Utilização do Enxerto Homólogo
na região posterior da
mandíbula: relato de um caso
Profa. Angélica Castro Pimentel, Prof. Marcello Roberto Manzi, Prof.
Yeon Jung Kim, Profa. Cristiane Ibanhes Polo e Profa. Maria da Graça
Naclério-Homem

Resumo: Os enxertos homólogos são provenientes
de indivíduos diferentes, porém da mesma espécie, e
estão disponíveis em banco de ossos, apresentando
como vantagens um fornecimento de osso do
mesmo tipo e forma daquele que substituirá, além
da disponibilidade de grandes volumes, sem a
necessidade de área doadora. O relato do caso clínico
demonstrou a utilização do enxerto homólogo em
forma de bloco para reconstrução óssea na região
posterior da mandíbula previamente à colocação de
implantes. O enxerto homólogo forneceu volume ósseo
suficiente, sendo capaz de receber os implantes com
ótima estabilização primária, podendo ser considerado
como um substituto do enxerto autógeno. Descritores:
Mandíbula; homólogo; substitutos ósseos.

O enxerto homólogo é proveniente de indivíduos
diferentes, com cargas genéticas diferentes, porém,
da mesma espécie. O material é disponibilizado pelo
Banco de Tecidos Músculo-Esqueléticos, reconhecido
pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, que seguem
o protocolo da American Association of Tissue Bank
(AATB)2. O tecido ósseo é captado de doadores vivos
ou cadáveres, processado e congelado a -80ºC.

Introdução
Na implantodontia, a necessidade de suprir as
deficiências ósseas comumente presentes e atender às
exigências atuais, tornou-se imprescindível realizações
de cirurgias de reconstruções ósseas extensas, com
a finalidade de recuperar não apenas os dentes
ausentes, mas também as condições anatômicas e
biológicas perdidas1,3.

Descrição Do Caso Clínico
O presente caso clínico, consistiu em um enxerto
homólogo, sob a forma de bloco aposicional em um
paciente do sexo feminino, com idade de 53 anos
e que necessitou de reconstrução óssea em altura
na região posterior da mandíbula do lado esquerdo
(Figura 1). A paciente apresentava um implante na
região 35 e edentulismo parcial na região 36 e 37 da
mandíbula, com 6mm de altura entre a crista e o teto
do canal mandibular do processo alveolar, verificados
através da tomografia
computadorizada
realizada
na
clínica
radiológica
Indor-SP
(Figura 2). A paciente
apresentou saúde geral
considerada normal, de
acordo com os dados
obtidos na anamnese e
nos seguintes exames
complementares:
Hemograma
completo,
Coagulograma, Glicemia,
Calcemia,
Creatinina
sérica, Fosfatase alcalina
Figura 1 - Área a ser reconstruída
e Urina tipo I.

Desde então, o enxerto de osso autógeno é considerado
o padrão-ouro para técnicas de aumento ósseo, devido
à sua biocompatibilidade, além das propriedades
de osteocondução, osteoindução e osteogênicas3,4.
Entretanto, a técnica apresenta vários fatores como
morbidade, necessidade da zona doadora, suprimento
limitado, aumento do tempo transoperatório e dor
pós-operatória, que em muitos casos podem superar
as vantagens do enxerto autógeno11.
Em frente às limitações, muitos estudos têm avaliado
biomateriais na tentativa de encontrar um material
de enxerto ideal para substituir o osso autógeno nas
reconstruções de falhas ósseas segmentares criadas
no esqueleto5-12. Assim, a crescente utilização do osso
homólogo vem representar uma opção a mais para a
substituição dos enxertos autógenos.

O objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico,
no qual foi realizada cirurgia de reconstrução óssea
para ganho em altura na região posterior de mandíbula
com a utilização do enxerto homólogo, proporcionado
um tratamento reabilitador satisfatório com menor
desconforto pós-operatório.

osseosíntese, pequenas perfurações foram realizadas
na área receptora (decorticalização) com a finalidade
de aumentar o fluxo sanguíneo para o enxerto ósseo
(Figura 3). Após este procedimento, o bloco ósseo
com 5mm de altura foi estabilizado com os parafusos
de fixação com diâmetros de 1,5mm e comprimentos
de 8mm (Conexão®, Arujá, SP, Brasil) (Figura 4).

Figura 2 - Tomografia computadorizada no pré-cirúrgico

A paciente recebeu, por via oral, as medicações
pré-operatórias: Betametasona (4mg) (Medley®,
Campinas, São Paulo, Brasil) e Amoxicilina (2g) (União
Química®, Embu-Guaçu, São Paulo, Brasil), uma hora
antes do procedimento cirúrgico. A antissepsia intra e
extrabucal foi realizada com digluconato de clorexidina
a 0,12% (por 1 minuto) e 2% (Neo Química, Anápolis,
Goiânia, Brasil) respectivamente. A anestesia consistiu
em anestesia infiltrativa na área a ser enxertada,
com solução de cloridrato de mepivacaína a 2%
com adrenalina: 1:100.000 (Mepivalem 2% AD®,
Catanduva, São Paulo, Brasil).
A técnica iniciou-se com uma incisão relaxante na
área interdental adjacente, portanto, longe da área a
ser enxertada, realizada com bisturi Bard Parker no
3 e lâmina no15C. A incisão iniciou-se no fundo do
sulco, até a região retromolar. O retalho obtido foi total
e com o descolador de Molt foi realizada a divulsão
até a exposição óssea receptora. O osso homólogo
córtico-medular foi retirado 15 minutos antes de sua
modelagem e colocado em um pote dappen estéril;
em seguida foi imerso em solução fisiológica até o
momento da sua utilização.

Com o enxerto ósseo estabilizado foram observadas
áreas que não estavam arredondadas e a existência
de espaços vazios na interface do enxerto ósseo
com a área receptora que, respectivamente, foram
arredondadas e preenchidas com osso homólogo
particulado que se encontrava no coletor ósseo.
Antes da sutura foi verificada a passividade do
fechamento do retalho e, observada a tensão, foi
realizada uma incisão de alívio no periósteo na base
do retalho. A síntese das feridas cirúrgicas (Figura 5) foi
realizada com fios de sutura mononylon 3.0. (Procare,
Campinas, São Paulo, Brasil).

Figura 3 - Decorticalização da área receptora

O osso homólogo foi proveniente do Banco de Tecidos
Músculo-Esqueléticos do Hospital de Marília (UNIOSS
– Marília – São Paulo) a partir da captação de doadores
vivos ou de cadáveres, passados pelo congelamento
a -80ºC.
O bloco ósseo homólogo foi regularizado com o uso
de brocas irrigadas com soro fisiológico até conseguir
uma adaptação desejada. E, antes de sua colocação,
foram realizadas com a fresa n°6 do kit de osseosíntese
(Sin®, São Paulo, São Paulo, Brasil) perfurações
no lugar que seriam colocados os parafusos de
fixação, isso para facilitar a estabilização do bloco
ósseo na área receptora. Com a fresa no 1 do kit de

Figura 4 - Estabilização do osso homólogo

Figura 5 - Sutura

A paciente foi instruída a ingerir as medicações pósoperatórias: Amoxicilina (500mg) (União Química®,
Embu-Guaçu, São Paulo, Brasil) administrado por
via oral, durante 7 dias de 8/8horas e paracetamol
(500mg) (Tylenol®, São José dos Campos, São Paulo,
Brasil) administrado por via oral, 1 comprimido a cada
4 horas enquanto houvesse dor.
Após o período de seis meses a paciente foi encaminhada
para a mesma clínica radiológica para uma nova
tomografia computadorizada (Figura 6) com o objetivo
de conseguir um correto planejamento do diâmetro e
do comprimento dos implantes osseointegrados. Os
mesmos protocolos pré-cirúrgicos e pós-cirúrgicos
da primeira cirurgia foram seguidos. No momento da
reabertura para colocação dos implantes foi retirada a
amostra do tecido ósseo com trefina, enviada para a
análise histopatológica (Figura 7).

Figura 7 - Histologia

Figura 8 - Colocação dos implantes

Dois implantes dentários (Sin®, São Paulo, SP, Brasil)
com 3,75mm de diâmetro e 10mm de comprimento
foram colocados na região do 36 e 37 (Figura 8) e o
retalho foi posicionado em sua situação original e
estabilizado através de sutura simples (Figura 9).

Figura 5 - Sutura

Figura 6 - Tomografia computadorizada pós-enxerto homólogo

Discussão
Um dos primeiros trabalhos referentes ao osso
homólogo foi publicado por Urist13 (1965) o qual
observou que a matriz morta era invadida por novos
vasos sanguíneos e reabsorvida rapidamente, e o
novo osso era formado em bolsas ou em câmaras que
continham células proliferativas osteoprogenitoras.

Assim, o autor relatou que o tecido ósseo proveniente
de indivíduos da mesma espécie comportou-se como
um excelente substituto aos enxertos autógenos.
A osteogênese tardia dos enxertos homólogos
foi relatada pelo Burchardt, Enneking6 (1978)
corroborando com o nosso achado. Acreditamos que,
por ter sido um tecido ósseo cortical enxertado nesta
região posterior da mandíbula, a remodelagem e a
angiogênese se tornou mais lenta6. Na fase inicial dos
enxertos corticais, os osteoclastos criam cavidades,
reabsorvendo o osso e permitindo a invasão de vasos
sanguíneos e, posteriormente, de células no interior
do enxerto. Segundo os estudos, esse processo
permanece nas primeiras duas semanas, quando,
então, tem início a fase de atividade dos osteoblastos.
Porém, o osso cortical enxertado não remodela
completamente, permanecendo durante anos a
mistura de osso viável e osso necrótico.
As principais vantagens do enxerto homólogo
comparadas às reconstruções com enxerto autógeno
são a eliminação do sítio doador e a quantidade de
osso a ser enxertada. Em 2002, Vaccaro, Cirello14
(2002) ressaltaram as vantagens do uso do enxerto
homógeno em casos nos quais a quantidade de
enxertos autógenos disponível é insuficiente para
reconstruções de defeitos grandes, como em coluna
vertebral cervical, torácica e lombar. Os enxertos
homólogos mostraram ser o material de escolha por
apresentarem a mesma resistência do osso autógeno
e, também, por manterem as proteínas morfogéneticas
ósseas (BMPs) durante o processamento, possuindo
propriedade osteoindutiva, além de osteocondutiva.
Uma limitação decorrente do uso do enxerto homólogo
é risco de transmissão de doenças, no entanto,
com a normatização do protocolo com controle
rigoroso na seleção de doadores, processamento,
armazenamento e testes sobre tecidos coletados, os
riscos de transmissão de doenças são praticamente
inexistentes. Em 1991, Delloye et al.8 (1991) investigou
a organização e a atividade dos bancos de ossos
da Bélgica, enfocando a obtenção, o tratamento e
a estocagem empregada nos ossos de doadores,
enfatizando, principalmente, que a contaminação
mais comum seria por Staphilococcus epidermidis em
62,3% dos casos. Mankin et al.10 (2005) encontraram
um risco médio de infecção em torno de 12,8% em
945 pacientes que receberam o enxerto homólogo
devido a tumores ósseos, no período de 1971 a 2001.
Os autores justificaram o achado em virtude de vários
procedimentos terem sido realizados antes da criação
dos protocolos da AATB14, que eliminam os riscos de

infecções dos pacientes em função do rigoroso exame
de seleção dos doadores. Assim, o enxerto homólogo
é considerado seguro e com boa aplicabilidade em
numerosos procedimentos reconstrutivos8,9,10.
D’Aloja et al.7 (2011) utilizaram o enxerto homólogo
para diversas técnicas cirúrgicas, tais como elevação
do assoalho do seio maxilar, enxertos onlay na
região da maxila e enxertos inlay na mandíbula. Nos
resultados histológicos observaram que o enxerto
ósseo mostrou uma boa integração, com ausência de
tecido necrótico e reações imunológicas, corroborando
com o histopatológico do nosso caso clínico.
Em um estudo retrospectivo e comparativo in vivo,
os autores avaliaram 12 pacientes, num total de 84
implantes inseridos em enxerto homólogo e em osso
humano criopreservado. Em 14 meses de função,
os resultados demonstraram um índice de sucesso
de 96,4% em relação à reabsorção óssea da crista
marginal ao redor dos implantes15.
Waasdorp, Reynolds16 (2010) realizaram uma revisão
sistemática em seres humanos sobre a eficácia e
previsibilidade dos enxertos ósseos homólogos em
forma de blocos aposicionais em regiões de atrofia
óssea na maxila e mandíbula, seja esta para aumento
ósseo em altura ou espessura. Os autores observaram
em 110 pacientes uma taxa de incorporação do
enxerto superior a 90% e em relação à sobrevivência
dos implantes foi de 100%.
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