em espessura (Figura 03B).

Geralmente, os enxertos em bloco para reconstruir es-
sas regiões são de origem autógena, removidos de áre-
as doadoras intra5,6 ou extrabucais23 e blocos ósseos de 
origem xenógena1,7,18.

03 A,B ♦ Enxerto em sela para reconstruções de de-
feitos ósseos em altura e espessura (A). Enxerto em 
bloco, tipo onlay para reconstruir defeitos ósseos 
em espessura (B).

A

B
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A técnica cirúrgica para a reconstrução com enxertos ósseos em bloco consiste em: incisão 
da região, preparo do leito receptor, adaptação do enxerto ósseo ao leito receptor, fixação 
do bloco ao leito receptor, liberação do periósteo, recobrimento do bloco com membrana de 
colágeno e sutura (Figura 04).

04 A-E ♦ Incisão oblíqua com relaxante vestibular distante da região a ser enxertada (A). Preparo do leito receptor: 
descorticalização e perfurações para estimular a irrigação sanguínea do local e facilitar a incorporação do enxer-
to ósseo em bloco (B). Adaptação e fixação do enxerto ao leito receptor com parafusos de fixação para manter 
a estabilidade do bloco (C). Recobrimento do bloco com membrana de colágeno reabsorvível (D). Sutura com 
pontos interrompidos de maneira passiva, permitindo o fechamento primário e sem tensões (E).

A

C

B

D

E
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Já os enxertos ósseos interposicionais1,7 são utilizados com sucesso em recons-
truções verticais em áreas com pouca altura óssea.

A técnica cirúrgica para enxertos ósseos interposicionais em região posterior de 
mandíbula consiste em: incisão, descolamento do retalho, corticotomia vestibular, 
mobilização do segmento ósseo com cinzel, adaptação do enxerto interposicio-
nal, fixação do segmento ósseo e sutura da região (Figuras 05 e 06).

05 A-D ♦ Incisão linear com lâmina 15, logo acima da junção entre a gengiva inserida e a livre (A). Deslocamento do retalho somente por vestibular (B). Corticoto-
mia vestibular para possibilitar o deslocamento do segmento verticalmente para o sentido cervical, composta por duas osteotomias verticais e uma horizontal (C). 
Mobilização do segmento ósseo com cinzel após a osteotomia, aderido pelo tecido gengival lingual (D). 

A

C

B

D
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06 A-C ♦ Adaptação do enxerto ósseo interposicional (A). Fixação dos segmentos com placa e parafuso. Essa técnica tam-
bém é conhecida como “Técnica do Sanduíche” (B). Sutura simples: deve permitir o fechamento primário da ferida, com 
pontos interrompidos e sem tensões (C).

A

B

C
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DISTRAÇÃO OSTEOGÊNICA

A distração osteogênica foi originalmente uti-
lizada para fins ortopédicos em aumentos do 
comprimento de ossos longos e posteriormen-
te foi aplicada à região maxilofacial para corri-
gir malformações graves24.

Na atualidade, a distração óssea vertical do pro-
cesso alveolar é um método eficiente para o au-
mento prévio à inserção de implantes dentários25. 

Apesar de vários estudos apresentarem resul-
tados positivos do uso da técnica em região 
posterior de mandíbula atrófica26-28, estudo26 

considera que a presença do nervo alveolar 
inferior, o tracionamento dos músculos do as-
soalho da boca, distúrbios oclusais e a menor 
quantidade de gengiva ceratinizada podem 
comprometer o resultado final. 

A técnica cirúrgica para a distração osteogêni-
ca em região posterior de mandíbula consiste 
em: incisão, deslocamento do retalho, pré-ajus-
te do distrator, criação do vetor de distração ou 
disco de transporte, fixação e ativação transo-
peratória do distrator e sutura (Figura 07).

Após o período de latência, de 7 a 10 dias, o pa-
ciente inicia a ativação da distração de acordo 
com as normas do fabricante do sistema utiliza-
do, seguindo as orientações do cirurgião.

Em um relato de caso clínico29 em reabilitação 
com implantes dentários, uma região posterior 
de mandíbula atrófica foi tratada com distração 
osteogênica. Após a primeira fase de latência 
(10 dias), a fase de ativação (24 dias) e a fase 
de consolidação (30 dias), o elemento de dis-
tração foi removido e 2 implantes foram insta-
lados. Após 4 meses, os implantes foram rea-
bertos e receberam as coroas provisórias. Não 
foram registradas complicações durante o tra-

tamento. Uma média de 5 mm de aumento do 
osso vertical foi obtido, permitindo a instalação 
de dois implantes de 10 mm de comprimento. 
Concluíram que o protocolo proposto garantiu 
uma reabilitação protética, de modo a evitar 
procedimentos de enxerto.

Um relatório clínico descreveu o uso de distração 
osteogênica e reabilitação de pacientes com pró-
tese implantossuportada (fixa ou removível) para 
tratar defeitos mandibulares. Dois pacientes do 
gênero feminino com atrofia alveolar segmentar 
nas regiões posteriores da mandíbula e um pa-
ciente do gênero feminino com defeito na região 
anterior da mandíbula foram tratados com dispo-
sitivos de distração. No entanto, a inclinação do 
vetor de distração para lingual ocorreu durante a 
fase de distração em um paciente. A morfologia 
do osso alveolar também foi analisada em rela-
ção à posição do implante planejado, após um 
período médio de consolidação de 12 semanas. 
A observação radiográfica sugeriu que houve 
formação óssea suficiente para a instalação dos 
implantes. Em todos os pacientes, a reabilitação 
protética implantossuportada fixa ou removível foi 
realizada com sucesso e os achados clínicos e 
radiográficos foram satisfatórios. Após 4 anos de 
acompanhamento, não houve problemas funcio-
nais ou estéticos com os implantes e reabilitações 
protéticas. Os resultados iniciais sugerem que, 
apesar da distração osteogênica alveolar parecer 
uma técnica eficaz para aumentar regiões atrófi-
cas do osso alveolar para a regeneração óssea 
e de tecidos moles, complicações podem ocorrer 
após procedimentos cirúrgicos30. 

Em um estudo25, as complicações desse pro-
cedimento foram avaliadas em pacientes par-
cialmente edêntulos. Vinte pacientes foram 
submetidos à distração por meio de distratores 
extraósseos e 4 implantes foram instalados em 
região posterior de mandíbula.
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07 A-G ♦ Incisão linear acima da junção mucogengival (A). Deslocamento do retalho, somente por vestibular, mantendo a região lingual aderida (B). Pré-adaptação do 
distrator no leito ósseo (C). Corticotomias para a confecção do disco de transporte: duas osteotomias verticais paralelas e uma horizontal (D). Fixação do distrator (E). 
Ativação transoperatória para verificar a fixação do disco de transporte e possíveis áreas de retenções que devem ser aliviadas (F). Sutura com pontos interrompidos (G).

A C

E

B

D
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A altura óssea foi medida em radiografias 
panorâmicas no pré-operatório e após a dis-
tração e instalação do implante no local nas 
regiões mesial e distal. A média de distração 
alveolar foi de 6,5 mm no ponto mesial (P < 
0,001) e 6,1 mm no ponto distal (P < 0,001). Os 
problemas trans e pós-operatórios encontra-
dos foram: fratura (1); deslocamento para lin-
gual (4); deslocamento para palatal (6) e des-
locamento do segmento de transporte. A taxa 
global de complicações foi de 55%. De todos 
os implantes colocados (n = 63), apenas um foi 
perdido. A taxa de sucesso dos implantes foi 
de 98%. Os autores concluíram que, apesar de 
a distração parecer ser um tratamento adequa-
do para osso alveolar vertical deficiente, houve 
alta taxa de complicações. 

REGENERAÇÃO ÓSSEA GUIADA 

A regeneração óssea guiada com o uso de ma-
lhas de titânio em região posterior de mandíbula 
está indicada para reconstruções de defeitos 
em espessura, altura ou defeitos associados.

Atualmente, malha titânio e osso autógeno iso-
ladamente ou associado a osso bovino inorgâ-
nico têm sido utilizados com sucesso em cirur-
gias de regeneração óssea31,32.

A técnica cirúrgica para a realização de proce-
dimentos de regeneração óssea com o uso da 
malha de titânio consiste em: incisão, desloca-
mento do retalho, adaptação da malha e ade-
quação do leito receptor, inserção do enxerto, 
fixação da malha e sutura (Figura 08).

Alguns estudos demonstram que a malha de ti-
tânio é eficaz em aumento do volume ósseo do 
rebordo alveolar atrófico em região posterior 
de mandíbula em procedimentos simultâneos 
(instalação do implante e aumento ósseo reali-

zados simultaneamente)32,33 e em abordagens 
distintas (regeneração óssea antes da instala-
ção do implante)31,32.

Entretanto, poucos estudos clínicos avaliaram 
o resultado de implantes inseridos em osso 
regenerado utilizando malha de titânio. Em 
um estudo retrospectivo32 de 3 a 8 anos após 
o carregamento protético, os autores avalia-
ram a sobrevida e o sucesso de implantes 
instalados no momento do procedimento de 
reconstrução com a malha e implantes insta-
lados após o procedimento regenerativo. O 
aumento médio vertical de osso obtido foi de 
5,4 ± 1,81 mm para implantes instalados em 
procedimentos simultâneos e 4,5 ± 1,16 mm 
nos casos em que os implantes foram instala-
dos em um segundo estágio.

Nenhum implante instalado nessas regiões 
foi perdido (taxa de sobrevida de 100%) e 
dos 56 implantes avaliados, 54 foram consi-
derados clinicamente bem-sucedidos, resul-
tando uma taxa de sucesso de 96,4%. Mas, 
relataram que houve exposição da tela de 
titânio em quatro locais (14,8% de taxa de 
complicação), necessitando de remoção pre-
matura da malha de titânio. Esta complicação 
é frequente em casos onde a malha de titânio 
é utilizada para aumentos ósseos verticais. 

As malhas de titânio atualmente são bastante 
utilizadas em regenerações ósseas com enxer-
tos associados a fatores de crescimento como 
a proteína óssea morfogenética (rhBMP-2)34,35.

No caso clínico a seguir, é apresentada reabilita-
ção das regiões posteriores de mandíbula com 
defeito ósseo em altura, através de regeneração 
óssea guiada com malha de titânio, enxerto xe-
nógeno e instalação concomitante de implantes 
osteointegráveis de tamanho convencional.
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08 A-G ♦ Incisão horizontal com uma ou duas relaxantes verticais vestibulares distantes da região a ser operada (A). Deslocamento mucoperiosteal do retalho evidenciando 
a região a ser regenerada (B). Adequação do leito receptor através de descorticalização e perfuração da cortical óssea para melhor irrigação sanguínea da área receptora (C). 
Adaptação da malha de titânio ao leito receptor. Após devidamente recortada e dobrada, observa-se a ausência de contato com os dentes adjacentes (D). Deslocamento da 
região vestibular da malha para a inserção e compactação do enxerto (E). Malha sendo reposicionada e fixada com parafusos monocorticais ou parafusos de enxerto com 
cabeça expandida (F). Vista oclusal do rebordo após as suturas, que devem ser com pontos interrompidos e passiva (sem tensões) (G).
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RELATO DE CASO

Paciente, gênero feminino, 57 anos de idade, ASA I, compareceu à clínica do 
ILAPEO para a reposição dos dentes inferiores que haviam sido perdidos. No 
exame clínico, foram verificadas ausência dos dentes 44, 45, 46, 47, 34 e 36 e 
necessidade de extração dos dentes 35 e 37. Como o exame tomográfico revelou 
deficiência óssea vertical (Figura 09A) na região inferior direita, optou-se pelo tra-
tamento com implantes convencionais e regeneração óssea guiada.

Através do exame tomográfico foi confeccionado um protótipo da mandíbula 
para permitir um melhor diagnóstico da deficiência e melhor planejamento 
da altura, posicionamento dos implantes e preparo prévio da tela de titânio 
(Figura 09B). O plano de tratamento consistiu na instalação de um implante 
cortical com 11 mm de comprimento na região do dente 44 (pré-forame), em 
posição subcrestal de 2 mm, e na região dos dentes 45 e 46 foi planejada 
a instalação de implantes de 3,75 x 8,0 mm com exposição de ± 2 mm de 
rosca. O procedimento cirúrgico foi realizado com anestesia local e deslo-
camento de retalho de espessura total com uma incisão relaxante oblíqua 
distal. Após o deslocamento do retalho, os implantes foram fresados na po-
sição previamente planejada com o uso de um guia cirúrgico (Figura 09C) e 
os implantes instalados (Figura 09D) com torque médio de 30 Ncm. A região 
foi descorticalizada e a tela de titânio foi adaptada, sendo fixada com dois 
parafusos de enxerto de 1,5 x 6,0 mm, um por vestibular e outro por lingual 
Figura 09E). O espaço entre o rebordo alveolar e a tela de titânio foi preenchi-
do com enxerto xenógeno particulado (Figura 09F). Após o preenchimento, a 
malha foi recoberta com membrana de L-PRF (Figura 09G). 

O retalho foi aliviado até cobrir a região sem tensão e a sutura, realizada com fio 
de nylon 4,0. Após oito meses, para confirmar a consolidação óssea, foi solicita-
da nova radiografia panorâmica antes da reabertura e remoção da tela de titânio 
(Figura 09H). Após a reabertura e remoção da tela, os intermediários foram insta-
lados e as coroas provisórias, ajustadas (Figura 09I).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inúmeras alternativas são propostas para a reabilitação implantossuportada da 
região posterior de mandíbula.

Porém, a reabilitação destas regiões continua sendo um desafio para os cirurgi-
ões, devido a anatomia da região, complexidade das técnicas cirúrgicas descri-
tas e complicações pós-operatórias, exigindo habilidade do profissional no ma-
nejo dessas técnicas na tentativa de minimizar essas complicações e garantir o 
sucesso e sobrevida dos implantes na região a ser reabilitada. É importante que 
todos os fatores sejam ponderados e discutidos com o paciente. 
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09 A-I ♦ Corte tomográfico demonstrando pouca disponibilidade óssea em altura para a instalação dos implantes osteointegráveis (A). Vista lateral 
do protótipo permitindo a execução de cirurgia-piloto (B). Prova do guia cirúrgico para a instalação dos implantes (C). Paralelizadores permitindo 
a confirmação das posições de fresagem (D). Vista oclusal da tela de titânio fixada após a instalação dos implantes em posições supracrestais de 
mais ou menos 2 mm (E). Aspecto da tela de titânio já fixada com o enxerto posicionado na região do arcabouço, cobrindo as roscas que haviam 
ficado expostas (F). Membranas de L–PRF posicionadas sobre a tela de titânio previamente à sutura (G). Radiografia panorâmica obtida 8 meses 
após o procedimento reconstrutivo e previamente à remoção da tela de titânio (H). Coroas provisórias instaladas (I).
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