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RESUMO

INTRODUÇÃO
A perda prematura dos elementos dentais acarreta uma série de mudanças,
principalmente a perda da estrutura óssea. a partir do momento em que se rompe o
quadro de equilíbrio fisiológico e biológico todo o sistema sofre mudanças e conseqüências
que diferem de indivíduo para indivíduo, significando que existem forças biomecânicas
que controlam e regulam o processo de remodelamento ósseo. A reabsorção dos processos
alveolares é intensa determinando mudanças morfológicas, envelhecimento precoce, face
profunda e redução da capacidade mastigatória .

Foi utilizada a alternativa de tratamento através de enxerto em bloco autógeno em
região de pré-maxila atrófica, com área doadora em mento. O procedimento referente
ao tratamento supracitado possibilitou avaliar a recuperação sem infecção da área
doadora; ausência de índice de morbidade; a importância evidente em avaliar a
excelente coaptação do rebordo remanescente . O melhor resultado é alcançado
quando o tratamento é executado em dois momentos cirúrgicos; assim como a
avaliação da área eleita para ser a área doadora compatível com a área receptora .

PROPOSIÇÃO
Este trabalho tem como objetivo, apresentar um caso clínico com embasamento científico
demonstrando o sucesso da modalidade cirúrgica através da realização de enxerto ósseo apresentando uma
técnica para a obtenção de um contorno mais favorável à instalação de implantes dentários através da enxertia
em bloco com área doadora em mento .

CASO CLÍNICO
Paciente L.F.C. do sexo feminino , 50 anos , com histórico de perda dentária por acidente
automobilístico , apresentando região de pré-maxila atrófica, com perda óssea acentuada necessitando de
enxerto ósseo em bloco com finalidade de ganho em altura e espessura na região dos incisivos superiores,
sendo a área eleita como doadora a região do mento.
Radiografia panorâmica do caso inicial.
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Fig. 1: Visualização do acesso a
pré maxila. ( área receptora).

Fig. 2: Retalho rebatido na área
receptora.

Fig. 3: Retalho rebatido na área
doadora.
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Fig. 5: União dos pontos de delimitação do
bloco com broca para peça de mão 703.

Fig. 6: União dos pontos de delimitação do
bloco com broca para peça de mão 703.
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Fig. 9: Fixação do primeiro bloco após
descorticalização da área receptora.

Fig. 10: Fixação do segundo bloco.

CONCLUSÃO
O enxerto autógeno com área doadora do mento mostra-se um excelente
material para reconstruções maxilares de defeitos ósseos que envolvam o
espaço de até quatro elementos dentários ausentes, sendo portanto o material
Padrão Ouro de escolha. Obtendo-se resultados altamente previsíveis, com
baixos índices de complicações, caso a técnica seja seguida corretamente e
bem empregada.

Fig. 7: Osteotomia concluída.

Kit para enxerto da empresa SIN.
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Fig. 4: Delimitação do bloco com
broca para peça de mão 703.
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Fig. 8: Área doadora após a remoção do
blocos.
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Fig.11: Sutura da área doadora.
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Fig.12: Foto final da paciente suturada e
com provisório
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