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C om o passar dos anos ocorrem mudanças no alvéolo posteriormente à 

perda da dentição natural, que conforme o grau de absorção ou do nú-

mero de unidades envolvidas, pode ocasionar uma discrepância na rela-

ção maxilo-mandibular e modificação no contorno facial, associada a diminuição da 

projeção labial8. Após as extrações dentarias, se inicia uma absorção óssea contínua, 

começando pela vestibular. Alteração essa, que promove uma diminuição próxima 

de 40% do volume residual, entre o primeiro e o terceiro ano pós-extração. Fator que 

em algumas situações, impossibilita a instalação de implantes osseointegrados25.

Nos tratamentos implanto-suportados em áreas estéticas, é fundamental a ob-

servação das expectativas dos pacientes diante os resultados. As limitações dos 

casos e a necessidade de cirurgias reconstrutivas devem ser discutidas no início 

da reabilitação, pois nem sempre será viável uma solução que corrija de forma 

semelhante as estruturas perdidas. Segundo Spielman (1996), para uma boa 

aceitação as quatro condições fundamentais das restaurações implanto-suporta-

das são: conforto, função, boa higiene e estética (Figura 01)29.

A avaliação clínica do paciente candidato a implante em área estética, deverá 

considerar aspectos faciais importantes. Um estudo inicial da relação maxilo-

-mandibular, do posicionamento labial, da linha media facial, da linha do sorriso 

e das arcadas deve ser conduzido. A tomografia computadorizada é importante, 

por fornecer um estudo ósseo tridimensional e também a possibilidade do uso 

ACEITAÇÃO DO TRATAMENTO

BOA HIGIENE FUNÇÃOCONFORTO ESTÉTICA

QUADRO 01 Fatores que influenciam diretamente a aceitação dos pacientes ao tratamento com implantes. 
(SPIELMAN, 1996)
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de softwares para simulações cirúrgicas. Em conjunto, a montagem dos modelos 

em articulador semi-ajustável, fornecerá subsídios para o implantodontista pla-

nejar de maneira abrangente e detalhada o caso clínico em tratamento.  

As posições ideais dos implantes são consideradas dentro dos três planos espa-

ciais de inserção: o mesio-distal, o vestíbulo-lingual e o apico-coronal. É reco-

mendável no preparo ter a atenção para que os implantes sejam inseridos dentro 

de uma bissetriz vestíbulo-lingual. Cuidado esse, que implicará em uma maior 

longevidade e estética, principalmente considerando que na região vestibular é 

indicado a manutenção de pelo menos 1 mm de osso para evitar o sombrea-

mento do metal. Caso ocorra alguma limitação do posicionamento adequado dos 

implantes, técnicas de enxertia serão necessárias. Guias cirúrgicos confecciona-

dos no planejamento auxiliarão a visualizar os locais de inserção dos implantes 

e servem de orientação para o posicionamento adequado dos enxertos ósseos22.

Em inúmeros casos as reconstruções ósseas são essenciais, porque além de recu-

perarem o volume necessário para uma boa estética, também fornecem base para 

um correto posicionamento dos implantes. Entretanto, pode ocorrer uma diminui-

ção do tecido queratinizado na região da crista, motivado pelo aumento de volume 

proporcionado pela inserção do enxerto30. A solução do problema é obtida por meio 

de técnicas cirúrgicas de manipulação tecidual em um segundo estágio operatório. 

A determinação precisa do defeito clínico irá direcionar o tratamento para a correção 

dos problemas horizontais, verticais, ou ambos. Nas correções dos defeitos horizontais, 

os enxertos ósseos em bloco e a regeneração óssea guiada (ROG) são as técnicas mais 

utilizadas. Nos defeitos verticais, os resultados obtidos com os métodos consagrados 

para os defeitos horizontais são menos eficientes, principalmente devido à limitação 

gerada pelos tecidos moles30. Nos casos mais severos, os defeitos verticais podem ser 

corrigidos através da distração osteogênica ou com enxertos interposicionais. 
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A morbidade relacionada aos autoenxertos, que podem ser de origem intra-bucal ou 

extra-bucal, vem diminuindo consideravelmente, tanto pela necessidade de quanti-

dades menores quando associados aos biomateriais, quanto pela possibilidade de 

cortes ósseos mais conservadores através da piezo-cirurgia. Os enxertos ósseos aló-

genos, frescos, congelados ou liofilizados, são removidos de cadáveres e se consti-

tuem uma alternativa conservadora. Outras opções também conservadoras usadas 

para as enxertias com a finalidade reabilitadora, são os enxertos xenógenos (material 

obtidos de doadores não humanos) e os enxertos aloplásticos (bimateriais)11.

Na osteoindução, o material apresenta a capacidade de favorecer a transformação de 

osteoblastos ou condroblastos derivados de células mesenquimais indiferenciadas, 

responsáveis pelo crescimento ósseo. Esse processo é dependente de inúmeros fa-

tores, dentre eles as proteínas ósseas morfogenéticas (BMPs). Uma alternativa que 

está sendo empregada recentemente é o uso das proteínas recombinantes rhBMP-2 

e rhBMP-7, carreadas por colágeno e associadas a materiais osteocondutores (usa-

dos para manutenção do volume), com o intuito de promover a osteoindução22.

Existe uma diferença macro e microscópica entre os enxertos com características 

corticais e medulares. No enxerto medular pode ocorrer anastomose precoce com 

os vasos da área receptora. Os osteoblastos presentes na região iniciam a secre-

ção de matriz óssea enquanto sucede a osteoindução, a liberação de fatores de 

crescimento, seguida pela reabsorção do osso não vital e a substituição por osso 

neoformado em alguns meses. No enxerto cortical, após a reação inflamatória 

surge a atividade osteoclástica com invasão capilar e revascularização lenta de-

vido a densidade. A troca celular e metabolismo pode demorar até alguns anos3.

A determinação precisa do defeito clínico irá direcionar o tratamento para a cor-

reção de problemas horizontais, verticais, ou ambos. A abordagem empregada 

nas reconstruções ósseas é extremamente sensível. A escolha da área doadora 

influenciará na morbidade cirúrgica e na qualidade do enxerto removido. Inúmeras 

TÉCNICA CIRÚRGICA

Aceitação do 
Paciente

Habilidade do 
Cirurgião

Forma, Localização e 
Extensão do defeito

Disponibilidade de 
Materiais

QUADRO 02 Fatores determinantes na escolha da técnica cirúrgica. (Adaptado de Joly e Carvalho 2010).
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vezes os pacientes apresentam maiores 

queixas nas regiões doadoras, com rela-

tos de parestesia, hemorragia, dor e ede-

ma. Os cuidados para manutenção dos 

enxertos determinam os resultados de 

volume obtido no curto e longo prazo. O 

recobrimento primário da área receptora, 

o correto tratamento dos enxertos e uma 

eleição apurada dos materiais aplicados 

são aspectos importantes para o sucesso. 

Após o ganho ósseo obtido, os implan-

tes são inseridos com posicionamentos 

adequados, refinamentos teciduais são 

obtidos em uma abordagem posterior e 

finalmente as próteses são confecciona-

das dentro das condições ideais16,32.

PLANEJAMENTO

O planejamento das reconstruções em 

áreas estéticas deve seguir as mesmas 

premissas do planejamento para im-

plantes dentários, ou seja, o planeja-

mento reverso (Quadro 03). A aquisição 

de modelos e o enceramento diagnós-

tico irão evidenciar clinicamente a ne-

cessidade de uma reconstrução óssea 

(Figuras 01-03). 

MODELOS DE ESTUDO 
(PCDI)

EXAMES 
IMAGINOLÓGICOS

DIAGNÓSTICO
Planejamento 

Reverso

QUADRO 03 A importância de um correto diagnóstico como parte de um 
planejamento integrado (PCDI – Posição Compatível Dente Implante).

FIG.01 Após enceramento diagnóstico observa-se a deficiência óssea vertical.

FIG.03 A,B A avaliação clínica no sentido oclusal, pode evidenciar um defeito 
côncavo na região a ser reabilitada.

FIG.02 Após enceramento diagnóstico observa-se a deficiência óssea horizontal.
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Associados ao exame clínico, os exames 

imaginológicos, principalmente a tomo-

grafia computadorizada, diagnosticarão a 

necessidade de uma reconstrução tecidual 

que poderá ser óssea, de tecido mole ou 

ambas (Figura 04). O diagnóstico preci-

so é fundamental na indicação da técnica 

adequada e do sucesso do tratamento.

A transição da avaliação extraoral para a den-

togengival é determinada pelos lábios, e a 

sua relação com o tipo de sorriso do pacien-

te está diretamente relacionada ao grau de 

dificuldade da reconstrução. Segundo TJAN 

& MILLER34, durante o sorriso, a posição do 

lábio superior pode delimitar três condições 

distintas de exposição dos dentes superio-

res e do tecido gengival, sendo elas a linha 

de sorriso baixa, média e alta. Situações em 

que a linha de sorriso é alta, ou seja, existe a 

exposição de mais de 3mm do componente 

gengival durante o sorriso, o grau de dificul-

dade da reabilitação é maior pois, em casos 

nos quais ocorrem black triangles33, os mes-

mos ficarão à mostra durante o sorriso do 

paciente (Figura 05). 

FIG.04 A,B Tomografia computadorizada demonstrando a necessidade de 
reconstrução óssea. Foi colocado um fio de guta-percha na borda anterior 
do guia e no seu cíngulo.

FIG.05 Black Triangle presente entre as unidades 11 e 21 reabilitadas com 
implante dentário.
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FIG.06 A,B Demonstrando a importância do planejamento com o Software Dental Slice® no diagnóstico e planeja-
mento das reconstruções ósseas.

FIG.07 A,B Avaliação tomográfica da área doadora. Observar a posição do canal mandibular nas 3 dimensões e a 
presença de unidades dentárias inclusas. Imagem gentilmente cedida pelo Dr. Sérgio Ribeiro.

Alguns elementos auxiliares no diagnóstico são os softwares de planejamento 

como o Dental Slice® e o Kdis – Kodak Dental Software®. A aquisição da imagem 

tomográfica realizada em um paciente com um guia simulando a prótese em sua 

posição ótima final permitirá determinar a posição exata do implante e, se nesta 

região, existe uma condição óssea favorável (Figura 06). 

Para a seleção da área doadora intrabucal ideal o nosso entendimento é que a 

tomografia computadorizada (TC) é o padrão ouro para este tipo de planejamento 

pois vai determinar a posição exata do canal mandibular em relação a sua altura 

e seu posicionamento vestíbulo-lingual. Este diagnóstico poderá determinar se 

a região do ramo mandibular oferece uma quantidade óssea suficiente, com o 

mínimo risco de lesão do nervo mandibular, ou poderá contraindicar esta área 

como doadora (Figura 07).
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TIPOS DE ENXERTO

Apesar de existir um arsenal de técnicas e de biomateriais que se destinam às 

reconstruções ósseas é necessário compreender o comportamento biológico dos 

mesmos para se obter êxito e evitar resultados desagradáveis, ou esperar de um 

biomaterial aquilo que ele não é capaz de oferecer.

O melhor tipo de substituto ósseo deve ser considerado de acordo com a experiên-

cia do profissional, sucesso comprovado cientificamente, morbidade operatória e, 

principalmente, sua indicação. As opções são os enxertos autógenos que podem 

ser obtidos de áreas doadoras intrabucais e extrabucais, como a crista ilíaca e a 

calota craniana, e o osso homógeno obtido de banco de ossos humanos que nor-

malmente tem sua origem da tíbia e da cabeça do fêmur.

Em defeitos referentes a um ou dois elementos dentários, a escolha mais rela-

tada  na literatura converge para as áreas doadoras intrabucais2 (Figura 08). 

Tais enxertos podem ser obtidos sobre a forma de blocos ou particulados, tendo 

como áreas doadoras o ramo mandibular, a sínfise, a tuberosidade maxilar, o 

pilar zigomático, o processo coronoide e os tórus maxilar e mandibular.

FIG.08 Relação custo-benefício versus as-
pecto biológico na escolha do tipo de enxerto 
e da área doadora.
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O ramo mandibular pode oferecer enxertos com aproximadamente 33 a 37mm 

de comprimento, 10 a 15mm de altura e 3 a 5mm de espessura. A sínfise man-

dibular pode oferecer mais espessura, mas com um comprimento menor de apro-

ximadamente 20mm, altura de 9mm e espessura de 9mm2,15,24,21. Estes dados 

funcionam como uma referência para o planejamento da área doadora, assim 

como a tomografia computadorizada e os biomodelos prototipados nos auxiliarão 

no correto diagnóstico e planejamento, garantindo um bom prognóstico para o 

paciente (Quadro 04) e (Figura 08).

O tipo de reconstrução que deverá ser realizado depende diretamente do tipo de 

defeito a ser corrigido (Figura 10). A forma, em geral, é selecionada de acordo 

com sua indicação. Reconstruções em altura, espessura ou ambas exigem enxer-

tos em bloco, preferencialmente córtico-esponjosos. O osso em partículas, obtido 

por trituração ou por raspagem, é apropriado para preencher defeitos ósseos 

pré-existentes ou lojas cirurgicamente criadas, como no caso do levantamento 

do assoalho do seio maxilar. Adaptam-se de maneira mais eficiente às paredes 

do sítio receptor e podem ser condensados5,6,7. Segundo Seibert28, os defeitos 

podem ser classificados da seguinte forma (Quadro 05):

CLASSE I CLASSE II CLASSE III

Defeito em espessura, com altura normal Defeito em altura, com espessura normal Defeito em altura e espessura

QUADRO 05 Classificação dos defeitos ósseos segundo Seibert28. 

VANTAGENS DESVANTAGENS COMPLICAÇÕES

RAMO
- Baixa taxa de complicação
- Mais largo que a sínfise

- Acesso e visibilidade
- Volume ósseo disponível

- Perda temporária da função, 
como abertura de boca, alteração 
na fala e mastigação

SÍNFISE
- Acesso fácil
- Evita o alveolar inferior

- Volume ósseo disponível

- Alteração na sensibilidade do 
lábio e queixo
- Desvitalização dos dentes
- Alteração do contorno do mento
- Parestesia temporária

QUADRO 04 Referência para escolha da área doadora intrabucal2.
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RECONSTRUÇÃO HORIZONTAL

Este tipo de reconstrução está indicado para os casos de defeito Classe I de Sei-

bert21, com perda óssea no sentido vestíbulo-palatino, porém com altura manti-

da (Figura 09). Podemos considerar espessuras inferiores a 4mm e altura com 

um mínimo de 10mm4. As áreas doadoras mais utilizadas são as intrabucais, 

como o ramo mandibular e o mento. Outra forma para tratamento da deficiên-

cia horizontal é a técnica de expansão óssea alveolar, seguindo os requisitos 

básicos de espessura e altura mínima para sua realização7. Em situações onde  

a atrofia for severa, poderá haver a necessidade de uma área doadora extraoral 

e, neste caso, o indicado é o osso da calota craniana17.

FIG.09 Reconstrução óssea no sentido horizontal.
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RECONSTRUÇÃO VERTICAL

Este tipo de reconstrução está indicada para os casos de defeito Classe II de Sei-

bert21, com perda óssea no sentido ápico-coronal, porém com a espessura man-

tida (Figura 10). Requer uma boa qualidade dos tecidos moles do leito receptor4. 

As áreas doadoras mais utilizadas são as intrabucais como o ramo mandibular e 

o mento. Em maxilas que apresentam atrofia severa poderá haver a necessida-

de de área doadora extrabucal e, neste caso, o indicado é o enxerto de ilíaco17. 

Uma outra alternativa para a reconstrução óssea em altura é o uso de enxerto 

particulado associado à membrana com o objetivo de se obter uma regeneração 

óssea guiada (ROG) ou o uso de malha de titânio (Figura 10B). Esta, por sua 

vez, estabiliza as partículas e permite uma adaptação de acordo com a anatomia 

local, permitindo a vascularização, além disso, a capacidade de memória do ti-

tânio mantém sua posição original e impede que a força dos tecidos interfira na 

região reconstruída18,19.

FIG.10 A,B Reconstrução óssea no sentido vertical.

A

B
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RECONSTRUÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Este tipo de reconstrução está indicado para os casos de defeito Classe III de 

Seibert21, com perda óssea no sentido vestíbulo-palatino e ápico-coronal (Figura 

11). Este tipo de reconstrução é considerado o mais difícil. O enxerto em sela 

ou em “J” é uma forma interessante de utilização do bloco ósseo, no qual se 

busca o ganho em espessura e concomitantemente em altura. O osso colhido do 

ramo é contornado em 3 dimensões, resultando num componente tanto vertical 

quanto horizontal. Moghadam (2009) descreveu este enxerto como a técnica 

ideal para aumento ósseo na zona estética com reabsorção significativa, princi-

palmente porque a sua extensão interproximal dará suporte às futuras papilas 

no local do implante23 (Figura 12).

Por outro lado, se a atrofia for severa, poderá haver a necessidade de uma área 

doadora extrabucal e, neste caso, o indicado é o enxerto de ilíaco17.

FIG.11 Reconstrução óssea no sentido 
vertical e horizontal.
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FIG.12 A-C Forma do tipo de enxerto em “J”.
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Uma alternativa para a reconstrução de defeitos unitários é a remoção do bloco 

ósseo da região do ramo mandibular através de uma hemitrefinagem, uma vez 

que o bloco obtido tem um formato convexo e encaixa-se perfeitamente nos 

defeitos unitários maxilares, que na maioria das vezes são côncavos1.

FIG.13 A-E Ilustração do uso de fresa tipo trefina para reconstrução de defeitos côncavos unitários.
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Pode-se obter um enxerto aposicional com osso na forma de partículas (au-

tógeno ou aloplástico), porém faz-se necessário a utilização de membranas 

não-absorvíveis ou malhas de titânio para poder acomodar o material. Bach 

Le e cols.18 descrevem como enxerto estético os locais onde, mesmo com 

espessura suficiente para instalação do implante, se utiliza um enxerto onlay 

particulado para compensar uma deficiência de tecido duro ou mole e que dá 

uma aparência não natural da coroa final.

FIG.14 A,B - Devido à atrofia óssea, o im-
plante foi instalado mais palatino. Isso pode 
proporcionar comprometimento do perfil de 
emergência da coroa protética com riscos es-
téticos, fonéticos e de retenção de alimentos 
(A). A reconstrução óssea permite a instala-
ção do implante em uma melhor posição tridi-
mensional, melhorando o perfil de emergência 
da coroa e eliminando riscos (B).

A

B
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ACESSO CIRÚRGICO – LEITO RECEPTOR

PREPARO DO LEITO

ACESSO LEITO DOADOR +
REMOÇÃO DO ENXERTO

ARMAZENAMENTO

RECOBRIMENTO PASSIVO

ENXERTO EM BLOCO

PLACAS E/OU PARAFUSOS

PREPARO DO ENXERTO E ESTABILIZAÇÃO

ENXERTO PARTICULADO

MALHA DE TITÂNIO OU MEMBRANA
NÃO ABSORVÍVEL

QUADRO 06 Sequência cirúrgica para a reconstrução com enxertos.

DETALHES TÉCNICOS

O sucesso das reconstruções ósseas está baseado no conhecimento biológico e 

técnico, a partir do qual o protocolo clínico de trabalho é instituído. Como passos 

fundamentais para o sucesso, sugere-se: 

   Diagnóstico preciso do tipo de defeito ósseo;

   Escolha da técnica cirúrgica mais adequada para o tratamento do defeito ósseo;

   Escolha do material de enxerto ideal, de acordo com critérios biológicos e 

técnicos bem estabelecidos20.

Independente da técnica cirúrgica escolhida para uma abordagem criteriosa é ne-

cessário protocolar uma sequência de passos cirúrgicos. Essa sequência se aplica 

nas situações clínicas nas quais o enxerto foi a opção escolhida, inclusive com a 

utilização de materiais aloplásticos. A negligência de um dos fatores a seguir pode 

colocar em risco o sucesso do procedimento14,22. O quadro 05 mostra a sequência 

para a aplicação das técnicas cirúrgicas.
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ACESSO CIRÚRGICO

Como princípio para toda cirurgia de reconstrução dos 

rebordos alveolares, o acesso cirúrgico deve ser realizado 

com os seguintes objetivos:

   Proporcionar visibilidade ao campo cirúrgico para a 

realização da técnica escolhida.

   Seguir os princípios de técnica cirúrgica conhecidos.

   Individualizar o acesso de acordo com a área doadora e 

receptora escolhida. Diferentes incisões em diferentes áre-

as doadoras e receptoras podem ser utilizadas. 

   Permitir o recobrimento do enxerto e de todo o leito 

ósseo receptor de forma passiva.

Como princípio básico para toda reconstrução, a cirurgia se 

inicia com o acesso à região do defeito ósseo, antes mesmo 

do acesso à área doadora. Dessa maneira, pode-se mensurar 

a magnitude do defeito e relacioná-la com a necessidade vo-

lumétrica do enxerto ósseo (Figuras 15-17).

FIG.15 Acesso à região do defeito ósseo.

FIG.17 Mensuração do bloco a ser removido com 
sonda milimetrada.

FIG.16 Acesso à região doadora (ramo mandibular).
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