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Excelente alternativa ao osso alógeno e autógeno .
O bonefill.bloco é um substituto ósseo inovador desenvolvido especificamente para a regeneração óssea em cirurgias reconstrutivas:
oral, maxilofacial, craniofacial, ortopedia e traumatologia.

Similiar ao osso humano, é forte e resistente a modelagem, parafusos
e manobras de fixação cirúrgica.

Seguro e Confiável
O bonefill.bloco pode ser adaptados às dimensões necessárias com instrumentos esterilizados, como bisturis, cinzéis ou brocas
dentais, ou outro instrumento cirúrgico esterilizado, antes da inserção na cavidade óssea.

Seguro e Confiável
O bonefill.bloco é biocompatível. Métodos de processamento únicos removem as proteínas e os lípidos
bovinos. Com uma relação de fosfato de cálcio que simula a composição do osso humano e uma baixa
estrutura cristalina, o bonefill.bloco é aceite pelo corpo humano como uma estrutura adequada para
formação óssea.

Pereira-Filho, Valfrido & Carvalho, Pedro Henrique & Trento, Guilherme & Okamoto, Roberta & GonÇalves, Marcelo. (2019). Xenogenous bone blocks for maxillary reconstruction – Histologic and microtomographic split‐mouth clinical trial. Clinical Oral Implants Research. 30. 435-435. 10.1111/clr.391_13509.

Seguro e Confiável
A matriz óssea inorgânica mineralizada do bonefill.bloco , possui uma estrutura macro e micro porosa
similar aos ossos cortical e esponjoso humano.
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Seguro e Confiável
Ensaios de Citotoxicidade ISO 10993-5

Imagem A

Representativa do poço VC1 de células NCTC Clone L929. Aumento de 20x.

Imagem B

Representativa do poço C1 (amostra 100% do extrato) de células NCTC Clone
L929 incubadas com a substância teste Lote #054926. Aumento de 20x.

Resultados
A amostra teste Lote #054926 foi avaliada para indução de citotoxicidade em modelo celular in vitro, utilizando como sistema teste a linhagem NCTC Clone L929 de fibroblasto murino. A amostra Lote #054926
foi extraída em meio de cultura durante 24h à 37ºC | 5% CO2 de acordo com a norma ISO 10993-12.
Sendo a concentração máxima testada o extrato 100%; e as demais, em diluição seriada, sendo: 50%, 25%,
12,5%, 6,25%, 3,125%, 1,5625%.

Na análise QUALITATIVA a amostra NÃO APRESENTOU ALTERAÇÕES CELULARES DE MORFOLOGIA, nem tampouco inibição do crescimento celular, conforme imagem abaixo [imagem B]. Portanto a
amostra foi classificada como GRAU 0.

Na análise QUANTITATIVA a amostra apresentou valor de % Viab = 100%. Portanto, a AMOSTRA NÃO É
CITOTÓXICA.

Seguro e Confiável
Todos os substitutos ósseos de origem bovina da linha Bonefill - materiais para enxerto ósseo são fabricados com ossos de animais provenientes de rebanho rastreado pelo sistema SISBOV. De acordo com
o enquadramento de risco geográfico emitido pelo Código Zoosanitário Internacional e pelo Scientific
Steering Comitee
da Comunidade Européia (SSCEC agosto de 2005) o Brasil é livre de Encefalopatia Espongiforme Bovina
(EEB).
Bonefill é biocompatível, não apresenta citotoxicidade, toxidade sistêmica aguda, toxidade sub-crônica,
carcinogenicidade, genotoxicidade e não é um produto sensibilizante (ISO 10993-1).

Teste Hidroxiprolina: Método HPLC Cromatografia líquida de alta eficiência
LAUDO/OS
Nr 185894
PARÂMETROS

UNIDADE

LIMITE DE
QUANTIFICAÇÃO

RESULTADO

Hidroxiprolina

g/100g

0.1

** ND

ANÁLISE
INICIAL

FINAL

MÉTODO

17/07/15 17/07/15 AOAC/CR-0111 (1)

*NA: NÃO APLICÁVEL
**ND: NÃO DETECTADO
METODOLOGIA:
(1) AOAC - A.O.A.C.INTERNATIONAL, Official methods of analysis, 18th edition, Maryland/USA: Current Through - Revision 3, 2010.
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Microscopia Eletrônica de Varredura Acoplada a Espectroscopia por Dispersão de Energia de Raios-X
As amostras foram analisadas utilizando detector de elétrons retroespalhados
(QBSD). As micrografias obtidas com detector QBSD geram imagens com contrastes
de cor, sendo dependentes da composição local da amostra. Assim, elementos
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Figura 6 – Micrografias da amostra LCP150680 (a) com aumento de 120x, (b) com aumento de 500x, (c) com aumento
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A Figura 7 apresenta as imagens (a) e (b) da Figura 6, mas com as medidas dos poros observados.

Figura 6 – Micrografias da amostra LCP150680 (a) com aumento de 120x e (b) com aumento de 500x

As Figuras 6c e 6d que apresentam a porosidade do bloco de amostras não podem ser apresentadas como a 6a e 6b
pois se tornariam ilegíveis. Desta forma foi apresentado apenas um gráfico de distribuição dos tamanhos de poros
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Xenogenous bone blocks for maxillary reconstruction – Histologic and microtomographic split-mouth
clinical trial
Valfrido Pereira-Filho1; Pedro Henrique Carvalho2; Guilherme Trento2; Roberta Okamoto2; Marcelo GonÇalves2
1

Universidade Estadual Paulista, Brazil; 2Universidade Estadual Paulisa Julio de Mesquita Filho – Faculdade de Odontologia de Araraquara, Brazil

Background: Atrophic ridges are a challenge in the oral rehabilitation with osseointegrated implants. Autogenous bone graft is the gold standard in ridge augmentation. However, the resorption rates and donor site morbidity limit its use. The deproteinized bovine bone (DPBB) are a
viable alternative. DPBB can be particulate or compacted in a block, like the autogenous bone block. There are few clinical studies evaluating
the DPBB graft incorporation to the receptor site and its remodeling properties.
Aim/Hypothesis: This study hypothesis is deproteinized bovine bone blocks (DPBB) sinterized in low temperatures, present similar characteristics of mineralization and bone neoformation than autogenous graft from mandibular ramus.
Material and Methods: Six patients with edentulous atrophic maxillary ridges were randomized selected in a list of patients whose sought
for oral rehabilitation with implants. The inclusion criteria were- absence of systemic health issues, age between 20 and 70 years old, with
hormonal stability, and consent. Irradiated patients, patients with systemical diseases and post-menopause women were excluded. The patients were submitted to reconstruction surgery under general anesthesia. Each side of anterior maxilla received one type of graft, according
to randomization process, xenogenous block (test) or Mandibular ramus block graft (control). After 9 months of healing, at implant placement,
a biopsy was performed with a 2 mm trephine bur, in horizontal direction, Specimens were first processed in 10% formaldehyde for 48 h,
washed for 24 h and stored in 70% alcohol, after they were processed in a digital microCT scan, and then submitted to paraffin inclusion and
histomorphometric analysis.
Results: The analysed parameters were- tissue volume, bone volume, bone volume percent, tissue surface, bone surface, bone density and
porosity, soft tissue and mineralized tissue. The trabecular number, thickness and separation were also evaluated. All the evaluated parameters
respect the normal distribution (Shapiro-Wilk; P = 0.060–0.975) and homoscedastic (Levene; P = 0.250–0.972). There was statistical difference between groups only for the trabecular thickness. Autogenous bone graft presented larger trabeculae (0.45 mm) than DPBB (0.29 mm)
(P < 0.05).
Conclusion and Clinical Implications: Results suggest that the DPBB block tested presented similar micro structural and bone formation
characteristics to the autologous bone graft from mandibular ramus, furthermore, Deproteinized Bovine Block grafts could be a suitable
clinical alternative to autologous bone when this is contraindicated, for example in compromised health patients or in cases with no sufficient
autologous bone donation site.
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Reconstruction of horizontal bone defects with xenogeneic blocks, histological, tomographic and
primary torque analysis – Case report
Jorge Luis Da Silva Pires1; Paulo Gonçalo Dos Santos Pinto2; Eduardo Josè De Moraes3; Igor Da Silva Brum2; Jorge Josè De
Carvalho2; Ricardo Guimaraes Fischer2
1

Brazil; 2UERJ, Brazil; 3IDM, Brazil

Background: Among bone graft materials, autologous bone is undoubtedly the most appropriate because of its biological characteristics, such
as osteoconduction, osteoinduction and osteogenesis. Grafting of intraoral donated sites may, however, provide only a limited amount of autologous bone, exposing the patient to additional morbidity, such as, pain, and nerve damage. As an alternative to the autologous bone graft,
the xenogenic block of bovine bones was considered to increase the horizontal volume.
Aim/Hypothesis: Analyze whether xenogenous block grafts can be used for horizontal bone augmentation and maintenance of the primary
torque and stability of the implant, and to assess the bone quality formed in the grafted region by histopathology.
Material and Methods: Patient S.A, female, 50 years old, white, undergoing treatment with implants in the anterior maxilla, at the UERJ School
of Dentistry, (Rio de Janeiro, Brazil) with absence of the four upper incisors. Patients received 2 g of amoxicillin 1 hour before surgery. She was
instructed to rinse her mouth with 0.12% chlorhexidine solution for 60 seconds immediately prior to surgery. Local anesthesia consisting of
2% lidocaine (1–100,000 epinephrine) was administered. An incision was made along the alveolar ridge through the keratinized gingiva to the
alveolar ridge. A full mucoperiosteal flap was lifted, and the cortical plate was perforated with a spherical drill several times to induce bleeding
at various sites. Two Xenogenic blocks (5 × 10 × 10 mm blocks, Bonefill Block - Bionnovation) according to the contour of the bone defect.
Fixation screws (2 × 11 mm, Neodent) were used to fix the grafts to the residual alveolar bone the same origin as the block used, and covered
with LPRF membrane.
Results: In the preoperative tomographic evaluation, the measured measurements were between 1.89 and 3.12 mm. In the postoperative
tomographic evaluation, the measures measured were between 5.15 and 7.15 mm. Six months after surgery, two implants with Cone Morse
(3.5 × 11 mm) were placed in the grafted area of Implacil De Bortoli, São Paulo, Brazil. The torque measured in the implants was 20 Ncm, two
prosthetic connections, smart pillar, were installed with 2.5 cm of transmucosal band, 4 mm in height and 3.5 mm in diameter of Implacil De
Bortoli, São Paulo, Brazil. The result of graft biopsy was fibrous tissue of trabecular connective tissue and bone graft. The patient was rehabilitated with a temporary prosthesis of thermopolymerized pressed acrylic resin. The final prosthesis is made with Zirconia and feldspathic
ceramic, with digital flow planning (CEREC CAD CAM - Dentsply Sirona).
Conclusion and Clinical Implications: Xenogeneic blocks have been shown to be a suitable alternative to reconstruct horizontal defects and
alveolar ridge that has undergone extensive resorption, although lower insertion torques were obtained during implant placement. Further
investigation on the behavior of these implants and the prosthetic rehabilitation is recommended.
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Xenogenous bone blocks for maxillary reconstruction: Clinic and tomographic split-mouth trial
Valfrido Pereira-Filho1; Pedro Henrique Carvalho1; Marcelo GonÇalves1; Lucas Moura2; Roberta Okamoto1
1

Universidade Estadual Paulisa Julio de Mesquita Filho – Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Brazil; 2Universidade Católica de Pelotas, Brazil

Background: Autogenous bone graft still the gold standard in ridge augmentation. However, the resorption rates and donor site morbidity limit
its use. Many bone substitutes, as the deproteinized bovine bone (DPBB), are an alternative for ridge reconstruction. DPBB can be particulate
or compacted in a block, with autogenous block like structure. There are few clinical studies evaluating the block of DPBB graft clinical behavior, resorption, incorporation and implant stability in xenogenous block area
Aim/Hypothesis: This study hypothesis deproteinized bovine bone blocks (DPBB) sinterized in low temperatures, present similar clinical behavior, similar implant initial stability and less resorption rates than autogenous graft from mandibular ramus.
Material and Methods: Ten patients with edentulous atrophic maxillary ridges were randomized selected in a list of patients for oral rehabilitation with implants. The inclusion criteria were- absence of systemic health issues, age between 20 and 70 years old. Irradiated patients,
patients with systemical diseases and post-menopause women were excluded. The patients were submitted to reconstruction surgery under
general anesthesia. Each side of anterior maxilla received one type of graft, according to randomization, xenogenous block (test) or Mandibular
ramus block graft (control). The alveolar ridges were scanned by CBCT at three times- pre-graft surgery (T0), immediate post-operative (T1)
and pre-implants (T2). At the moment of graft surgery the alveolar ridges were measured with surgical caliper in three standardized postilion.
Nine months later an all-on-four protocol was installed, and the clinical measurements were reputed, and it was measured implant torque and
implant stability quotient (ISQ).
Results: All the 20 grafted areas were able to implant placement, at post-operative period of grafting, 5 patients presented one or more complications, 2 related with xenogenous bone and 3 in the autogenous group. The main complications were wound dehiscence and graft exposure,
with a mean time of 74.2 days after surgery, ranging from 20 to 120 days. Membrane exposures were kept with chlorhexidine 0.12% gel and
follow-up, in 3 cases the membrane needs removal due soft tissue impairment. Three patients presented complications of donor site, like
seroma, infection, swelling and hemorrhage, treated with local procedures. The volumetric changes were not statistically different between
the test and the control graft, initial volume was 81.5 (SD 10.27) in autogenous group and 89.75 (SD 8.34) in the bovine block, mean resorption percentages were 10.53 (7.08) and 9.33 (10.41) respectively. Installation torque (control- 41; test- 30.5) and ISQ (control- 62; test- 53.37)
presented no statistical difference.
Conclusion and Clinical Implications: The tested xenogenous block presented similar clinical behavior of mandibular ramus autogenous block,
for maxillary horizontal reconstruction. The complication rates, resorption and implant torque and stability presented no statistical difference
in this clinical trial.
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Abstract

resorption rates and donor site morbidity limit its use. The deproteinized bovine bone (DPBB)
are a viable alternative. DPBB can be particulate or compacted in a block, like the
autogenous bone block. There are few clinical studies evaluating the DPBB graft
incorporation to the receptor site and its remodeling properties. Aim/hypothesis: This study
hypothesis is deproteinized bovine bone blocks (DPBB) sintered in low temperatures, present
similar characteristics of mineralization and bone neoformation than autogenous graft from
mandibular ramus. Material and methods: Six patients with edentulous atrophic maxillary
ridges were randomized selected in a list of patients whose sought for oral rehabilitation with
implants. The inclusion criteria were absence of systemic health issues, age between 20 and
70 years old, with hormonal stability, and consent. Irradiated patients, patients with systemic
diseases and post menopause women were excluded. The patients were submitted to
reconstruction surgery under general anesthesia. Each side of anterior maxilla received one
type of graft, according to randomization process, xenogenous block (test) or Mandibular
ramus block graft (control). After 9 months of healing, at implant placement, a biopsy was
performed with a 2mm trephine bur, in horizontal direction, Specimens were first processed in
10% formaldehyde for 48h, washed for 24h and stored in 70% alcohol, after they were
processed in a digital microCT scan, and then submitted to paraffin inclusion and
histomorphometry analysis. Results: The analyzed parameters were tissue volume, bone
volume, bone volume percent, tissue surface, bone surface, bone density and porosity, soft
tissue and mineralized tissue. The trabecular number, thickness and separation were also
evaluated. All the evaluated parameters respect the normal distribution (Shapiro-Wilk; p =
0.060 – 0.975) and homoscedastic (Levene; p= 0.250 – 0.972). There was statistical
difference between groups only for the trabecular thickness. Autogenous bone graft
presented larger trabeculae (0.45mm) than DPBB (0.29mm) (p<0.05). Conclusions and
Clinical Implications: Results suggest that the DPBB block tested presented similar micro
structural and bone formation characteristics to the autologous bone graft from mandibular
ramus, furthermore, Deproteinized Bovine Block grafts could be a suitable clinical alternative
to autologous bone when this is contraindicated, for example in compromised health patients
or in cases with no sufficient autologous bone donation site.

Background and Aim
Early teeth loss;
Atrophic ridges;
Implant rehabilitation;
Autogenous bone as gold standard;
Alternatives to autogenous bone
grafting

Figure 1. Volume comparison between initial (A)

AIM
and after 9 months (B) for autogenous bone graft.
To evaluate the mineralization and new bone formation of a bovine deproteinized
bone block in comparison to autogenous graft from mandibular ramus.

Methods and Materials
A

C

E

B

D

F

Figure 2. Study design. (A) Patient selection with total edentulism and maxillary resorption with at least 10mm of ridge height
and 2mm of thickness. (B) Split mouth graft placement. (C) Reopenig of grafts after 9 months, biopsy and (D) implant
placement. (E and F) core biopsies of autogenous and bovine bone blocks for microCT and Histology.
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Figure 3. Histomicrographs of entire biopsies removed

Figure 4. Microtomographs of entire biopsies

from (A and C) Autogenous graft from mandibular

removed from (A) Autogenous graft from mandibular

ramus and (B and D) Bovine deproteinized bone block

ramus and (B) Bovine deproteinized bone block

(green arrows indicate the interface between host

(green arrows indicate the interface between host

bone and graft). Hematoxylin-eosin stain (100µm)

bone and graft).

Table 1. Distribution of evaluated parameters on microtomographic analysis. Mean (SD) for Autogenous
bone and Deproteinized bovine bone block grafts (DPBB)

Parameters [Mean (SD)]

Background: Atrophic ridges are a challenge in the oral rehabilitation with osseointegrated
implants. Autogenous bone graft is the gold standard in ridge augmentation. However, the

Results

Sample vol.
Bone vol.
Bone vol. (%)
Bone surface vol.
Bone surface
Tissue surface
Trabecular number
Trabecular separation
Trabecular thickness
Bone density
Porosity

Autogenous (6)

DPBB (6)

23,01 (8,29)
8,66 (4,44)
37,84 (10,93)
11,45 (2,06)
96,15 (40,74)
51,94 (15,47)
0,87 (0,33)
0,39 (0,12)
0,46 (0,15)*
4,20 (1,04)
62,16 (10,93)

32,94 (6,57)
9,15 (3,36)
28,43 (9,84)
13,28 (2,43)
116,9 (39,54)
67,17 (10,33)
0,95 (0,29)
0,49 (0,17)
0,29 (0,04)*
3,59 (0,98)
71,56 (9,84)

Conclusion

DPBB block tested presented similar micro structural and
bone formation characteristics to the autologous bone graft
from mandibular ramus.
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Abstract

Results

Background: Autogenous bone graft still the gold standard in ridge augmentation. However, the

Clinical resorption 9 months after graft
placement.

resorption rates and donor site morbidity limit its use. Many bone substitutes, as the deproteinized
bovine bone (DPBB), are an alternative for ridge reconstruction. DPBB can be particulate or
compacted in a block, with autogenous block like structure. There are few clinical studies evaluating
the block of DPBB graft clinical behavior, resorption, incorporation and implant stability in xenogenous
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resorption rates than autogenous graft from mandibular ramus. Material and methods: Ten patients
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with edentulous atrophic maxillary ridges were randomized selected in a list of patients for oral
rehabilitation with implants. The inclusion criteria were: absence of systemic health issues, age
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between 20 and 70 years old. Irradiated patients, patients with general diseases and post menopause

2,00%

women were excluded. The patients were submitted to reconstruction surgery under general

0,00%

anesthesia. Each side of anterior maxilla received one type of graft, according to randomization,
xenogenous block (test) or Mandibular ramus block graft (control). The alveolar ridges were scanned
by CBCT at three times: pre-graft surgery (T0), immediate post-operative (T1) and pre-implants (T2).
At the moment of graft surgery the alveolar ridges were measured with surgical caliper in three

CT volume changes

14,00%
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Figure 3. Comparison between percentage of
clinical resorption (result from difference between T1
and T2 measures), for autogenous and
Deproteinized bovine block graft (DPBB).

standardized position. Nine months later an all-on-four protocol was installed, and the clinical

Autogenous

DPBB

Figure 4. 95% CI for the Bone volume in mm³ prior
grafting, immediate after grafting and 9 months earlier.
There was no difference for autogenous bone and
DPBB in all evaluated periods, and both grafts have
achieved feasible volumetric gain in CT.

measurements were repeated, and it was measured implant torque and implant stability quotient
(ISQ). Results: All the 20 grafted areas were able to implant placement, at post operative period of
grafting, 5 patients presented one or more complications, 2 related with xenogenous bone and 3 in
the autogenous group. The main complications were wound dehiscence and graft exposure, with a
mean time of 74,2 days after surgery, ranging from 20 to 120 days. Membrane exposures were kept
with chlorhexidine 0,12% gel and follow-up, in 3 cases the membrane needs removal due soft tissue
impairment. Three patients presented complications of donor site, like seroma, infection, swelling and
hemorrhage, treated with local procedures. The volumetric changes had not statistic difference
between the test ad the control graft, initial volume was 81.5 (SD 10.27) in autogenous group and
89.75 (SD 8.34) in the bovine block, mean resorption percentages were 10.53 (7.08) and 9.33 (10.41)
respectively. Installation torque (control: 41; test: 30.5) and ISQ (control: 62; test: 53.37) presented no

Autogenous

DPBB

Autogenous

DPBB

statistical difference . Conclusions and Clinical Implications: The tested xenogenous block Figure 5. 95% CI for the insertion torque (N), for Figure 6. 95% CI for the Initial Stability Quotient (ISQ),
presented similar clinical behavior of mandibular ramus autogenous block, for maxillary horizontal straight and inclined implants. Inclined implants for straight and inclined implants. No difference was
reconstruction. The complication rates, resorption and implant torque and stability presented no presented lower insertion torque in both autogenous observed for both autogenous and DPBB.
and DPBB.

statistical difference in this clinical trial.

Background and Aim
Early teeth loss;
Atrophic ridges;
Implant rehabilitation;
Autogenous bone as gold standard;
Alternatives to autogenous bone
grafting

Conclusion
There were no differences for resorption, complication rates
and clinical behavior between DPBB block tested and the
autologous bone graft from mandibular ramus.

Figure 1. Volume comparison between initial (A)

AIM
and after 9 months (B) for autogenous bone graft.
To evaluate the graft incorporation, the volume changes and the implant stability
of a bovine deproteinized bone block in comparison to autogenous graft from
mandibular ramus.

Methods and Materials
A

C

B

E

D

Figure 2. Study design. (A) Patient selection with total edentulism and maxillary resorption with at least 10mm of ridge height
and 2mm of thickness. (B) Split mouth graft placement. (C) Reopenig of grafts after 9 months, biopsy and (D) implant
placement. (E) Initial stability measurement with Ostell ₢.
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ENXERTO ÓSSEO XENÓGENO INTERPOSICIONAL NA REGIÃO
ANTERIOR DA MANDÍBULA PARA AUMENTO VERTICAL DO REBORDO
E POSTERIOR REABILITAÇÃO IMPLANTOSSUPORTADA
Interpositional xenogenous bone graft in the anterior region of the mandible
for vertical ridge augmentation and posterior implant rehabilitation
Edgard Franco Moraes Jr.1, Vinícius Ferreira Bizelli2, Adriano Campesi Tonin3, Érika Beatriz Spada de Carvalho4

RESUMO
A reabsorção do rebordo ósseo alveolar desdentado ocorre no sentido
horizontal e vertical, e, dependendo da região, pode dificultar ou
inviabilizar a reabilitação com implantes osseointegrados. O objetivo
deste relato foi apresentar uma alternativa de tratamento em regiões
de atrofia óssea vertical, utilizando a técnica de osteotomia sanduíche
associada ao enxerto ósseo xenógeno na região anterior da mandíbula
e posterior reabilitação com implantes osseointegrados. Paciente do
sexo feminino, com 38 anos de idade, leucoderma, sistemicamente
saudável e apresentando boa higiene oral, compareceu à clínica
odontológica queixando-se de estética e função mastigatória prejudicadas. Ao exame clínico e imaginológico, foi observado um extenso
defeito ósseo vertical na região anterior de mandíbula, uma pequena
faixa de mucosa ceratinizada, presença de um implante na região do
32 com quatro roscas expostas e tecido peri-implantar inflamado.
O plano de tratamento elaborado foi: remoção do implante; reconstrução óssea da região anterior de mandíbula por meio da técnica
de osteotomia sanduíche; reabertura da área enxertada e instalação
dos implantes; reabertura dos implantes associada ao enxerto
gengival livre; e instalação dos munhões universais para confecção
dos provisórios. O controle clínico e radiográfico após um ano da
instalação das coroas provisórias revelou manutenção dos resultados
obtidos e satisfação por parte da paciente e do cirurgião-dentista.
Concluiu-se que a técnica de osteotomia sanduíche associada ao
enxerto ósseo xenógeno para reconstrução de região com intensa
atrofia óssea vertical mostrou-se viável e previsível para aumento
em altura da região anterior da mandíbula e posterior reabilitação
com implantes osseointegrados, restabelecendo estética e função.
Palavras-chave – Aumento do rebordo alveolar; Implantes dentários;
Perda do osso alveolar; Procedimentos cirúrgicos reconstrutivos.

ABSTRACT
Reabsorption of the edentulous alveolar bone marrow occurs horizontally and vertically, and depending on the region, it may hamper or
prevent implant rehabilitation. The aim of this report is to present
an alternative treatment for regions of vertical bone atrophy using
the sandwich osteotomy technique associated with the xenogenous
bone graft in the anterior region of the mandible and posterior implant
rehabilitation. A 38 years-old, female patient, systemically healthy,
with good oral hygiene attended the dental clinic complaining of
impaired aesthetic and masticatory function. The clinical and imaging
examination revealed an extensive vertical bone defect in the anterior
region of the mandible, a small range of keratinized mucosa, presence
of an implant in the region of 32 with 4 exposed threads and inflamed
peri implant tissue. The treatment plan was elaborated: implant
removal; bone reconstruction of the anterior mandible region using
the sandwich osteotomy technique; reopening of the grafted area
and implant installation; reopening of the implants associated with
the free gingival graft and installation of the prosthetic component
and preparation of the provisional ones. The clinical and radiographic
control after 1 year of installation of the provisional crowns revealed
maintenance of the obtained results and satisfaction on the part of
the patient and the dental surgeon. It was concluded that the sandwich
osteotomy technique for the reconstruction of the region with intense
vertical bone atrophy proved to be viable and predictable for height
increase of the anterior region of the mandible and posterior implant
rehabilitation restoring aesthetics and function.
Key words – Alveolar ridge augmentation; Dental implants; Alveolar
bone loss; Reconstructive surgical procedures.
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Perdas dentárias podem ocasionar extensas
reabsorções ósseas do rebordo alveolar no
sentido horizontal e vertical, dificultando e
até mesmo inviabilizando a reabilitação com
implantes osseointegrados , consequentemente,
comprometendo a estética e a função dos
pacientes1-2. A reconstrução óssea vertical
ainda permanece como um grande desafio
para o cirurgião3-4, pois, segundo a literatura,
o alto índice de exposição e a falta de nutrição
dos enxertos ósseos, tanto em bloco quanto
particulado, são alguns dos fatores que
contribuem para os resultados não satisfatórios
deste tipo de reconstrução3-5.

INTRODUÇÃO
Perdas dentárias podem ocasionar extensas reabsorções
ósseas do rebordo alveolar no sentido horizontal e vertical,
dificultando e até mesmo inviabilizando a reabilitação com
implantes osseointegrados , consequentemente, comprometendo a estética e a função dos pacientes1-2. A reconstrução
óssea vertical ainda permanece como um grande desafio
para o cirurgião3-4, pois, segundo a literatura, o alto índice
de exposição e a falta de nutrição dos enxertos ósseos, tanto
em bloco quanto particulado, são alguns dos fatores que
contribuem para os resultados não satisfatórios deste tipo
de reconstrução3-5.
Diversas são as técnicas de tratamento que objetivam
reconstruir volume ósseo adequado que, dentre outros
aspectos, viabiliza e contribui para o sucesso a longo prazo
da terapia com implantes, tais como regeneração óssea
guiada associada ao uso de biomateriais e membranas6-8,
distração osteogênica6,9-11, reconstrução óssea com enxertos
ósseos inlay ou onlay autógenos, alógenos, xenógenos ou
aloplásticos na forma de partículas e/ou bloco6,8,12, sendo o
enxerto autógeno considerado o padrão-ouro em cirurgias
reconstrutivas. Contudo, o enxerto autógeno apresenta
algumas desvantagens, como a necessidade de um sítio doador,
reabsorção óssea imprevisível e morbidade pós-operatória
da área doadora5,8,13.
A fim de minimizar estas desvantagens, a técnica de
osteotomia sanduíche com enxerto ósseo interposicional
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é um procedimento cirúrgico previsível que favorece o
ganho ósseo vertical em áreas de atrofia óssea intensa6,14-15.
Uma das características que possibilitam essa técnica ser
recomendada como alternativa de tratamento na correção
de defeitos ósseos verticais é a manutenção da vascularização do enxerto interposicional pelos segmentos ósseos
osteotomizados, promovendo menor taxa de reabsorção
óssea quando comparada a outros métodos descritos5,16-17.
Podem ser utilizados como enxerto ósseo interposicional:
enxerto ósseo autógeno, alógeno, xenógeno, aloplástico ou
a combinação deles6. Para evitar uma segunda área doadora
e a morbidade associada a ela, no presente caso clínico
optou-se pelo uso de um enxerto ósseo xenógeno em bloco.
O objetivo deste relato de caso foi apresentar uma alternativa de tratamento para regiões de atrofia óssea vertical,
utilizando a técnica de osteotomia sanduíche associada ao
enxerto ósseo xenógeno interposicional na região anterior
da mandíbula, com intensa reabsorção vertical e posterior
reabilitação com implantes osseointegrados.

TERAPIA APLICADA
Uma paciente do sexo feminino com 38 anos de idade,
leucoderma, sistemicamente saudável e com boa higiene oral,
compareceu à clínica odontológica queixando-se de estética
e função mastigatória prejudicadas. Ao exame clínico, foi
observado extenso defeito ósseo vertical na região anterior da
mandíbula, pequena faixa de mucosa ceratinizada, presença
de um implante na região do incisivo lateral inferior esquerdo
com quatro roscas expostas, em posição inadequada para o
aumento vertical do rebordo, e tecido peri-implantar inflamado
(Figura 1). A paciente também relatou a perda do implante
da região do incisivo lateral inferior direito.
Após avaliação imaginológica da tomografia computadorizada (Figura 2), confirmou-se os seguintes achados
clínicos: extenso defeito ósseo em altura na região anterior
de mandíbula e presença de reabsorção óssea na região
peri-implantar. Como parte do protocolo de atendimento,
após a elaboração do plano de tratamento que foi realizado
em etapas, a paciente apresentou avaliação de risco cirúrgico
e exames pré-operatórios dentro do padrão de normalidade,
tornando-se apta para o procedimento proposto. Ela também
foi informada sobre a dificuldade de resolução clínica e da
necessidade de sua colaboração para correção da complicação estética e funcional, bem como dos cuidados para
cada etapa cirúrgica.
INPerio 2019;4(4):686-97

687

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução integral ou parcial deste artigo sem aprovação do editor.

Terapia Aplicada

Figura 1 – Aspecto clínico
inicial evidenciando extenso
defeito ósseo vertical na
região anterior da mandíbula.

Figura 2 – Avaliação
imaginológica da tomografia
computadorizada.
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Procedimentos cirúrgicos
A medicação pré-operatória consistiu de amoxicilina 875 mg,
uma hora antes do procedimento, e nimesulida 100 mg,
uma hora antes por via oral. A primeira etapa cirúrgica consistiu
na remoção do implante na região do incisivo lateral inferior
esquerdo sob anestesia local com mepivacaína HCI 2% +
epinefrina 1:100.000, utilizando o dispositivo retriever sobre
o implante dentário para destorque e retirada do mesmo
(Figura 3). Em seguida, foi realizada a colagem de braquetes
nos dentes adjacentes para contenção dos provisórios na
região dos dentes 32 ao 42.
Após um período de 70 dias de controle clínico e
radiográfico (Figuras 4 e 5), iniciou-se a segunda etapa do
planejamento. A medicação pré-operatória consistiu de 8 mg
de dexametasona e um comprimido de 875 mg de Clavulin
BD, uma hora antes da cirurgia.
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O procedimento cirúrgico foi feito sob anestesia local
com mepivacaína HCI 2% + epinefrina 1:100.000. Em seguida,
realizou-se incisão linear intercaninos em dois planos18 –
primeiro, no plano superficial em nível mucoso, 7 mm abaixo
da união mucogengival, e depois no plano profundo em
nível muscular e periosteal, mantendo uma faixa de 5 mm
do músculo quadrado do mento seguido do descolamento
da sua porção inferior até a base da mandíbula. Duas osteotomias verticais, distantes aproximadamente 2 mm das raízes
dos caninos, e uma osteotomia horizontal foram realizadas
com disco diamantado para contra-ângulo e clivagem do
bloco ósseo osteotomizado, com o emprego de martelo
e espátula 24 cortada ao meio e afiada para segmentar a
cortical lingual através das osteotomias verticais e horizontal,
possibilitando assim a elevação do bloco osteotomizado em
7 mm, mantendo-o aderido ao periósteo lingual (Figura 6).

Figura 3 – Remoção do implante na
região do incisivo lateral inferior esquerdo
utilizando o dispositivo retriever.

Figura 4 – Controle clínico após 70 dias, demonstrando defeito
ósseo vertical de 7 mm na região anterior da mandíbula e
pequena faixa de mucosa ceratinizada.

Figura 5 – Controle radiográfico após 70 dias.
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Figura 6 – Aspecto
clínico após
descolamento
total do retalho e
realização de duas
osteotomias verticais
e uma horizontal com
disco diamantado
para contra-ângulo,
clivagem do bloco
ósseo osteotomizado
e elevação do bloco
em 7 mm, mantendo-o
aderido ao periósteo
lingual.

Logo após, foram feitos o preparo do biomaterial (Bonefill
Porous em Bloco, 5 mm x 20 mm x 20 mm) e a fixação do
enxerto interposicional em bloco com sistema de miniplacas e
nove parafusos de 1,4 mm x 6 mm (Figura 7), restabelecendo
os 7 mm de altura óssea (Figura 8). Realizou-se o recobrimento com membrana óssea de 20 mm x 20 mm e sutura
em planos com fio reabsorvível 5-0 (Figuras 9 e 10). Após
sete dias, foi solicitada radiografia panorâmica de controle
pós-operatório (Figura 11), e as suturas foram removidas no
décimo dia de pós-operatório (Figura 12).
Após um período de 4,5 meses com controle clínico e
radiográfico, iniciou-se a terceira etapa do planejamento.
O mesmo protocolo medicamentoso da cirurgia anterior foi
mantido e um novo acesso cirúrgico com incisão na crista
óssea e duas incisões relaxantes permitiu a remoção das
miniplacas e dos parafusos de fixação. A remoção foi realizada
em etapas para manter a estabilidade do bloco ósseo durante
as fresagens para instalação dos implantes. Foi observado o
aumento do tecido ósseo em altura, possibilitando, com o
auxílio de um guia cirúrgico, a instalação de três implantes
dentários na região dos dentes 31, 41 e 42 (sistema cone-morse,
Alvim 3,5 x 13 mm, Neodent – Curitiba/PR) em dois tempos
cirúrgicos (Figuras 13 a 17). Uma nova membrana óssea foi
adaptada na região, para evitar a migração de tecido mole
(Figura 18), e as suturas foram feitas com fio reabsorvível 5-0
(Figura 19). Uma nova radiografia periapical de controle foi
realizada no pós-operatório imediato (Figura 20).
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Figura 7 – Fixação do enxerto ósseo interposicional em bloco com
sistema de miniplacas e nove parafusos de 1,4 mm x 6 mm.

Figura 8 – Restabelecimento de 7 mm de altura óssea, confirmado
pela mensuração com régua.
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Figura 9 – Sutura em plano profundo em nível muscular e periosteal com fio reabsorvível 5-0.

Figura 10 – Sutura em plano superficial em nível mucoso com fio reabsorvível 5-0.
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Figura 11 – Radiografia panorâmica de controle no pós-operatório
de sete dias.

Figura 12 – Pós-operatório de dez dias e remoção das suturas.

Figura 13 – Controle clínico após 4,5 meses da cirurgia
reconstrutiva.

Figura 14 – Aspecto clínico após descolamento total do retalho
para remoção das miniplacas e dos parafusos de fixação.

Figura 15 – Fresagens para instalação dos implantes na região dos
dentes 41 e 42, com o auxílio de guia cirúrgico e manutenção da
miniplaca e parafusos para estabilidade do bloco ósseo durante as
fresagens.

Figura 16 – Remoção da miniplaca e parafusos, e término das
fresagens para instalação dos implantes na região dos dentes 31,
41 e 42.
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Figura 17 – Vista incisal demonstrando o correto posicionamento
tridimensional para instalação dos implantes.
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Figura 18 – Adaptação de membrana óssea na região para evitar a
migração de tecido mole.

Figura 19 – Suturas realizadas com fio reabsorvível 5-0.

Após cinco meses, foi programada a reabertura dos
implantes associada ao enxerto gengival livre para aumento
da faixa de mucosa ceratinizada. Foram instalados dois
cicatrizadores de 3,3 mm x 3,5 mm sobre os implantes da
região do 31 e 41, e constatada a perda do implante da região
do 42 (Figuras 21 a 27). As suturas foram realizadas com fio
reabsorvível 5-0 e removidas no décimo dia de pós-operatório.
Procedimentos protéticos
Após dois meses da reabertura dos implantes, foram
instalados dois munhões universais CM 3,3 mm x 6 mm x
2,5 mm (Neodent, Curitiba/PR) com torque de 32 Ncm. Em
seguida, foi realizada a moldagem de transferência, confecção
e instalação dos provisórios sobre os implantes, e restauração
com resina composta da face mesial dos dentes 33 e 43, para
ajuste do conjunto e restabelecimento do ponto de contato
(Figuras 28 e 29).

Figura 20
Radiografia
periapical de
controle no
pós-operatório
imediato.

Figura 21 – Controle clínico após cinco meses da cirurgia de
instalação dos implantes.
INPerio 2019;4(4):686-97
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Figura 22 – Cirurgia de reabertura dos implantes associada
ao enxerto gengival livre para aumento da faixa de mucosa
ceratinizada.

Figura 23 – Área doadora do palato (lado esquerdo).

Figura 24 – Remoção do enxerto gengival livre.

Figura 25 – Obtenção do enxerto gengival livre com 30 mm de
comprimento, confirmada pela mensuração com régua.

Figura 26 – Estabilização do enxerto gengival livre após
instalação de dois cicatrizadores de 3,3 mm x 3,5 mm sobre os
implantes da região dos dentes 31 e 41, e perda do implante da
região do dente 42.
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Figura 27 –
Radiografia
periapical de
controle após
instalação dos
cicatrizadores.
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Figura 28 – Confecção e instalação dos provisórios sobre os
implantes da região dos dentes 31 e 41 após dois meses da
cirurgia de reabertura.

O controle clínico e radiográfico após dois anos de
acompanhamento deste caso clínico pode ser visto nas
Figuras 30 e 31. A paciente ainda continua em tratamento
e, após o término da Ortodontia, retornará para finalização
da reabilitação protética.

Figura 30 – Controle clínico após dois anos de acompanhamento.

Figura 31
Controle
radiográfico após
dois anos de
acompanhamento.
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Figura 29 – Restauração com resina composta da face mesial dos
dentes 33 e 43 para ajuste do conjunto e restabelecimento do
ponto de contato.

DISCUSSÃO
O correto planejamento protético-cirúrgico em casos de
intenso defeito ósseo alveolar é fundamental para o sucesso do
tratamento. A localização anatômica do defeito, os diferentes
graus de atrofia óssea e a colaboração do paciente são fatores
que orientam o cirurgião-dentista a escolher o método de
tratamento adequado para cada paciente19.
A utilização do enxerto ósseo interposicional na técnica
de osteotomia sanduíche é recomendada para regiões de
moderado defeito ósseo alveolar, sendo um método previsível para defeitos de 4 mm a 8 mm de altura19. O segmento
ósseo osteotomizado necessita de uma altura mínima de
3 mm para ser elevado e para suportar os parafusos de fixação
sem acarretar fraturas20. Esta técnica apresenta menor taxa de
reabsorção óssea e resultados estáveis19,21 ao longo do tempo,
em comparação aos enxertos ósseos onlays19,22. Entretanto,
a técnica de osteotomia sanduíche exige maior experiência
e conhecimento por parte do cirurgião-dentista, visto que é
uma técnica cirúrgica sensível e que exige cuidados durante
sua realização para preservação do periósteo lingual19,22.
O suprimento sanguíneo do bloco ósseo osteotomizado
deve ser preservado através da manutenção do periósteo
lingual, possibilitando nutrição adequada e ganho ósseo em
altura na área do defeito6. Uma técnica cirúrgica atraumática
com o rebatimento apenas do retalho vestibular, mantendo
a integridade do periósteo lingual, é fundamental para o
sucesso da terapia, evitando possíveis complicações, como
necrose óssea do segmento superior osteotomizado, devido à
atrofia óssea da região e consequente comprometimento do
suprimento sanguíneo, bem como interferência na formação
óssea e risco de osteomielite6.
INPerio 2019;4(4):686-97
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Na literatura, são encontrados diversos estudos que
consideram o osso autógeno como o padrão-ouro nas cirurgias
reconstrutivas6,23-24. Contudo, este tipo de enxerto apresenta
algumas desvantagens, como a limitação na obtenção de
uma quantidade adequada de osso e a morbidade de um
segundo sítio cirúrgico, ampliando o tempo e os custos do
tratamento6,25. Além disso, os enxertos ósseos autógenos
utilizados na forma de blocos podem apresentar consolidação insuficiente e/ou reabsorção excessiva, inviabilizando
a reabilitação da área enxertada26.
A grande variedade e disponibilidade ilimitada de
diferentes biomateriais para reconstrução óssea, sendo utilizados como substitutos do enxerto ósseo autógeno, evitaria a
necessidade de um segundo sítio cirúrgico6, reduzindo assim
as complicações associadas com este tipo de enxerto, motivo
pelo qual optou-se pelo uso do enxerto ósseo xenógeno.
A consolidação do enxerto ósseo interposicional ao leito
receptor é obtida por meio do íntimo contato entre enxerto
e leito, e imobilização do enxerto, a fim de que possa haver
nutrição e revascularização do tecido enxertado para sua
remodelação27. Dessa forma, foi utilizado o sistema de
miniplacas e parafusos neste caso clínico para a fixação do
enxerto ósseo interposicional em bloco no leito receptor.
Após dois anos de acompanhamento deste caso clínico,
a técnica de osteotomia sanduíche para aumento vertical
de rebordo na região anterior da mandíbula permitiu um
ganho ósseo em altura de 7 mm, possibilitando a instalação de implantes de 13 mm de comprimento na região.
O acompanhamento clínico e radiográfico de um ano após a
instalação das coroas provisórias sobre os implantes revela
a manutenção dos resultados obtidos e a satisfação estética
e funcional por parte da paciente e do cirurgião-dentista.

696

INPerio 2019;4(4):686-97

Contudo, deve-se ressaltar a necessidade de um acompanhamento a longo prazo para avaliar a estabilidade dos
resultados desta técnica, além de mais estudos com períodos
de acompanhamento mais longos em regiões que sofreram
aumento vertical de rebordo pela técnica do enxerto ósseo
interposicional (técnica sanduíche) e que apresentem reabilitação protética definitiva finalizada, para que seja melhor
evidenciada a taxa de sucesso dessa terapia.

CONCLUSÃO
A técnica de osteotomia sanduíche associada ao enxerto
ósseo xenógeno interposicional, para reconstrução de regiões
de intensa atrofia óssea vertical, mostrou-se viável e previsível, com ganho expressivo em altura na região anterior da
mandíbula e posterior reabilitação com implantes osseointegrados, restabelecendo a estética e função.
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RECONSTRUÇÃO DE PRÉ-MAXILA COM ENXERTO ÓSSEO XENÓGENO
E INSTALAÇÃO DE IMPLANTES OSSEOINTEGRÁVEIS – UM RELATO DE
CASO CLÍNICO COM ANÁLISE HISTOLÓGICA APÓS SETE MESES
Reconstruction of premaxilla with xenogenous bone graft and installation of osseointegrated
implants – a clinical case report with histological analysis after 7 months
Isadora dos Santos Rotta1, Arthur Pias Salgueiro2, Fernando Mendes Morelli3, Henrique Smanio Neto3, Ricardo Carvalho Bueno4

RESUMO
O caso clínico apresentado foi executado com o emprego de um
substituto ósseo de origem xenogênica, em formato de bloco.
Primeiramente, foi planejado obter ganho de espessura óssea para
posterior instalação de implantes dentários na maxila anterior.
Implantes dentários foram planejados posteriormente nas regiões
posteriores da maxila. A instalação dos implantes dentários foi feita
sete meses após a enxertia, devido ao tempo de integração do biomaterial. Concomitante à cirurgia de reentrada para instalação de dois
implantes dentários nos sítios enxertados, foi realizada biopsia do
biomaterial com o objetivo de realizar análise histológica para aferir
a presença de neoformação óssea presente no bloco instalado e
conferir sua efetividade. O biomaterial mostrou-se uma excelente
alternativa em relação aos enxertos autólogos e homólogos, enxertos
que também têm apresentação em bloco. O material constatou ser
biocompatível com os tecidos bucais, teve incorporação aceitável
com o osso basal, além de alcançar volume ósseo adequado para a
instalação dos implantes dentários. Os achados histológicos mostraram
neoformação óssea, porém ainda desorganizada, supostamente em
atraso. Foi possível perceber a presença de matriz óssea madura e
imatura em íntimo contato com o biomaterial residual, sendo então
viável a utilização do substituto ósseo em questão, em formato de
bloco, para aumento ósseo em espessura.
Palavras-chave – Regeneração óssea; Xenoenxertos; Substitutos
ósseos; Implantação dentária.

ABSTRACT
This clinical case reports on the use of xenogeneic bone block material.
First, a gain in bone thickness was planned with further dental implant
placement at the anterior maxillary region. After that, dental implants
were placed in the posterior region. Then, seven months later the
xenograft, the implants were installed. At the same time, a biopsy was
taken for histological analysis and to verify new bone formation and
its effectivity. This biomaterial was an excellent alternative regarding
another block autogenous and homologous choices. This material was
compatible with the buccal tissues, had an acceptable incorporation
in the basal bone, and demonstrated adequate volume for dental
implant placement. However, bone formation was still delayed and
disorganized. Also, mature bone matrix was seen in close contact
with the residual biomaterial, concluding that this bone block can be
used as a graft material.
Key words – Bone regeneration; Heterografts; Bone substitutes;
Dental implantation.
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Sabemos que a perda óssea que ocorre
no rebordo alveolar dos maxilares pode
ter diferentes causas: extrações dentárias
traumáticas, patologias que envolvem maxila
e mandíbula, traumatismos dentoalveolares1,
doença periodontal, carga protética inadequada,
fraturas radiculares, entre outras 2. A falta
de estrutura óssea suficiente constitui um
obstáculo à implantação, podendo prejudicar
a reabilitação estética-funcional e interferir na
harmonia do sorriso.

Os substitutos de origem xenogênica, estudados desde
a década de 19604, também chamados de heterólogos ou
xenoenxertos, têm como vantagens a diminuição do número
de intervenções cirúrgicas no paciente, menor tempo cirúrgico,
menor risco de danos neurovasculares, fonte ilimitada e
menor morbidade pós-operatória, visto que não necessita
de leito doador. Sendo assim, o pós-operatório costuma
ser mais brando em relação ao enxerto autógeno, além de
serem biocompatíveis, quando corretamente processados.
O presente trabalho teve como objetivo verificar a
viabilidade do biomaterial de origem xenogênica, Bonefill
Porous em bloco (Bionnovation Biomedical), através de seu
desempenho clínico e análise histológica de amostra retirada
do enxerto instalado, para avaliar a presença de tecido ósseo
neoformado.

TERAPIA APLICADA
INTRODUÇÃO
Sabemos que a perda óssea que ocorre no rebordo
alveolar dos maxilares pode ter diferentes causas: extrações
dentárias traumáticas, patologias que envolvem maxila e
mandíbula, traumatismos dentoalveolares1, doença periodontal, carga protética inadequada, fraturas radiculares, entre
outras2. A falta de estrutura óssea suficiente constitui um
obstáculo à implantação, podendo prejudicar a reabilitação
estética-funcional e interferir na harmonia do sorriso.
Variadas técnicas de reconstrução podem devolver a
anatomia óssea perdida para instalação de implantes. Enxertos
e substitutos ósseos foram e vêm sendo estudados para que
isso seja possível. Em meados da década de 1980, foram
publicadas as primeiras pesquisas que tinham como tema
as reconstruções ósseas em defeitos severos em maxila3.
O esperado após uma reconstrução óssea é a adequada
cicatrização e neoformação óssea.
As opções de enxertia podem ser classificadas de acordo
com sua origem: enxertos autógenos, homógenos, xenógenos
e aloplásticos. Com relação ao formato, podem ser utilizados
como partículas de diferentes granulações ou blocos de
variável composição, de acordo com o caso, havendo blocos
corticais, córtico-medulares ou medulares. Além disso, podem
ser utilizados inlay, ou seja, dentro de cavidades ósseas, ou
onlay, onde são transfixados por parafusos ou aposicionados
por barreiras, geralmente na região vestibular ou crista alveolar
de rebordos atróficos.
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Exame inicial
Previamente ao início do estudo, a paciente recebeu
esclarecimentos sobre os procedimentos que seriam realizados
e assinou o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE),
de acordo com as orientações da instituição.
Uma paciente do sexo feminino, com 60 anos de
idade, procurou atendimento odontológico na Faculdade
de Odontologia São Leopoldo Mandic, em Porto Alegre (RS),
para realizar reabilitação protética fixa na arcada superior.
A paciente fazia uso de duas próteses parciais removíveis
(superior e inferior) e tinha o desejo de reabilitação fixa na
arcada superior, devido a condições estéticas e funcionais,
visto que a região superior apresentava ausência de vários
dentes. A região inferior apresentava a falta de dois elementos
dentários. As perdas dentárias aconteceram ao longo dos
anos por motivos de extrações.
Após avaliação clínica (Figura 1) e exame de tomografia
computadorizada por feixe cônico (Figura 2), constatou-se
que a paciente apresentava falta de espessura óssea na
região anterior de maxila para que fosse possível dar início
em sua reabilitação, com defeitos ósseos que variavam de
1,22 mm a 2,96 mm de espessura, necessitando de cirurgia
de enxertia óssea prévia à instalação dos implantes dentários.
Foram dadas opções de tratamento para enxertia na região
de pré-maxila, sendo: enxertia em bloco de origem autógena
e xenógena. A paciente optou pelo biomaterial, devido ao
menor trauma cirúrgico por não necessitar de área doadora.
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A intervenção planejada foi a instalação de dois blocos de biomaterial de origem xenogênica na
região entre caninos superiores e, em um segundo tempo cirúrgico, instalação de dois implantes
dentários na região dos dentes 12 e 22.

Figura 1 – Vista intrabucal oclusal da região anterior de maxila.

Figura 2 – Cortes sagitais da tomografia computadorizada inicial.
INPerio 2019;4(4):715-23
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Procedimentos cirúrgicos
Foi realizado bochecho prévio à cirurgia com solução de
clorexidina 0,12%. A paciente recebeu prescrição medicamentosa pré e pós-operatória, sendo 1 g de amoxicilina, 4 mg
de dexametasona e 750 mg de paracetamol, utilizados como
pré-operatório. Ela seguiu utilizando as mesmas medicações
no pós-operatório: uma cápsula de amoxicilina 500 mg, de
oito em oito horas, durante sete dias; um comprimido de
dexametasona 4 mg, de 24 em 24 horas, durante três dias;
e um comprimido de paracetamol 750 mg, de seis em seis
horas, durante cinco dias.
Foi realizada antissepsia extrabucal do campo operatório
(gluconato de clorexidina 0,2%), bloqueio anestésico na região
entre primeiros pré-molares, incisão supracrestal entre os
dentes 13 e 23, e incisões relaxantes em região de pré-molares.
Após o descolamento do retalho total e visualização do leito
receptor, foi feito o ajuste do biomaterial Bonefill Porous
em bloco (Bionnovation Biomedical, lote 059101), que foi
dividido em dois blocos com disco diamantado serrilhado
e montado em peça reta cirúrgica sob irrigação de solução
salina, já que seu tamanho original permitia tal processo
(5 mm x 20 mm x 20 mm).

Figura 3 – Transfixação do parafuso para estabilização do bloco,
com o auxílio de pinça para enxerto.
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Os dois blocos foram modelados com fresa Maxicut para
adaptação do formato e tamanho dos defeitos, e perfurados no
centro com sequência escalonada de brocas 1,1 mm/1,3 mm/
1,6 mm, montadas em peça reta cirúrgica. Após o ajuste dos
blocos, foi feita decorticalização do leito receptor com broca
701 na tábua óssea vestibular dos defeitos, com o intuito de
fornecer irrigação suficiente ao biomaterial. Em seguida, os
blocos foram sobrepostos no leito receptor do lado direito e
esquerdo, com o auxílio de pinça para enxerto, e transfixados
por parafusos 1,6 mm x 10 mm e 1,6 mm x 12 mm (Bionnovation
Biomedical), Figura 3. O bloco do lado esquerdo mostrou-se
instável após o parafusamento, sendo decidido transfixar
mais um parafuso de mesmo tamanho. Após essa etapa, os
dois blocos mostraram estabilidade (Figura 4). Em seguida,
foi adaptado biomaterial de granulação média (Bonefill Mix,
0,6 mm-1,5 mm, 70% medular + 30% cortical, lote 059638),
para preenchimento de gaps e coberturas dos enxertos em
bloco. Ao final, foram realizadas suturas (Figura 5), sendo feitas
incisões relaxantes no periósteo para aumentar a elasticidade
do retalho, aproximando os tecidos bucais sem tensão para
evitar fenestração e consequente exposição do biomaterial,
o que acarretaria em insucesso.

Figura 4 – Blocos adaptados e estáveis.
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A prótese parcial removível da paciente foi utilizada como
provisória e criteriosamente adaptada ao novo rebordo para
que não houvesse toque na região. A sutura foi removida
com dez dias pós-cirúrgicos. Após seis meses da cirurgia
de enxertia, foram realizados exame clínico e novo exame
tomográfico (Figura 6). Observou-se ganho em espessura,
quando comparado às medidas tomográficas iniciais, com
medidas acima de 5 mm de espessura. Aos sete meses, foi
realizada a cirurgia de reentrada.
O seguimento do procedimento foi dado com anestesia,
incisão, descolamento inicial e biopsia de parte do biomaterial
e osso basal (Figuras 7 e 8) utilizando broca trefina de 3 mm
de diâmetro, no sentido vestibulopalatino, para análise
histológica. Após a biopsia, os parafusos que estabilizavam os
blocos foram visualizados em sua totalidade e desparafusados.
Subsequente, a sequência escalonada de brocas – brocas
lança 2.0, 2.8 e 2.8/3.5 – para instalação de implantes de
3,5 mm de diâmetro e 11 mm de comprimento, com corpo
cilíndrico e interface cone-morse, na região dos dentes 12
e 22, com o auxílio de guia cirúrgico (Figura 9). Depois, foi
feita a finalização do procedimento com suturas, orientações
pós-operatórias e adaptação da prótese removível provisória.
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Considerando a contiguidade do tratamento, implantes
dentários foram planejados nas áreas posteriores edêntulas
para que a reabilitação superior fosse concluída. Os implantes
serão instalados de maneira convencional, sem a necessidade
de enxertia óssea prévia. Até que a osseointegração dos
implantes seja alcançada, a paciente permanecerá com a
prótese removível provisória por finalidade estética e funcional,
além de permanecer em contato com os operadores para que
os tratamentos realizados sejam supervisionados.
Para realização da análise histológica, a peça foi fixada em
formol a 10% tamponado e encaminhada para o processamento de lâmina histológica, pelo processo de descalcificação
e coloração com hematoxilina-eosina (HE). Nos achados
histológicos, foi possível avaliar a presença de neoformação
óssea e diferentes fases de um tecido ósseo em formação,
supostamente em atraso. Verificou-se tecido ósseo vital em
íntimo contato com o biomaterial; matriz óssea imatura,
com estrutura não lamelar desorganizada e fibras colágenas
aleatoriamente dispostas; matriz óssea madura, com fibras
colágenas organizadas em lamelas, células ósseas visíveis,
osteoblastos e osteócitos; medula óssea; tecido granuloso;
e vasos sanguíneos (Figuras 10).

Considerando a contiguidade do tratamento,
implantes dentários foram planejados nas áreas
posteriores edêntulas para que a reabilitação
superior fosse concluída. Os implantes serão
instalados de maneira convencional, sem a
necessidade de enxertia óssea prévia. Até
que a osseointegração dos implantes seja
alcançada, a paciente permanecerá com a
prótese removível provisória por finalidade
estética e funcional, além de permanecer
Figura 5 – Suturas.

em contato com os operadores para que os
tratamentos realizados sejam supervisionados.
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Figura 6 – Cortes sagitais da tomografia computadorizada, seis meses após enxertia óssea.

Figura 7 – Biopsia realizada com broca trefina para análise histológica.
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Figura 8 – Região da enxertia após remoção de fragmento para
análise histológica.
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Figura 9 – Implantes dentários instalados (vista oclusal).

Figuras 10 – A. Corte histológico medindo 0,6 mm x 0,3 cm, corado em HE – 200 μm.
B. Presença de matriz óssea imatura (moi), ou seja, desorganizada; medula óssea (md) ou
estroma; biomaterial (b) em íntimo contato com osso vital; e osteoblastos (seta verde) – HE
– 50 μm. C. Matriz óssea madura (mom), ou seja, com lamelas organizadas, tecido conjuntivo
(tc) – HE – 100 μm. D. Osteócitos (seta branca) dentro da matriz óssea – HE – 50 μm.
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DISCUSSÃO
Os enxertos autógenos, também chamados autólogos,
há tempos são considerados o padrão-ouro em procedimentos de regeneração óssea5, apresentam previsibilidade
por possuírem propriedades osteogênicas, osteoindutoras e
osteocondutoras, sendo o único material no qual é possível
notar os três mecanismos biológicos essenciais para formação
óssea6. Além disso, apresentam rápida incorporação e consolidação com o leito receptor7. Hoje são mais comumente
removidos de áreas doadoras intrabucais. Porém, mesmo com
a vantagem de ter sítio doador intrabucal, a técnica apresenta
como desvantagens: disponibilidade óssea limitada, necessidade de leito cirúrgico adicional, reabsorção imprevisível8
e complicações pós-operatórias.
Os substitutos ósseos homógenos, heterógenos e aloplásticos têm sido amplamente estudados como alternativa aos
enxertos autógenos9-10. Como já dito, apenas os enxertos
autógenos apresentam as três propriedades para a formação
óssea. A maioria dos biomateriais utilizados para enxertia
é osteocondutor, guiando a nutrição sanguínea, logo, não
possuem células vivas.
Os aloenxertos, também chamados de alogênicos ou
enxertos homógenos, oriundos de bancos de ossos, regulamentados pelo Ministério da Saúde e ainda muito utilizados,
apresentam um significativo sucesso sobre o ponto de vista
da reconstrução óssea11-12, disponibilizam grande quantidade
óssea, quando necessário, para atrofias maxilares severas,
onde o enxerto autógeno não é suficiente, além de reduzirem
o tempo cirúrgico e complicações pós-operatórias relativas
à área doadora autóloga. Foram referidos como materiais
de propriedades apenas osteocondutoras13. Porém, alguns
autores relatam que os substitutos homógenos apresentam
capacidade osteoindutora, sendo questionável se é suficiente
para a promoção da osteoindução2, que é o mecanismo no
qual o material induz à diferenciação de células mesenquimais indiferenciadas do hospedeiro transformando-se
em osteoblastos. O uso dos aloenxertos foi afirmado como
seguro14. No entanto, o principal alerta referente ao seu uso
envolve risco com relação à antigenicidade, embora sejam
usualmente pré-tratados por congelamento, radiação ou
agentes químicos, visando evitar reações de corpo estranho15.
Em estudos realizados em 2016 com a mesma
amostragem (seis pacientes em cada estudo) e uso de mesmo
enxerto ósseo (origem alogênica), pacientes foram submetidos a, respectivamente, cirurgias para aumento horizontal
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em região anterior de maxila e cirurgias de elevação de seio
maxilar. O resultado obtido nas duas pesquisas foram de
que 33% das amostras apresentaram sensibilização imunológica, sugerindo que os enxertos provenientes de bancos
de ossos não são inócuos e podem causar implicações em
transplantes futuros14,16.
Os substitutos ósseos de origem xenogênica surgiram
para superar algumas das limitações associadas aos enxertos
autógenos e homógenos17. O osso medular bovino, por ter
proximidade com o osso medular humano, tem sido estudado
em pesquisas clínicas e experimentais18. Em uma revisão,
o autor buscou resultados referentes a ganho de volume
horizontal e vertical com enxertos ósseos de diferentes
origens e técnicas, e sua estabilidade em reabilitações com
implantes unitários, com carregamentos imediatos ou tardios,
e a reabsorção em torno desses implantes. Os resultados
observados em relação à técnica de enxerto onlay mostraram
que alguns enxertos autógenos tendiam à reabsorção mais
rápida, ou seja, antes da instalação dos implantes, quando
comparados aos enxertos homógenos, xenógenos e aloplásticos. No entanto, também foi observada reabsorção destes,
porém em menor proporção. Nos casos em que foram
utilizados parafusos para fixação de enxerto e membrana, a
complicação mais comum foi a exposição destes19.
Segundo o fabricante do biomaterial utilizado no caso
descrito, o Bonefill é comparável à estrutura mineral e
morfológica do osso humano mineralizado, é biocompatível,
não apresenta citotoxicidade, toxidade sistêmica aguda,
carcinogenicidade, genotoxicidade, não é um produto
sensibilizante e possui uma estrutura macro e microporosa
similar aos ossos cortical e esponjoso humano20. Trata-se
de uma matriz óssea inorgânica mineral bovina que tem
apresentação em partículas e blocos, sendo que os dois
passam por um processo de multifaces. Para as partículas, o
osso bovino é triturado e passa por uma sequência de banhos
com ácidos e enzimas em determinada concentração; para os
blocos, estes são iniciados com blocos bovinos que também
passam por banhos com ácidos e enzimas, porém em maior
concentração, levando à remoção de todos os componentes
orgânicos da matriz bovina, evitando um possível processo
imunogênico no organismo.
Uma das principais limitações associada ao xenoenxerto
é a possibilidade de transmissão de doença, a encefalopatia
espongiforme bovina (EEB) ou doença da vaca louca. Em uma
resolução publicada em 2018, o Brasil foi reconhecido como
tendo risco negligenciável de EEB21. Assim, os substitutos ósseos
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CONCLUSÃO
Neste estudo de caso clínico, foi observado o comportamento de um biomaterial mineralizado de origem bovina em
formato de bloco. Foi obtido êxito quanto ao aumento ósseo
em espessura para a instalação de implantes osseointegráveis,
estabilidade dos tecidos bucais e ausência de citotoxicidade.
A partir da análise histológica realizada, foi possível verificar
a viabilidade do material xenógeno pela presença de neoformação óssea em íntimo contato com o biomaterial residual,
mesmo que em atraso, sendo uma alternativa viável aos
enxertos autógenos e homógenos.
REFERÊNCIAS
1. Toledo Filho JL, Marzola C, Rodriguez Sanches MP.
Os enxertos ósseos e de biomateriais e os implantes
osseointegrados. BCI 2001;8(30):127-43. Apud:
Fardin AC, Jardim ECG, Pereira FC, Guskuma
MH, Aranega AM, Júnior IRG. Enxerto ósseo em
Odontologia: revisão de literatura. Innov Implant
J Biomater Esthet 2010;5(3):48-52.
2. Ottoni J, Serrão CR. Técnicas cirúrgicas para preservação e reconstrução do rebordo ósseo alveolar.
In: Ottoni J. Manipulação tecidual – possibilidades e
realidade. Nova Odessa: Napoleão, 2011. p.298-337.
3. Breine U, Brånemark PI. Reconstruction of alveolar
jaw bone. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg
1980;14(1):23-48.
4. Scopp IW, Kassouny DY, Morgan FH. Bovine bone
(Boplant). J Periodontol 1966;37(5):400-7.
5. Hjørting-Hansen E. Bone grafting to the jaws
with special reference to reconstructive preprosthetic surgery. A historical review. Mund Kiefer
Gesichtschir 2002;6(1):6-14.
6. Stephan EB, Jiang D, Lynch S, Bush P, Dziak R.
Anorganic bovine bone supports osteoblastic
cell attachment and proliferation. J Periodontol
1999;70(4):364-9.
7. Rodolfo LM, Machado LG, Faeda RS, Queiroz
TP, Faloni APS. Substitutos ósseos alógenos e
xenógenos comparados ao enxerto autógeno:
reações biológicas. Rev Bras Multidiscip
2017;20(1):94-104.
8. Kolk A, Handschel J, Drescher W, Rothamel D,
Kloss F, Blessmann M et al. Current trends and
future perspectives of bone substitute materials

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Recomenda-se uma criteriosa adaptação do bloco no
leito cirúrgico, incisões feitas longe do local receptor da
enxertia e utilização de barreira ou membrana absorvível
para melhor cicatrização óssea.
Nota de esclarecimento
Nós, os autores deste trabalho, não recebemos apoio financeiro para pesquisa
dado por organizações que possam ter ganho ou perda com a publicação deste
trabalho. Nós, ou os membros de nossas famílias, não recebemos honorários de
consultoria ou fomos pagos como avaliadores por organizações que possam
ter ganho ou perda com a publicação deste trabalho, não possuímos ações ou
investimentos em organizações que também possam ter ganho ou perda com a
publicação deste trabalho. Não recebemos honorários de apresentações vindos
de organizações que com fins lucrativos possam ter ganho ou perda com a
publicação deste trabalho, não estamos empregados pela entidade comercial
que patrocinou o estudo e também não possuímos patentes ou royalties, nem
trabalhamos como testemunha especializada, ou realizamos atividades para
uma entidade com interesse financeiro nesta área.
Endereço para correspondência
Isadora dos Santos Rotta
Av. Grécia 1.000, bloco A/1.101 – Passo da Areia
91350-070 – Porto Alegre – RS
Tel.: (51) 99541-8148
isadorarotta@gmail.com

– from space holders to innovative biomaterials.
J Craniomaxillofac Surg 2012;40(8):706-18.
Ludwig SC, Kowalski JM, Boden SD. Osteoinductive bone graft substitutes. Eur Spine J
2000;9(S1):S119-25.
Von Arx T, Cochran DL, Hermann JS, Schenk RK,
Buser D. Lateral ridge augmentation using different
bone fillers and barrier membrane application.
A histologic and histomorphometric pilot study
in the canine mandible. Clin Oral Implants Res
2001;12(3):260-9.
Novell J, Novell-Costa F, Ivorra C, Fariñas O, Munilla A,
Martinez C. Five-year results of implants inserted
into freeze-dried block allografts. Implant Dent
2012;21(2):129-35.
Al-Abedalla K, Torres J, Cortes ARG, Wu X, Nader SA,
Daniel N et al. Bone augmented with allograft
onlays for implant placement could be comparable with native bone. J Oral Maxillofac Surg
2015;73(11):2108-22.
Lutz R, Berger-Fink S, Stockmann P, Neukam FW,
Schlegel KA. Sinus floor augmentation with
autogenous bone vs. a bovine-derived xenograft
– a 5-year retrospective study. Clin Oral Implants
Res 2015;26(6):644-8.
Lacerda PE, Pelegrine AA, Teixeira ML, Montalli VAM,
Rodrigues H, Napimoga MH. Homologous
transplantation with fresh frozen bone for
dental implant placement can induce HLA
sensitization: a preliminary study. Cell Tissue Bank
2016;17(3):465-72.

15. Lindhe J, Karring T, Lang NP. Tratado de Periodontia clínica e Implantologia oral. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2005.
16. Piaia M, Bub CB, Succi GM, Torres M, Costa TH,
Pinheiro FC et al. HLA-typing analysis following
allogeneic bone grafting for sinus lifting. Cell Tissue
Bank 2017;18(1):75-81.
17. Lewandrowski KU, Gresser JD, Wise DL, Trantolo DJ.
Bioresorbable bone graft substitutes of different
osteoconductivities: a histologic evaluation of
osteointegration of poly (propylene glycol-co-fumaric acid)-based cement implants in rats.
Biomaterials 2000;21(8):757-64.
18. Buser D. 20 anos de regeneracão óssea guiada na
Implantodontia. São Paulo: Quintesssense, 2010.
Apud: Tomm A, Mezzomo R. Regeneração óssea
guiada em região estética – revisão de literatura.
J Oral Investig 2017;6(2):62-73.
19. Friberg B. Bone augmentation for single tooth
implants: a review of the literature. Eur J Oral
Implantol 2016;9(suppl.1):123-34.
20. Bionnovation Biomedical. Catálogo de produtos
[On-line]. Disponível em <http://www.bionnovation.com.br/catalogo.html>. Acesso em:
21-11-2017.
21. World Organization of Animal Health. Recognition
of the bovine spongiform encephalopathy risk
status of member countries. In: 86th General
Session of World Assembly [On-line]. Disponível
em <http://www.oie.int/animal-health-in-theworld/official-disease-status/bse/list-of-bse-risk-status/>. Acesso em: 16-7-2018.

Guia de leitura

Vamos continuar falando de materiais xenogênicos? Pág. 686
INPerio 2019;4(4):715-23

723

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução integral ou parcial deste artigo sem aprovação do editor.

da empresa Bionnovation Biomedical são submetidos a um
processo de inativação do agente causal da EEB, através de
um processo de purificação que remove o conteúdo orgânico
do osso bovino, supracitado. Além disso, são provenientes de
rebanhos rastreados pelo Sistema Brasileiro de Identificação
e Certificação de Bovinos e Bubalinos (Sisbov)20.
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Uso de osso xenógeno em bloco para manutenção de
alvéolo pós-extração
The use of xenogeneic block for postextraction alveolar
maintanence
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Resumo
Este trabalho descreve um caso clínico de implante imediato associado ao uso de biomateriais para preservação do volume alveolar pós-extração. Foram utilizados neste procedimento matriz mineralizada bovina na apresentação de bloco e folha laminada de titânio para
promoção do selamento alveolar. Quando observados os cuidados de avaliação do defeito,
seleção e indicação dos materiais regenerativos, as respostas de formação e regeneração
óssea são bastante surpreendentes. Os produtos utilizados e a técnica cirúrgica aplicada demonstraram ser eficientes na manutenção de volume pós-extração e regeneração do alvéolo.
Descritores: Implante dentário, enxerto, bloco, selamento, alvéolo.

Abstract
This paper describes a case of immediate implant associated with the use of biomaterials
to preserve alveolar volume after extraction. Foralveolar sealing bovine mineralized matrix in
block presentation and titanium foil were used in this procedure. When aspects such as defect
assessment, selection and indication of regenerative materials are properly considered, the responses of bone formation and regeneration are quite amazing. The utilized products and the
surgical technique used have proven to be effective preserving alveolar volume postextraction
and for alveolar ridge regeneration.
Descriptors: Dental implant, graft, block, sealing, socket.
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Introdução

Relato de caso

Atualmente, os implantes dentários são considerados como tratamento de escolha para reabilitação
de indivíduos parcial ou totalmente edêntulos, apresentando elevada taxa de sucesso1. Em adição, o sucesso do tratamento com implantes depende do volume ósseo adequado para a instalação deles, pois o
prognóstico no longo prazo é afetado negativamente
por um volume ósseo inadequado4.
Para solucionar os problemas de volume e disponibilidade óssea, várias técnicas têm sido sugeridas para
preparar o local para receber os implantes. As técnicas
reconstrutivas estão relacionadas ao volume ósseo perdido, seja em espessura, em altura ou em ambos3.
Diversas pesquisas têm demonstrado, a partir de
resultados promissores, que o enxerto xenógeno é
uma alternativa a ser considerada em procedimentos
reconstrutivos para a reabilitação de defeitos ósseos6,9.
Dentre as técnicas de reconstrução óssea, os enxertos em bloco permitem o aumento do rebordo alveolar, criando um volume adequado e fornecendo
estrutura suficiente para a instalação do implante em
um correto posicionamento8.
A estrutura molecular dos enxertos xenógenos
em bloco é constituída de matriz óssea inorgânica
desproteinizada, visando eliminar respostas imunes e
inflamatórias no indivíduo receptor. Basicamente, o
enxerto atua como um arcabouço para proliferação
de células ósseas do hospedeiro. Assim, o osso nativo
cresce lentamente neste meio, sendo substituído gradualmente por osso neoformado. Esta substituição é
lenta e gradual, dependendo da estrutura molecular
do biomaterial. Desta forma, as baixas taxas de reabsorção estão associadas à preservação do volume
ósseo, principalmente nas áreas estéticas9.
Ao utilizar esse tipo de material em bloco para aumento ósseo horizontal, aliam-se suas propriedades
biológicas anteriormente citadas à redução do tempo
operatório, dos riscos de contaminação e do trauma
causado na área doadora. Porém, este material apresenta como desvantagem um custo relativamente alto
quando comparado à utilização do osso autógeno2.
O produto Bonefill Bloco Poroso (Bionnovation
Biomedical S.A) utilizado neste trabalho foi desenvolvido como uma alternativa ao uso dos blocos autógeno e alógeno. Trata-se de uma matriz óssea bovina
desmineralizada em forma de bloco com medidas específicas, apropriada para os procedimentos médico
odontológicos. Seu processo de fabricação contempla todas as etapas de neutralização de proteínas e
remoção total de compostos orgânicos, contudo,
preservando as características morfológicas, físicas e
estruturais originais, ideais para os procedimentos regenerativos.

Implantes instalados em alvéolos frescos geralmente apresentam defeitos peri-implantares no transcirúrgico e podem ter formas e dimensões variadas. Tem
sido sugerida a aplicação de métodos de reconstrução
óssea (regeneração tecidual guiada e materiais de enxertia) juntamente com a instalação do implante para
assegurar a formação óssea em pequenos defeitos
peri-implantares6. Todavia, nos alvéolos comprometidos, a possibilidade de reconstrução alveolar através
de enxertia e restauração imediata, num único tempo
cirúrgico, pouparia o paciente da necessidade de diversos procedimentos, como enxerto ósseo e/ou gengival,
cirurgia do componente protético e etapas de condicionamento do tecido mole peri-implantar, podendo,
algumas vezes, minimizar o risco estético durante a realização desses procedimentos7.
O processo de reparo alveolar após a extração dental é um conjunto de reações teciduais e se inicia imediatamente. Preencher o alvéolo pós-extração com um
substituto ósseo diretamente após a extração do dente
pode preservar volume ósseo, e isso aumenta as opções para o sucesso de um tratamento posterior. Para
manter a crista óssea alveolar e acelerar o reparo, pode
em condições normais, usar arcabouços atuantes como
barreiras e estimulantes à diferenciação óssea ou mineralização, alternativa de tratamento ao aplicar uma
folha laminada de titânio como barreira biológica na
lesão provocada pelo procedimento cirúrgico5.
Paciente OP, de gênero masculino, 72 anos de idade, caucasiano, compareceu ao consultório odontológico relatando queixa de instabilidade de prótese no
elemento 24, sem sintomatologia dolorosa.
Em anamnese paciente relata ser hepatopata,
transplantado e hipertenso controlado. Ao exame clínico foi observada prótese fixa metalocerâmica solta,
juntamente com núcleo metálico fundido e tecido cariado em grande extensão em raiz remanescente, promovendo inadequada fixação ao retentor (Figura 1).
Em exame radiográfico (Figura 2) o elemento comprometido revelou tratamento endodôntico, ausência
de espessamento de lâmina dura, discreta rarefação
periapical difusa e notada presença de tecido cariado
em região cervical da raiz.
Em exame tomográfico notou-se disponibilidade
óssea para estabilidade primária de implante imediato,
e necessidade de regeneração da tábua óssea vestibular (Figura 3).
Foram solicitados exames complementares e nenhuma alteração foi observada. Nos exames tomográficos iniciais, foram observadas imagens de hipodensidade óssea em ápice dental, com fenestração apical.
Foi proposto o tratamento estagiado com exodontia do elemento 24, associado a Implante Dentário Imediato Biomorse XP (Bionnovation Biomedical, Bauru/SP)

Full Dent. Sci. 2016; 7(26):11-18.

e procedimento de proteção e regeneração alveolar,
utilizando fragmento de bloco ósseo desmineralizado
bovino, Bonefill Bloco Poroso (Bionnovation Biomedical, Bauru/SP), e folha laminada de titânio Surgitime
Titanio Seal (Bionnovation Biomedical, Bauru/SP). Após
4 meses, reabertura do implante com provisionalização
simultânea. O planejamento foi explanado ao paciente
que, concordante com o procedimento, assinou o termo de consentimento livre esclarecido, dando-se, dessa forma, continuidade ao tratamento proposto.

Foram prescritos 2g de amoxicilina no pré-operatório, juntamente com 4mg de dexametasona, ambos 1
hora antes do procedimento cirúrgico, como elemento
profilático pré-operatório.
Procedeu-se à antissepsia extraoral com clorexidina
2% e passou-se para anestesia com solução de mepivacaína 2%, associada à corbadrina 1:20.000 (DFL
– Rio de Janeiro/RJ), com injeção infiltrativa local no
fundo de sulco vestibular e local na palatina para promoção de silêncio operatório.

Figura 1 – Aspecto clínico inicial.

Figura 2 – Exame radiográfico.

Em seguida, foi realizada uma incisão intrassulcular
ao redor do elemento dental e divulsão gengival. Após
movimentos de luxação, a raiz foi removida e deu-se início à instrumentação para a implantação, obedecendo
a seguinte sequência de fresagem: broca lança, broca
helicoidal de 2,2 mm, broca cônica 2,8 mm e broca cônica de 3,2 mm, todas com alturas de 13 mm e, então,
procedeu-se a instalação do implante (Figuras 4, 5 e 6).
Após o implante instalado (Figura 7), iniciou-se o
preparo do fragmento do Bonefill Bloco Poroso (Bionnovation Biomedical) (Figura 8) para sua instalação
sobre pressão, com localização entre a superfície do
implante e o defeito ósseo vestibular, de forma a proteger o alvéolo contra reabsorção e perda volumétrica
(Figuras 9, 10 e 11). O preparo do bloco é feito com a
utilização de discos diamantados, cortando nas dimensões adequadas ao espaço promovido pela extração
dentária.
Após a colocação do bloco (Figura 12), deu-se início à preparação da folha laminada de titânio, Titânio
Seal (Bionnovation Biomedical), preparando sua forma,
deixando uma margem adicional de 2 a 3 mm dos bordos ósseos da ferida cirúrgica (Figura 13).
Figura 3 – Exame tomográfico.
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Figura 4 – Fresagem broca lança.

Figura 5 – Fresagem broca cônica.

Figura 6 – Instalação do implante.

Figura 7 – Visão do implante instalado.

Figura 8 – Personalização do Bonefill bloco.

Figura 9 – Introdução inicial do bloco.
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Figura 10 – Introdução do bloco sob pressão instrumental. Notar excelente molhabilidade.

Figura 11 – Parede vestibular preenchida.

Figura 12 – Alvéolo preenchido.

Figura 13 – Individualização da folha laminada de titânio.

Após a instalação do Titânio Seal (Figura 14), procedeu-se a sutura de compressão (Figura 15), e transmitiu-se ao paciente a recomendação de uso de clorexidina
em forma de bochecho para a manutenção de assepsia
da região operada. A sutura deve ser removida num período de 10 dias aproximadamente, e deve-se remover a
folha de titânio no mesmo dia (Figuras 16 e 17).
Ao remover a folha de titânio observa-se a formação de um tecido granulatório osteoide bastante intenso (Figura 18). Recomenda-se ao paciente seguir com
a clorexidina por mais 5 dias e suspende-se o colutório.
Solicitamos retorno do paciente no período de 21,
30, 45, e 90 dias (Figuras 19 a 22) para acompanhamento pós-operatório, e aos 120 dias solicitamos uma
tomografia para verificação da morfologia óssea (Figura 23). Realizou-se a reabertura do implante (Figura 24)
com provisionalização simultânea (Figura 25), além de
retorno para controle.

Figura 14 – Folha laminada em posição.
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Figura 15 – Sutura.

Figura 16 – Pós-operatório 10 dias.

Figura 17 – Remoção da sutura.

Figura 18 – Remoção da folha laminada. Nota-se intensa presença de tecido granulatório.

Figura 19 – Pós-operatório 21 dias.

Figura 20 – Pós-operatório 30 dias.
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Figura 21 – Pós-operatório 45 dias.
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Figura 22 – Pós-operatório 90 dias.

Figura 23 – Tomografia pós operatória. Notar formação de parede vestibular.

Figura 25 – Provisório sobre implante.
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Figura 24 – Implante reaberto com bisturi circular.
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Considerações finais
Atualmente a utilização de materiais e metodologias que possam manter a morfologia alveolar pós-extração são imprescindíveis para a condução de uma
Odontologia de elevado nível. Os implantes imediatos
são sempre bem-vindos, mesmo que não carregados
funcionalmente, pois diminui procedimentos cirúrgicos
e, consequentemente, tempo de tratamento. Contudo, é sabido que por si, os implantes não mantêm a
forma e volumes originais. Para as regenerações alveolares, é fundamental alicerçar-se na tríade avaliação do
defeito ósseo, seleção correta de materiais de preenchimento e seleção correta de barreiras oclusivas para
as regenerações ósseas guiadas. O Bonefill Bloco Poroso demonstrou-se eficiente para a formação óssea e
manutenção da arquitetura alveolar. A folha laminada
Titânio Seal demonstrou ser uma barreira eficiente e
osteopromotora.
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