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RESUMO
A utilização de enxertos ósseos para viabilizar a
instalação de implantes dentários tem sido feita
visando proporcionar condições ideais de reabilitação
do paciente. Este estudo descreve os resultados
obtidos em três casos clínicos nos quais foi utilizado
o enxerto de origem bovina OrthoGen em
procedimentos de enxerto inlay onlay, enxerto onlay
e levantamento de seio. O produto foi utilizado nas
formas de grânulos e bloco. Após o tempo estipulado
para cada ato cirúrgico foi realizada a instalação de
implantes, foi coletado material para biópsia e
posteriormente as áreas foram reabilitadas com
elementos protéticos.
INTRODUÇÃO
Tanto para estética como para um resultado funcional
bem-sucedido, é necessário que haja quantidade
suficiente de osso vital para colocação de implante
1, 2,3
endo-ósseo nos maxilares.
A aplicação das técnicas de reconstrução óssea na
implantodontia começou no final dos anos 80 com
Boyne e James enxertando osso do ilíaco no seio
2
maxilar.
Sabe-se que o osso autógeno é o gold standard
(padrão ouro) da enxertia devido suas características
ósseo indutoras, osteocondutoras e osteogênicas. ³
No entanto, a obtenção do auto-enxerto é associada
à morbidade e em alguns casos a quantidade se
4.
torna insuficiente. . Dessa forma, a utilização de
enxertos alógenos, aloplásticos e xenógenos vêm
surgindo como uma possibilidade real e eficaz
3, 4, 5,6,7
como substitutos do osso autógeno.
O produto OrthoGen (Genius, Baumer S.A.) foi
desenvolvido como uma alternativa ao uso de osso
autógeno. O processo de fabricação rigidamente
controlado permite a obtenção de um produto seguro
e de composição mista, mantendo a porção orgânica
e inorgânica original preservada em suas proporções
naturais. O produto final apresenta características
físicas e estruturais similares às do osso natural.
Quanto à manipulação, o produto na forma de blocos

apresenta a textura e dureza necessárias para
fixação.
Estudos in vivo e in vitro, demonstraram que o
produto obtido com o processo de fabricação de
OrthoGen é um material altamente puro,
biocompativel e osteocondutor capaz de reparo e
reconstituição do osso adequado ao uso como
9,10,11
material de preenchimento de falhas ósseas
.
Este estudo relata os resultados obtidos utilizando-se
OrthoGen como material de enxerto nas técnicas
cirúrgicas de levantamento de seio e enxerto inlayonlay e onlay.
O material na forma de blocos foi pré-modelado
utilizando-se os modelos prototipados. Essa medida
visou
diminuir
o
tempo
cirúrgico,
e
consequentemente, a perda sanguínea, além de
proporcionar um melhor pós operatório para o
12, 13,14, 15, 16
paciente.
No caso selecionado para levantamento de seio
traumático a técnica utilizada foi a de abertura lateral,
a altura remanescente foi sempre menor do que 4
mm, sua abertura foi proposta para ser realizada em
6 meses. A técnica consiste em uma osteotomia da
parede lateral do seio pelo procedimento de CaldwellLuc, descolamento da membrana e colocação do
14,17
xenoenxerto.
Nos casos em que foi utilizado xenoenxerto em bloco
a sequencia cirúrgica resumidamente compreendeu:
abertura com descorticalização do leito receptor,
fixação dos blocos com parafusos, recobrimento com
membrana e sutura da ferida cirúrgica. O tempo de
abertura foi fixado para 9 meses após o ato cirúrgico
5,14
para instalação dos implantes dentários
.
RELATO DE CASO CLÍNICO
Foram selecionados três casos clínicos com ausência
ou pouca quantidade óssea para enxertia, visando a
instalação de implantes dentários com posterior
reabilitação protética. O quadro 1 apresenta
sucintamente os casos clínicos quanto ao local de
utilização e tipo de enxerto utilizados.
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Paciente

Sexo

P.S.C.

M

M.M.C

F

M.M.R.

M

Procediment
o
Levantamento
de seio
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Abertura
6 meses

Apresen
tação
Granulo

Inlay/Onlay

9 meses

Bloco

Onlay

9 meses

Bloco

Para o planejamento da cirurgia de inserção dos
implantes todos pacientes passaram por exame
intraoral em associação à radiografias panorâmicas.
Para a paciente M.M.C. foi feito modelo
esteriolitográfico
através
de
tomografia
computadorizada e criação do modelos tridimensional
com tecnologia de CAD/CAM.
Em todos os casos foi utilizado o material de enxerto
de origem bovina ORTHOGEN (Genius, Baumer
S.A.), na forma granulada (granulação de 0,5 a
0,75mm) e/ou em blocos (15x15x5 mm e
30x20x10mm).
Os pacientes passaram por todos os cuidados pré e
pós cirúrgicos conforme o protocolo de cada cirurgia
a ser realizada.
Aqui são relatados os casos dos pacientes P.S.C.,
M.M.C e M.M.R.
CASO 1
O paciente P.S.C. foi submetido a um levantamento
de seio bilateral. A técnica realizada foi de osteotomia
da parede lateral seguindo o protocolo descrito por
Tatum, 1970. 2,3,13,27 Figura 1 e 2.
O material na forma granulada foi utilizado, sendo
hidratado em soro fisiológico e colocado no interior
do seio com curetas.
Após preparação adequada e anestesia local o
acesso a área foi realizada a incisão crestal com
incisão de alívio vertical, divulsão do retalho,
osteotomia da parede lateral e cuidadoso
descolamento da membrana. Após a introdução do
enxerto no interior do seio foi colocada membrana de
colágeno ósseo bovino como barreira biológica na
técnica de regeneração tecidual guiada (GENDERM
Baumer S.A). Foi realizada a sutura em seguida para
fechamento da ferida cirúrgica.
Aos 6 meses após implantação a área foi reaberta. A
região implantada apresentou
aspecto clínico de
tecido ósseo saudável e uniforme. A estrutura óssea
consistente encontrada no ato cirúrgico possibilitou a
instalação de implantes osseointegrados com torque
de 30 Newton para reabilitação da área (Implac
4.3x11,5).
Foi realizada uma biopsia com auxílio de uma trefina,
encaminhada para estudos histológicos utilizando

coloração Hematoxilina Eosina (HE) (Departamento
de Ciências Biológicas, laboratório de histologia da
Faculdade de Odontologia de Bauru – USP).
O estudo histológico revelou a presença de tecido
ósseo neoformado ao redor das partículas do
material de enxerto com ausência de infiltrado
inflamatório.
Figura 1. Paciente P.S.C. RX Panorâmica pré
cirúrgica.

Figura 2. Paciente P.S.C. RX Panorâmica pós-cirurgica.

Figura 3. Paciente P.S.C.. Detalhe aspecto Seio lado
Direito .

Página 2

Eduardo Mukai e Sueli Mukai

Figura 4. Paciente P.S.C.. Detalhe aspecto Seio lado
esquerdo.

Figura 5A e 5B. Paciente P.S.C. Histologia HE.
Detalhes aspecto da biópsia mostrando as
partículas do material implantado (BO) envolto por
tecido ósseo neoformado (seta vermelha), e o tecido
conjuntivo (TC).
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para reabilitação da área foi baseada nos exames
complementares e clínicos do paciente. Figura 6.
Após preparo adequado e anestesia local do
paciente, foi realizada a incisão na crista com alívios
verticais seguida da divulsão do retalho além da
junção muco gengival. Antes da colocação do bloco
de OrthoGen
já moldado foi realizada a
descorticalização da área.
A pre-moldagem do bloco foi realizada após
hidratação do mesmo em soro fisiológico.
O enxerto em bloco foi instalado sendo estabilizado
com parafusos. Foi colocada uma membrana de
colágeno ósseo bovino (GenDerm Genius, Baumer
S.A.) como barreira biológica absorvível para técnica
de regeneração tecidual guiada. Foi realizada a
sutura para fechamento da ferida cirúrgica. Figura 7,
8 e 9.
Figura 6. Paciente M.M.R. Vista da pré maxila

Figura 7. Paciente M.M.R. Verificação do Bloco

CASO 2
O Paciente M.M.R. sexo masculino, 40 anos foi
submetido a um enxerto onlay na região de prémaxila. O planejamento e a e escolha da técnica
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Figura 8. Paciente M.M.R. Instalação do bloco direito

Foi realizada a instalação dos implantes (Implac S.A.)
em dois estágios com as seguintes medidas, região 12
– 3,8 x 11,5mm, região 21 – 3,8 x 10 mm e região 22 –
3,8 x11,5 mm. Figura 11.

Figura 11. Paciente M.M.R. Vista com os implantes
instalados.

Figura 9.
esquerdo

Paciente

M.M.R.

Instalação

do

bloco

CASO 3
A paciente M.M.C. foi submetida a um enxerto inlay onlay bilateral na região da maxila

8,9

. Foi utilizada

técnica com modelos prototipados como base de
modelagem dos blocos de OrthoGen previamente ao
ato cirúrgico
A área foi reaberta nove meses após apresentando um
aspecto clínico de tecido altamente vascularizado com
evidências de formação óssea

17,18.

Figura 12. Paciente M.M.C. Raio X Panoramica pre
operatória.

25

. Figura 10.

Figura 10. Paciente M.M.R. Vista da abertura aos nove
meses após enxerto.

A tomografia computadorizada e as imagens DICOM
adquiridas foram enviadas para a empresa responsável
pela confecção dos protótipos através da estéreo
litografia, reproduzindo a estruturas ósseas da paciente
(Bioparts, Brasília-DF, Brasil).
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Os blocos foram hidratados com soro fisiológico estéril

tecidual guiada. Após reposição do retalho foi realizada

e

a sutura da área. Figuras 15 e 16

modelados

sobre

o

protótipo

autoclavado

imediatamente antes do início do ato cirúrgico.

15, 16

Figura 15. Paciente M.M.C. Vista do bloco lado direito
colocado.

Figura 13 e 14.

Figura 13. Paciente M.M.C . Modelagem do bloco do
lado Direito.

Figura 14. Paciente Paciente M.M.C. Modelagem do
bloco do lado esquerdo

Figura 16. Paciente M.M.C. Vista do bloco lado
esquerdo colocado.

Foi realizada a incisão em fundo de saco com incisão
de alívios verticais seguida da divulsão do retalho.
Foi feita a verificação do bloco modelado em posição, e
uma vez ajustado perfeitamente à falha a região
receptora foi descorticalizada. Foi feita a instalação do
bloco e estabilização com parafusos. Foi colocada uma
membrana

absorvível

como

barreita

biológica

(membrana de colágeno ósseo bovino GENDERM,
Genius, Baumer S.A.) para técnica de regeneração

Após nove meses a área foi reaberta. A região
apresentava aspecto clínico de tecido altamente
vascularizado com formação óssea. Foi realizado a
instalação dos implantes da marca Implac em dois
estágios com as seguintes medidas, região 11 = 3,3 x
11,5 mm, região 12 = 3,8 x 11,5 mm, região 13 = 3,8 x
11,5 mm, região 23 = 3,8 x 11,5 mm, região 24 = 3,8 x
11,5 mm, região 25 = 3,8 x11,5 mm. Figuras 17 e 18.
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Figura 17. Paciente M.M.C. Panorâmica com Implantes
instalados

radiográfico foi possível observar a altura do enxerto
preservada.
O osso autógeno é sem dúvida o melhor material para
enxertia devido a sua capacidade osteogênica capaz
de induzir neoformação óssea sem mesmo existir
celular

mesenquimais

indiferenciadas,

contudo,

o

xenoenxerto respondeu de forma eficaz para reparar
os defeitos ósseos propostos nestes casos clínicos,
promovendo neoformação óssea entre o material
6, 20

enxertado

Figura 18. Paciente M.M.C. Panorâmica do paciente
reabilitado

.

CONCLUSÃO
Os casos aqui relatados demonstraram que o uso do
material OrthoGen permitiu a reabilitação das áreas
onde esse material foi utilizado em conjunto com
colocação de implantes osteointegrados. Os casos
confirmaram

a

segurança,

funcionalidade

e

previsibilidade do material de origem bovina para a
técnica de levantamento de seio maxilar.
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