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Neste caso clínico específico um dos maiores 
problemas estava relacionado com o volume 
vestíbulopalatino ósseo na região dos dentes 

14, 15 e 16 em consequência da ausência dos dentes 
correspondentes há mais de 15 anos e o uso de prótese 
acrílica que pressionava a mucosa e, consequentemente, 
aumentava a acção dos osteoclastos nas paredes corti-
cais.

A técnica cirúrgica normalmente mais utilizada para 
aumento de volume ósseo na região de maxila é a de 
enxerto de bloco ósseo vestibular com osso autógeno, 
autólogo ou xenógeno.
Os enxertos autógenos são os que possuem maior bio-
compatibilidade; no entanto provocam forte trauma na 
região doadora, além de edema, risco de morbidade, 
maior tempo cirúrgico e reabsorção elevada no sítio en-
xertado.
A técnica utilizada neste caso clínico foi a da expansão 

da crista alveolar, porque tem excelentes resultados, ele-
vada previsibilidade e reduzido tempo cirúrgico, pois os 
implantes são aplicados no mesmo tempo da expansão 
óssea.
Com a evolução dos biomateriais, temos hoje opções 
que consideramos mais indicadas para este tipo de si-
tuação, já que há no mercado biomateriais de origem 
sintética com biocompatibilidade praticamente idêntica 
à do osso autógeno, e com a grande vantagem de dispor-
mos da quantidade necessária sem termos que recorrer a 

O caso clínico apresentado pelo Dr. Hiram Fischer e pelo Dr. Edson Ávila relata uma reabilitação dento-implantosuportada com atrofia severa dos processos 
alveolares na maxila e na mandíbula, situação que tem sido um desafio para os implantologistas devido à pouca quantidade de osso remanescente e à sua 
má densidade.
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ABSTRACT
The technique of expansion of the alveolar crest is indicated to bone atrophy where the separation of the palatal and labial cortical with marrow bone inside can be 
identified. Graft application for bone tissue regeneration and implant at the same surgery.

Figura 1: Observamos no terço médio inferior da paciente 

uma ligeira assimetria e um aprofundamento na região do 

lado direito dos lábios

Figura 2: Sorriso comprometido esteticamente pela ausência 

de dentes, restaurações inestéticas ou pigmentadas, retracção 

e alteração na arquitectura gengival no sector anterior

Figura 3: Fica evidente que o processo alveolar apresenta 

um elevado grau de reabsorção na maxila e na mandíbula 

no sentido vestíbulo-palatino, perda de altura de crista, ex-

trusão de alguns elementos e comprometimento do espaço 

protético dos antagonistas

Figura 4: Vista oclusal. Anatomia do processo alveolar 

comprometida pela reabsorção consequente de mais de 

15 anos de ausência de dentes e a constante pressão de 

próteses acrílicas sobre a mucosa que aceleravam a acção 

dos osteoclastos na superfície da cortical óssea
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Figura 5: Na ortopantomografia confirmamos a perda óssea 

observada a nível vertical da crista e desordem no posicio-

namento dos dentes com consequente limitação funcional 

e estética

Figura 6: Reconstrução em 3D da TAC. Importante observar 

no primeiro e no segundo quadrante a acentuada perda 

óssea vestibular

Figura 7: Corte axial da TAC mostrando a espessura óssea 

das regiões edêntulas da maxila

Figuras 8, 9 e 10: Cortes sagitais correspondentes às posições dos elementos 14, 15 e 16. Nesta região, optámos por realizar a cirurgia de expansão da parede 

vestibular, enxerto ósseo e aplicação dos implantes no mesmo acto cirúrgico. Esta técnica cirúrgica só é possível quando o processo alveolar é identificado no 

corte axial constituído por corticais vestibular e palatina com existência de osso medular. Quando existe a fusão das corticais é contra indicada a realização 

desta técnica

Figuras 11, 12 e 13: Através do enceramento diagnóstico montado em articulador semi-ajustável com arco facial, reconstruímos a oclusão e desta forma poderemos reabilitar as deficiên-

cias funcionais e estéticas, tendo sempre como referências o trabalho do enceramento, que servirá de referência para a confecção das guias cirúrgicas e próteses temporárias

Figura 14: No início da cirurgia, ao descolar 

o retalho na região do primeiro quadrante, 

evidencia-se o elevado grau de reabsorção

Figura 15: Pontas do aparelho piezo 

eléctrico indicadas para cortes finos e 

com marcadores de profundidade. Com 

estas pontas, trabalhamos na crista do 

processo alveolar de forma cuidadosa 

para não comprometer as paredes cor-

ticais e à medida que aumentamos os 

cortes no sentido mesio-lingual, vamos 

também aprofundando no sentido apical 

e controlando a distância entre a crista 

e a proximidade da cortical das fossas 

nasais (neste caso)

Figura 16: Expansores roscados cónicos calibrados utiliza-

dos para aumentar o espaço entre as corticais vestibular e 

lingual. 
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Figura 17: Na 

região mais dis-

tal do recorte 

da crista al-

veolar, próximo 

da posição do 

implante 16, 

fazemos uma 

descarga na 

parede cortical 

vestibular, des-

de a crista até à parte mais próxima da região onde estará 

apoiado apicalmente o implante correspondente ao elemen-

to 16. Esta descarga é fundamental para que a expansão 

seja bem sucedida, sem fractura da cortical vestibular que, 

por ser a menos espessa, se estende no sentido vestibular. 

A expansão deve ser gradual e respeitando a flexibilidade 

óssea. À medida que vamos aumentando o espaço entre as 

corticais vamos também substituindo os expansores por 

outros com diâmetros cada vez mais largos até atingirmos a 

distância necessária para a aplicação dos implantes

Figura 18: Preparação do enxerto constituído por Adbone 

TCP (fosfato tricálcico a 99%) mais PRP. O protocolo utiliza-

do para a obtenção do PRP é de centrifugação do sangue 

durante 12 minutos a 2.500rpm, utilizando o plasma sem 

adição de anticoagulantes e em condições que favoreçam 

a coagulação com a presença do Adbone TCP. Acreditamos 

que este biomaterial, por ter características muito elevadas 

de porosidade (90%), permite o preenchimento dos mac-

roporos interiores com o plasma ainda em estado líquido. 

Esta situação favorece a formação angiogénica e a melhor 

vascularização do enxerto

Figura 19: Embala-

gem do Adbone TCP. 

Na nossa experiên-

cia cirúrgica de 

mais de 20 anos 

na Implantologia e 

utilização dos mais 

variados biomate-

riais do mercado, 

identificamos o Adbone TCP e o Adbone BCP (fosfato 

tricálcico e hidroxiapatita) como os que melhores resulta-

dos temos observado. As suas características diferenciadas 

acima descritas são por nós consideradas como um impor-

tante factor de segurança, fiabilidade e previsibilidade nas 

cirurgias ósseas 

Figura 20: Após a completa expansão 

da cortical vestibular são removidos 

os expansores da região mais mesial, 

permanecendo apenas o expansor distal 

com o objectivo de impedir que o espaço 

entre as corticais seja reduzido. Aplica-se 

o biomaterial com injectores cirúrgicos e 

condensamo-lo na cavidade para favorecer 

a formação de um tecido ósseo homogé-

neo e impedir a existência de espaços em 

que possam proliferar microorganismos 

anaeróbicos 

Figura 21: Aplicação dos implantes sem 

utilização de brocas. Os implantes devem 

preferencialmente ser cónicos para que 

não haja grande tensão no ápice da 

cortical vestibular. Os implantes utiliza-

dos são da marca Signo Vinces com as 

seguintes referências:  14 (3,8 x 13mm), 

15 (3,8 x 13mm) e 16 (10 x 4,6mm). Os 

implantes são aplicados sem resistência 

física e de acordo com as posições deter-

minadas no enceramento diagnóstico 

Figura 22: Após o melhor posicionamento 

dos implantes e da aplicação dos para-

fusos tampão, fazemos o preenchimento 

ao redor de toda a zona expandida com 

enxerto

Figura 23: Aplicação de membrana de PTF 

para protecção do enxerto e sutura com 

fios 5.0 de nylon. A sutura deve ser feita 

sem tensão para que não haja reabsor-

ção interna das corticais ósseas. Como 

a estabilidade primária dos implantes é 

praticamente inexistente, é fundamen-

tal que não haja movimentos exteriores 

por próteses removíveis sobre a zona 

enxertada, para que o enxerto aplicado 

tenha capacidade de formação de um 

tecido osteogénico

Figura 24: Após uma semana, podemos 

observar uma cicatrização sem inflamação e 

sem exposição do enxerto ósseo

Figuras 25 e 26: Foto inicial e foto posterior à remoção da sutura onde podemos comparar e 

constatar um aumento significativo do volume na parede vestibular

Figura 27: Remoção da membrana após 3 

semanas. O parafuso tampão do implante 16 

está visível, mas o implante não apresenta 

qualquer mobilidade

Figura 28: 

Cinco me-

ses após a 

cirurgia de 

expansão, 

enxerto e 

implantes 

é feita uma 

radiografia 

de controlo

Figura 29: Depois da apli-

cação dos cicatrizadores, 

inserimos os falsos cotos, 

formatamos os perfis de 

emergência da mucosa 

nas regiões dos implantes 

até considerarmos sufici-

entes para a elaboração 

das moldagens de trab-

alho. Na região em que foi realizada a expansão da crista alveolar é 

visível o considerável aumento de volume vestibular, favorecendo in-

clusive a estética. No segundo quadrante vemos que houve também 

uma redução considerável da concavidade óssea em consequência da 

técnica de expansão unitária dos implantes aplicados 

cirurgias para obter os blocos de enxerto.
Dentro da gama dos biomateriais disponíveis no mercado des-
tacamos o Adbone TCP e o Adbone BCP, da empresa Medbone 
Medical Devices, pois são uma cerâmica sintética à base de 
tricálcio fosfato e hidroxiapatita e com características próprias 
que aumentam consideravelmente o processo de osteogénese 
quando comparadas com os demais biomateriais de origem 
xenógena, alógena e aloplástica.
Destacamos a sua acentuada macro porosidade (90%), resis-
tência mecânica, osteoindução, elevado grau de reabsorção e 
hidrofilia como factores que favorecem a constituição inicial 
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Figuras 30 e 31: O trabalho final é cimentado 

depois de todas as provas funcionais e esté-

ticas necessárias para o bom resultado final

Figura 32: Ortopantomografia final. É rel-

evante mencionar que o implante 26 foi in-

serido com a aplicação da técnica de elevação 

atraumática do seio maxilar

Figuras 33 e 34: Fotos comparativas inicial e 

final do caso clínico. Resultado que consid-

eramos excelente tendo em consideração os 

significativos desafios anatómicos, funcionais 

e estéticos iniciais

de um coágulo denso e consequente forma-
ção de tecido osteogénico, matriz óssea e 
posterior remodelação. Devido à sua elevada 
porosidade e interconectividade, a formação 
angiogénica é favorecida, possibilitando a 
produção de uma matriz óssea de uma for-
ma mais rápida.
Observação: as cirurgias deste caso clínico fo-
ram realizadas pelo Dr. Hiram Fischer e o tra-
balho de enceramento diagnóstico e confecção 
dos trabalhos temporários e finais em metalo-
cerâmica pelo Dr. Edson Ávila.  n


