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ALOENXERTOS ÓSSEOS FRESCOS-CONGELADOS
RECONSTRUÇÃO ÓSSEA MAXILAR

*Prof. Doutor Eugénio Miguel Pereira

Introdução

A s limitações anatómicas do osso alveolar residual 
podem causar dificuldades para a colocação de implan-

tes dentários. Determinadas regiões maxilares, em que a 
quantidade e a qualidade óssea remanescente são insufi-
cientes, podem resultar em compromisso estético e funcio-
nal. Causas como traumatismos dento-alveolares, doenças 
oncológicas, infeções orais ou perda precoce dos dentes, são 
responsáveis pelos diversos tipos de defeitos ósseos. A per-
da precoce dos dentes pode incorrer numa perda de volume 
até 30% do volume inicial no primeiro ano.

Na maioria dos casos, este problema anatómico pode 
ser resolvido com recurso a várias técnicas de reconstru-
ção óssea associadas a uma ampla variedade de materiais 
de enxertia óssea. Nas reconstruções ósseas maxilares de 
maiores dimensões, em que os requisitos principais são a 
disponibilidade óssea e as características biomecânicas, os 
aloenxertos ósseos face aos autoenxertos apresentam algu-
mas vantagens: maior disponibilidade e diversidade, ausên-
cia de local de colheita, menor morbilidade, boas caracterís-
ticas biomecânicas, técnica semelhante aos autoenxertos e 
seguro na sua aplicação.

Este caso clínico refere-se a um  defeito ósseo horizontal 
maxilar e vertical bilateral posterior. Devido à necessidade 
de restituir o volume ósseo horizontal perdido e oferecer 
resistência biomecânica às forças axiais e laterais provoca-
das pelas cargas mastigatórias exercidas sobre os  implan-
tes dentários, com objetivo de uma reabilitação protética 
implantossuportada, optou-se pela reconstrução óssea com 
técnica aposicional com blocos ósseos Onlay de Crista Ilíaca 
alógena fresca-congelada. 

Os enxertos corticoesponjosos em bloco apresentam boas 
características biomecânicas de flexibilidade, resistência à tor-
são, e uma remodelação óssea de até cinco meses após opera-
ção muito favorável, com taxas de reabsorção reduzidas. 

A região dos seios maxilares apresentava reduzida dispo-
nibilidade óssea vertical para a colocação de implantes den-
tários, estando indicado o aumento de volume ósseo vertical 
com a técnica da “janela lateral” para reconstrução óssea. 
Para este caso foram selecionados dois biomateriais para 
reconstrução dos defeitos ósseos verticais, um xenoenxerto 
bovino e um aloenxerto ósseo fresco-congelado provenien-
te do fémur alógeno. No que respeita à densidade óssea, 
o aloenxerto ósseo cortical proveniente de fémur apresen-
ta vantagem quando comparado com um aloenxerto corti-
coesponjoso como a crista ilíaca, aproximando-se mais da 
densidade de um xenoenxerto bovino. Pretendeu-se assim, 
protocolar a metodologia clínica de aplicação destes dois 
biomateriais, para um futuro estudo sobre a avaliação da 
contração volumétrica pós-operatória.

 
Materiais e Métodos

Em 2017, a paciente do sexo feminino, 42 anos de ida-
de, ASA I, proveniente da consulta externa da Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade de Coimbra, apresen-
tou-se na consulta com queixas de desconforto e falta de 
retenção da prótese removível superior. Na avaliação intrao-
ral diagnosticou-se fratura coronária dos dentes 1.3, 2.3, 
presença dos dentes 1.7 e 2.7. Os exames imagiológicos de 
diagnóstico (CBCT) revelaram existir defeitos ósseos horizon-
tais maxilares com espessura média de 2,5mm, e verticais 
bilaterais posterior na região dos seios maxilares com altura 
média de 4,0mm.

O plano e tratamento proposto foi:
1. Primeira Fase Cirúrgica: reconstrução dos defeitos 

ósseos horizontais com técnica aposicional e aplicação 
blocos corticoesponjosos alógenos frescos-congelados. 
Reconstrução aleatória dos defeitos ósseo verticais (seios 
maxilares) com um xenoenxerto bovino e um aloenxerto 
ósseo.

2. Segunda Fase Cirúrgica: Reabertura para colocação de 
implantes dentários.

3. Fase de Reabilitação Protética.

Foi selecionado um aloenxerto ósseo fresco-congelado cor-
ticoesponjoso de crista ilíaca para reconstrução horizontal e 
um aloenxerto ósseo cortical fresco-congelado proveniente de 
diáfise femural, para reconstrução do defeito ósseo vertical, 
ambos provenientes do Banco de Ossos dos CHUC, o qual segue 
as diretrizes internacionais para o processamento e manipula-
ção de tecidos alógenos. Para a reconstrução do segundo seio 
maxilar utilizou-se um xenoenxerto bovino (Creos™, Xenogain, 
Nobel Biocare), e membranas de colagénio (Creos™ Xenopro-
tect, Nobel Biocare). A paciente leu e assinou o consentimento 
informado devido para aplicação de aloenxertos ósseos.

Previamente à cirurgia preparam-se os aloenxertos 
ósseos, submergindo-os em solução salina de cloridrato de 
vancomicina (500mg/500mi/40min), seguidamente remo-
veram-se as fibras e tecidos de ambos os aloenxertos, a 
crista ilíaca foi secionada em tiras com disco de corte dia-
mantado, e após modelados os blocos, perfuraram-se estes  
para passagem do parafuso de fixação. A diáfise  femural foi 
secionada em pedaços de pequenas dimensões e converti-
dos em grânulos através de particulador pilão. 

Após esta preparação, iniciou-se a cirurgia com um  boche-
cho de clorohexidina 0,12% (Pierre Fabre®, Portugal) realizado 
pela paciente. Sob anestesia local (4% articaína com epine-
frina 1:100.000, Inibsa®), realizou-se uma incisão mucope-
riostal de espessura total e duas incisões verticais posterio-
res de descarga. Após descolamento cuidadoso dos retalhos, 
observou-se o defeito ósseo horizontal, extraíram-se as raízes 

residuais dos dentes 1.3 e 2.3, com curetagem alveolar ade-
quada.  Seguidamente definiu-se como primeiro seio maxilar 
a operar o  direito, sendo selecionado de forma aleatória por 
meio de envelope, o material de enxertia a utilizar nesse seio, 
sendo o seio esquerdo enxertado com o segundo biomaterial. 

Após sorteio, selecionou-se o xenoenxerto bovino para 
preenchimento do seio maxilar direito, seguidamente rea-
lizou-se a antrocorticotomia com broca multilaminada de 
baixa rotação e irrigação abundante (SLA  KIT, Neobiotech®) 
para acesso à “janela lateral”, preencheu-se o seio maxi-
lar com os grânulos xenógenos, e recobriu-se com mem-
brana de colagénio (Creos™ Xenoprotect, Nobel Biocare). O  
segundo seio teve a mesma abordagem cirúrgica, tendo sido 
preenchido com os grânulos corticais alógenos, devidamen-
te compactados e recobertos com membrana de colagénio 
(Creos™ Xenoprotect, Nobel Biocare).

Para a reconstrução horizontal, ensaiaram-se os blocos no 
leito recetor, descorticalizou-se o leito nativo com broca esférica 
multilaminada  para aumento do aporte vascular e nutrição dos 
blocos. Fixaram-se os blocos ao leito nativo com parafusos de 
fixação (Neodent®, 1,5mm). Mensurou-se pré e pós operatório a 
crista alveolar com espessímetro calibrado. As arestas e ângulos 
dos blocos foram reduzidos e amaciadas com broca diamantada 
de baixa rotação. Os gaps periféricos aos blocos foram preenchi-
dos com grânulos corticoesponjosos por forma a evitar migra-
ção de tecido conjuntivo. Por fim encerrou-se a ferida operatória 
com sutura de nylon 4-0 (Lab. Aragó,S.L. Esp.®). 

A paciente foi acompanhada com visitas de controlo 
semanais até perfazer um mês, seguida de consultas men-
sais durante quatro meses. Num segundo tempo cirúrgico 
aos cinco meses, realizou-se um exame imagiológico (CBCT) 
para avaliação e planeamento cirúrgico de colocação dos 
implantes dentários.

A segunda fase cirúrgica iniciou-se com reabertura, desco-
lamento dos retalhos, exposição do maxilar enxertado para 
avaliação. Constatou-se que todos os blocos estavam incor-
porados, a reabsorção vestibular dos blocos era reduzida,  e 
espectável, mensurou-se a crista alveolar pós regeneração 
óssea, removeram-se os parafusos de fixação, e por fim pla-
neou-se a posição mais favorável para os implantes dentá-
rios. Preparam-se os leitos implantares através de protocolo 
cirúrgico do fabricante, instalaram-se oito implantes dentá-
rios (Conexão® Sistemas de Prótese, 3,5mm), e encerrou-se 
a ferida operatória com sutura nylon 4-0. 

A medicação prescrita para cada intervenção cirúrgica foi 
a seguinte: amoxicilina + ácido clavulânico 875mg/125mg 
(Bial®, Portugal), 2xdia/sete dias; etoricoxib 90mg, 1xdia/
5dias (Bial®, Portugal), e em SOS (fosfato de paracetamol-
-codeína, 500mg/30mg (Bene Farmaceútica®, Portugal)); 
bochechos diários com clorohexidina 0,12% (Pierre Fabre®, 
Portugal).

Palavras-chave: Aloenxerto ósseo fresco-congelado, técnica aposicional, xenoenxerto, defeito ósseo horizontal, defeito ósseo 
vertical, Sinus-lift, Onlaygrafting
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Imagem radiográfica (CBCT), evidenciando o defeito ósseo maxilar vertical bilateral posterior.

Imagem da Crista Ilíaca Alógena Fresca-congelada. Aloenxerto Ósseo 
Corticoesponjoso.

Imagem do Anel de Fémur após remoção das fibras e tecidos.

Imagem da preparação dos Blocos Ósseos Alógenos Corticoesponjosos.

Imagem dos grânulos ósseos alógenos provenientes do Anel de Fémur, 
obtido com particulador apropriado.

Bloco Ósseo Alógeno Corticoesponjoso (Crista Ilíaca). A face esponjosa do 
bloco deve ficar virada para leito recetor.

Vista intraoral oclusal do defeito ósseo horizontal.

Imagem radiográfica (CBCT), evidenciando os defeitos ósseos verticais e horizontais.

 Paciente P.S.

 Sexo / Idade / Saúde Feminino; 42 anos; ASA I

 Diagnóstico Defeitos ósseos verticais/horizontais

 Plano Aumento volume ósseo vertical/horizontal

 Biomateriais Aloenxertos ósseos frescos-congelados
  Xenoenxerto e membrana colagénio

 Reabilitação Prótese híbrida metalo-acrílica aparafusada
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Após a fase de cicatrização óssea de cinco meses, realizou-se a fase de reabilitação protética com os registos intermaxila-
res, modelos de estudo, realização das visitas para as provas de subestrutura metálica, prova de dentes e por fim a finaliza-
ção e colocação do trabalho .

Resultados
A primeira fase cirúrgica ficou concluída com a reconstrução dos defeitos ósseos verticais pela técnica Sinus-lift, na qual se 

preencheu o seio maxilar direito com xenoenxerto bovino e o seio maxilar esquerdo com aloenxerto ósseo fresco-congelado, 
e a reconstrução óssea horizontal com blocos ósseos alógenos frescos-congelados. Os seis blocos onlay foram fixados nas 
posições referidas na tabela 1.

Discussão
A reconstrução de defeitos ósseos maxilares está indicada 

assim que se estabelecer um diagnóstico confirmativo. São 
várias as técnicas e biomateriais indicados na restituição do 
volume ósseo perdido. As indicações para os vários mate-
riais e técnicas depende de vários fatores tais como: requi-
sitos técnicos da reconstrução óssea, objetivo da reconstru-
ção, facilidade de aquisição dos biomateriais, preferência do 
paciente e experiência do cirurgião.

Nas reconstruções ósseas de volume horizontal as técnicas 
aposicionais apresentam maior previsibilidade desde que se 
siga com rigor o protocolo cirúrgico, destacando-se a técnica 
Onlaygrafting. Relativamente aos materiais de enxertia óssea, 
o autoenxerto é considerado Gold Standard, no entanto em 
reconstruções de maiores dimensões a colheita e a disponibi-
lidade dos autoenxertos intraorais é limitada. Os autoenxertos 
autógenos de crista ilíaca ou calota craniana são muitas vezes 
acompanhados de maior morbilidade, deixando em alguns 
casos sequelas, sendo pouco desejado pelos pacientes. A esta 
alternativa, surgem os aloenxertos ósseos, com destaque para 
os aloenxertos ósseos frescos-congelados por apresentarem 
vantagens nas propriedades biomecânicas, face aos aloenxer-
tos liofilizados ou os aloenxertos liofilizados desmineralizados. 
A manipulação dos aloenxertos ósseos requer técnica seme-
lhante aos autoenxertos, no entanto exige extremo critério no 
que respeita a assepsia cirúrgica e esterilização dos materiais, 
qualquer contaminação intracirúrgica ou pós-operatória, pode 
originar em complicações graves e de difícil resolução.

As características ideias dos biomateriais para reconstru-
ção de volume vertical (sinus-lift) indicam que sejam bio-
compatíveis, que se remodelem na sua totalidade, que apre-
sentem contração reduzida para manutenção de volume, 
que apresentem densidade suficiente para uma boa estabi-
lidade temporal. Os xenoenxertos são considerados o mate-
rial de eleição neste tipo de reconstrução óssea, no entanto 
a taxa de remodelação óssea é reduzida, induzindo a uma 
menor taxa de tecido ósseo neoformado por ocupação das 
próprias partículas que se remodelam muito lentamente. 

Os autoenxertos ósseos de origem corticoesponjosa apre-
sentam uma taxa de remodelação óssea mais rápida devi-
do à sua densidade, podendo apresentar resultados finais 
menos favoráveis. Já dentro da disponibilidade e diversidade 
dos aloenxertos ósseos frescos-congelados, podemos desta-
car os aloenxertos de origem femural que pela sua macroes-
trutura óssea cortical apresentam uma densidade mais favo-
rável e resistente aos fenómenos de remodelação óssea, 
permitindo ter uma longevidade maior das reconstruções 
ósseas e uma remodelação óssea favorável.

Neste caso clínico definiu-se o protocolo cirúrgico para futura-
mente avaliar as caraterísticas da remodelação dos dois bioma-
teriais utilizados supra referidos, e tirar as devidas conclusões.

Embora tenham sido elevados, os resultados obtidos neste 
caso clínico, com uma taxa de 12% de reabsorção óssea dos 
blocos alógenos frescos-congelados, vai ao encontro dos resul-
tados obtidos no estudo realizado por Pereira E. e seus colabo-
radores (2014) que determinaram uma taxa de 7.1% aos cinco 
meses de cicatrização. Este facto deveu-se sobretudo à remo-
delação óssea mais acentuada no bloco da posição 1.3, que 
pode ter estado relacionado não com a utilização da prótese 
no período provisional, mas sim com a tensão realizada pelos 
retalhos de recobrimento. No entanto, a remodelação óssea 
apresentada permitiu ainda assim um ganho ósseo considerá-

Tabela 1.  Localização dos blocos ósseos alógenos na arcada maxilar.

  Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Bloco 4 Bloco 5 Bloco 6

 Localização 1.6-1.4 1.3 1.2-1.1 2.1-2.2 2.3 2.4-2.6

A cicatrização óssea decorreu num período de cinco meses, sem que se tivessem verificado complicações pós-operatórias.  
A paciente não utilizou a prótese superior durante as duas fases de cicatrização óssea. Na segunda fase cirúrgica, aos cinco 
meses, verificou-se a incorporação de todos os blocos ósseos, o que permitiu a colocação de oito implantes dentários com 
binário de 30Nc. Registaram-se as medidas morfométricas da crista alveolar nas três fases de reconstrução de volume hori-
zontal e que estão referidas na tabela 2.

  Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Bloco 4 Bloco 5 Bloco 6 Média

 Fase I
 Pré-operatório 4,0mm 6,0mm 1,0mm 2,0mm 6,0mm 3,0mm 3,66mm

 Fase I
 Pós-operatório 9,0mm 9,0mm 7,0mm 8,0mm 9,0mm 8,0mm 8,33mm

 Fase II
 Pós-operatório 8,5mm 7,0mm 6,0mm 7,0mm 8,0mm 7,5mm 7,33mm

Tabela 2. Medidas de espessura da crista óssea alveolar nas três fases de reconstrução óssea.

A reconstrução óssea de volume horizontal com os blocos alógenos  induziu um aumento de espessura da crista alveolar, 
acompanhado de ligeira diminuição da espessura da crista no período de incorporação e remodelação.

Comparando os valores obtidos nas três fases operatórias, verificou-se uma média significativa de aumento de volume 
ósseo da crista alveolar  de 4,67mm desde a fase pré-operatória até à fase pós-operatória imediata. A remodelação óssea 
da crista alveolar durante os cinco meses de cicatrização revelou uma ligeira diminuição de volume de 1,0mm. No entanto o 
aumento de volume ósseo geral foi superior com um valor de 3,67mm entre a fase cirúrgica pré-operatória e a fase cirúrgica 
pós-operatória aos cinco meses. Podem-se observar-se os resultados na tabela 3.

Tabela 3. Variação das espessuras da crista óssea alveolar nas 3 fases cirúrgicas.

 Fase I Pré-operatória – Fase I Pós-operatória 4,67mm

 Fase II – Fase I Pós-operatória 1,00mm

 Ganho ósseo geral: Fase II – Fase I Pré-operatória 3,67mm

A reabsorção óssea ocorrida durante a fase de cicatrização de cinco meses, corresponde a 12% da espessura da crista 
alveolar na mensuração pós-operatória imediata. No geral houve um aumento médio da espessura da crista alveolar de 
50,06%.

Aos cinco meses de cicatrização óssea, realizou-se a cirurgia para exposição das plataformas dos implantes, constatando-
-se a osteointegração dos oito implantes, sem que se tenham verificado complicações pós-operatórias nesse período. Reali-
zaram-se os devidos passos para confeção da reabilitação protética. Foi colocada a reabilitação protética implantossuportada 
aparafusada ao final de 30 dias. Atualmente decorreram oito meses desde a colocação dos implantes dentários, sem que se 
tenham verificado complicações. Pode observar-se na tabela 4 os respetivos resultados.

Tabela 4. Descrição dos implantes instalados e índice de sucesso.

 Número de Implantes 8

 Complicações Pós-operatórias Não

 Taxa de sobrevivência dos implantes a 5 meses 100%

 Follow-up 8 meses



CLÍNICA

www.jornalden tistry.pt24

Medição dos defeitos ósseos horizontais, média de espessura na região 
pré-maxilar de 2mm.

Vista intracirúrgica mostrando a descorticalização do leito recetor para 
maior aporte vascular.

Vista intracirúrgica aos cinco meses de cicatrização, note-se o padrão de 
remodelação óssea e manutenção de volume.

Vista intracirúrgica dos oito implantes colocados, permitindo um polígono 
biomecânico favorável.

Imagem radiográfica panorâmica dos oito implantes colocados em região enxertada.

Vista intracirúrgica da reconstrução horizontal e vertical. Blocos Onlay 
fixados com parafusos (1,5mm).

Vista intracirúrgica do planeamento cirúrgico (pinos de direção).

Imagem radiográfica (CBCT) aos cinco meses pós-operatório, note-se o 
ganho de volume ósseo.

Vista intracirúrgica da instalação dos implantes dentários (3,5mm; Master 
Active, Conexão®,São Paulo, Brasil). Note-se a boa incorporação dos 
blocos alógenos, e manutenção do volume.

Imagem do seio maxilar direito (a) preenchido com Xenoenxerto (Creos™, Xenogain, Nobel Biocare) e seio maxilar 
esquerdo (b) com aloenxerto ósseo fresco-congelado Femural.
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vel de 3,67mm de espessura, permitindo a instalação dos oito 
implantes dentários nas posições adequadas. Nesse mesmo 
estudo, Pereira E. e seus colaboradores (2014) determinaram 
uma taxa de sobrevivência de 96,7% para os implantes insta-
lados em osso enxertado antes da carga, o que corrobora  os 
resultados aqui obtidos.

A qualidade da remodelação óssea nos aumentos de volu-
me vertical não pode ser avaliada por análise histomorfo-
métrica, devido a não estar previsto para este caso clínico, 
no entanto o binário de instalação dos implantes em osso 
enxertado no seio maxilar, quer com xenoenxerto, quer com 
aloenxerto, foi muito favorável, permitindo uma taxa de 
sobrevivência de 100% dos implantes a cinco meses.
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Conclusão
A utilização de três biomateriais distintos neste caso clíni-

co, o recurso a duas técnicas de reconstrução óssea, nomea-
damente a reconstrução Onlaygrafing com aloenxertos 
ósseos frescos-congelados, e suas características biomecâ-
nicas,  permitiram uma reconstrução óssea favorável para a 
instalação de implantes dentários com uma taxa de sobre-
vivência significativa e uma reabilitação protética implan-
tossuportada aparafusada. O conhecimento aprimorado das 
técnicas de reconstrução de defeitos ósseos e características 
dos biomateriais, são fatores determinantes no sucesso das 
cirurgias reconstrutivas. n
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