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RESUMO
Enxertos ósseos de grande volume podem apresentar dificuldades quanto ao seu recobrimento
cirúrgico, risco de exposição e manutenção do volume. Para minimizar os riscos e melhorar a previsibilidade, os autores idealizaram uma técnica de transplante de periósteo pediculado da calota craniana, para recobrir enxertos ósseos maxilares extensos, e são apresentadas as bases teóricas sobre o
procedimento. A técnica é apresentada em formato de caso clínico e consiste na abertura do escalpo
do paciente, descolamento e transposição da gálea aponeurótica e periósteo para recobrir enxertos
ósseos maxilares. Com 18 casos realizados e acompanhamento de 4-17 anos, a técnica se mostrou
previsível e segura para casos de enxertos ósseos maxilares de grande volume.
Unitermos – Maxila; Periósteo; Enxerto ósseo; Transplante.

ABSTRACT
Considerable bone grafts may present complications regarding its surgical risk of exposure and volume
maintenance. To minimize risks and improve its predictability, the authors developed a technique to
transplant pediculated periosteum of the skull to cover large maxillary bone grafts and present the
theoretical basis of the procedure. The technique is presented in consecutive case reports and consists
in opening the patient’s scalp, detachment and transposition of aponeurotic galea and periosteum to
cover maxillary bone grafts. With 18 cases performed and 4-17 years of monitoring, the technique is
predictable and safe in cases of maxillary bone grafts of large volume.
Key words – Maxilla; Periosteum; Bone graft; Transplantation.
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Introdução
Perda óssea severa é um problema de difícil resolução,
e comum em pacientes desdentados. As primeiras tentativas de enxerto ósseo para maxilas atróficas apresentaram
resultados insatisfatórios1-2. Os enxertos serviam de osso
basal para próteses removíveis convencionais, mas sofriam
rápida reabsorção óssea, provavelmente pelo estímulo não
fisiológico da prótese.
Com a popularização dos implantes, novas possibilidades de técnicas de enxerto foram introduzidas. A partir de
1980, com um artigo3 sobre enxertos ósseos específico para
Implantodontia, diversos métodos foram sugeridos na literatura. Para a maxila atrófica, como principais opções podemos
citar4: enxerto ósseo do tipo onlay, regeneração óssea guiada,
levantamento de seio maxilar, enxerto interposicional, divisão
da crista e distração osteogênica. A seleção da melhor opção
depende de fatores como: perda horizontal ou vertical, nível de
atrofia, tipo de prótese e preferência do dentista e do paciente.
Nesse contexto, técnicas que apresentem boa previsibilidade,
com boa manutenção do volume ósseo, são preferíveis.
O estímulo fornecido pelos implantes é importante
para a manutenção funcional do osso, mas outros fatores
influenciam o desempenho de enxertos e a manutenção do
seu volume, como: área doadora5-10, tipo de enxerto4,11-13,
técnica utilizada14-16 e presença de periósteo17. Esses fatores
devem ser considerados durante o planejamento cirúrgico
para garantir os melhores índices de sucesso, com a menor
morbidade e perda de volume ósseo possível, garantindo um
resultado previsível e satisfatório.
Em casos de atrofia maxilar severa, devido a pouca
disponibilidade de tecido mole e ao grande volume ósseo
enxertado, muitas vezes o profissional se vê limitado quanto
ao recobrimento do enxerto e, clinicamente, essa situação
pode ser de difícil resolução. Baseando-se nessa dificuldade
operatória, bem como nos benefícios do recobrimento de
enxertos com periósteo, os autores idealizaram uma técnica
de recobrimento de enxertos ósseos maxilares utilizando
enxerto pediculado de periósteo e gálea aponeurótica da
calota craniana.
O objetivo do trabalho foi demonstrar um caso clínico
da técnica, relatar o controle de 18 pacientes após 4-17 anos
e discutir os aspectos teóricos envolvidos.

Relato de Caso Clínico
Paciente com 57 anos de idade e bom estado de saúde
geral procurou a clínica de um dos autores para tratamento
com implantes dentários e prótese fixa. Após exames de
imagem, constatou-se necessidade de extenso enxerto
ósseo maxilar para possibilitar a fixação dos implantes. Para
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melhorar o prognóstico e diminuir o risco de exposição dos
enxertos, foi indicado recobrimento do enxerto com periósteo
e gálea aponeurótica. O caso clínico demonstrado utiliza
osso autógeno da calota craniana, embora outras áreas ou
biomateriais possam ser utilizados, à escolha do operador.
Sob anestesia geral e assepsia local, foi realizada uma
tricotomia – que foi da região anterior do hélix da orelha
até a mesma região do lado oposto – com aproximadamente
1,5 cm de espessura (Figuras 1).
Uma incisão em forma de raquete foi realizada por toda
a extensão da tricotomia, cortando os tecidos moles, mas
preservando a gálea aponeurótica subjacente. Através de
lâminas de bisturi e ruginas, prosseguiu-se ao descolamento
manual do escalpo até a exposição da gálea. O tamanho
do descolamento foi planejado de acordo com o tamanho
do periósteo necessário para o recobrimento completo do
enxerto e da quantidade óssea a ser extraída.
Após o descolamento, foi realizada uma incisão vertical
da gálea e periósteo, a aproximadamente 1 cm de distância do limite da incisão inicial da região anterior do hélix,
e duas incisões horizontais paralelas por toda a extensão
do descolamento, mantendo uma distância entre as duas
incisões paralelas compatível com a área a ser recoberta
futuramente (Figura 2). Foi então realizado descolamento
do periósteo com descoladores cirúrgicos, a fim de obter um
tecido pediculado (Figura 3). Uma das vantagens da técnica
é que a gálea garante resistência ao tecido, o que torna o seu
manuseio relativamente fácil.
Na boca, foi então realizada incisão em toda a extensão
do fundo de vestíbulo e descolamento dos tecidos moles, a
fim de expor a área que receberá enxerto (Figura 4). Nesse
momento, foram realizadas perfurações para fixar os enxertos
(Sterngold Dental LLC, Attleboro, USA). Na região da calota,
no lado pediculado da gálea, realizou-se um descolamento
dos tecidos moles, iniciando na região anterior do hélix, passando pela fossa temporal, internamente ao arco zigomático
e medialmente ao processo coronoide. O descolamento continuou até encontrar o osso maxilar e a cavidade bucal. Esse
descolamento tem a função de estabelecer uma passagem do
periósteo pediculado até a cavidade bucal. Utilizando uma
pinça de assepsia “pean murph”, o periósteo pediculado foi
preso e tracionado até a cavidade bucal pelo túnel promovido
anteriormente (Figuras 5).
Com serras oscilatórias e brocas cirúrgicas, foi realizada
osteotomia em forma de retângulo na cortical externa da
calota craniana, com o cuidado de evitar trauma na calota
interna e dura-máter subjacente (Figuras 6). Os blocos ósseos
foram então removidos com cinzéis e martelo cirúrgico, e
prosseguiu-se o seu preparo com fresas cirúrgicas e discos
de corte rotatórios, para posterior assentamento sobre o leito
receptor. Todo o processo foi realizado com ampla irrigação.
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Figuras 1
A. Tricotomia realizada. B. Isolamento com campos cirúrgicos.

Figura 2
Descolamento do escalpo com tamanho compatível para futura cobertura do
enxerto pelo periósteo.

Figura 4
Descolamento de tecidos moles e exposição do leito receptor do enxerto.

Figura 3
Descolamento da gálea e periósteo aderido.

Com brocas cilíndricas, foram realizadas pequenas
perfurações na cortical da maxila que ficará em contato
com o osso enxertado. Na sequência, fixou-se blocos sobre a
maxila com parafusos de titânio (Figura 7). Um acabamento
posterior dos blocos foi realizado para remoção de pontas
e qualquer topografia que pudesse perfurar o periósteo e o
tecido mucoso.
Com os blocos posicionados, a região entre blocos foi
preenchida com uma mistura de 80% de osso autógeno particulado e 20% de hidroxiapatita (osteograph/D700, Dentsply
Friadent Ceramed, Lakewood, USA), para então posicionar
o periósteo com gálea sobre toda a área de enxerto. Foi
realizada sutura do periósteo ao fundo do vestíbulo com fio
reabsorvível vicryl 4-0 (Ethicon/Johnson & Johnson, São Paulo, Brasil), sutura da fibromucosa sobre a maxila enxertada
ImplantNews 2014;11(3):369-75
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Figuras 5
Tracionamento da gálea e periósteo.

B

A
Figuras 6
A. Remoção do osso da calota. B. Blocos ósseos removidos.

com fio de seda 3-0 (Ethicon/Johnson & Johnson, São Paulo,
Brasil) e sutura do escalpo com fio de nylon 3-0 (Ethicon/
Johnson & Johnson, São Paulo, Brasil), Figuras 8.
As Figuras 9 mostram radiografias do caso final, e as
Figuras 10 mostram o paciente com a prótese final.
Com uma casuística de 18 casos, quatro a 18 anos de
acompanhamento, um índice de sucesso de 100% e nenhum
caso de exposição do enxerto (Tabela 1), a técnica tem se demonstrado segura e previsível clinicamente. Com a facilidade
atual de acesso a exames de tomografia computadorizada,
será possível no futuro quantificar o impacto do recobrimento
de periósteo e gálea nos enxertos ósseos maxilares.

Figura 7
Blocos ósseos fixados na maxila.
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Figuras 8
A. Sutura do periósteo
sobre o enxerto. B. Sutura
da fibromucosa.

A

B

C

Figuras 9
A. Radiografia panorâmica inicial. B. Após o enxerto. C. Com os implantes instalados.

Figuras 10
Prótese total fixa superior final do paciente.

Discussão
Um fator que contribui para a manutenção de volume de
enxertos ósseos é a presença de periósteo. Embora não seja uma
prática clínica comum, o que reflete em poucos estudos sobre o
tema, o uso de periósteo livre para recobrimento de enxertos tem
sido considerado como sucesso para recobrimento de falhas do
rebordo17, e estudos demonstram que formação óssea é induzida
por seu transplante18-19. O periósteo é dividido em duas camadas:
a interna e a externa, e aquela possui células osteoprogenitoras

importantes para a ossificação. Além das considerações sobre
periósteo livre, a técnica descrita neste artigo tem a vantagem
de um melhor aporte sanguíneo, devido ao periósteo ser pediculado, embora mais estudos sejam necessários para avaliar o
impacto dessa característica.
A escolha da calota como área doadora de periósteo tem
a vantagem adicional de fornecer um periósteo aderido à gálea aponeurótica, o que facilita a manipulação desse tecido e,
consequentemente, os procedimentos cirúrgicos envolvidos,
além do ganho de tempo operatório na coleta óssea.
ImplantNews 2014;11(3):369-75
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Embora existam diversos biomateriais que podem ser
utilizados com sucesso para enxertos ósseos, o enxerto autógeno é citado como uma das melhores opções4. Para cirurgias
extensas que necessitam de grande volume ósseo, os enxertos
ósseos provenientes da calota craniana demonstram algumas
vantagens em relação aos de crista ilíaca e costela, entretanto, diversos profissionais preferem a crista ilíaca como área
doadora, defendendo que é mais fácil de obter o osso e evita
a possibilidade de complicações neurológicas.
A literatura cita manutenção de volume20-21 como uma
das principais vantagens do osso de calota. Nos casos de crista
ilíaca, diversos estudos relatam perda volumétrica do enxerto
de aproximadamente 50%2,22-23, em contraste com os de calota
craniana, com uma perda média de 16,2%24. Pesquisadores
apontam a origem intermembranosa do osso da calota, similar
ao da maxila, como o fator principal desta diferença na manutenção volumétrica. Apesar de enxertos de osso medular
(ilíaco) vascularizarem mais rápido que enxertos de osso
cortical (calota), ossos de origem intermembranosa (calota)
vascularizam mais rápido do que ossos de origem endocondral
(ilíaco)25-26. Outra teoria para a melhor manutenção de volume
TABELA 1 – EXPERIÊNCIA DOS AUTORES COM A TÉCNICA DE TRANSPLANTE DE PERIÓSTEO E
GÁLEA APONEURÓTICA

Idade
Grau de atrofia Número de Tipo de prótese Tempo de acompanhamento*
(sexo) (Cawood e Howell) implantes
realizada
(anos)
35 (F)

VI

Seis

PFTP

17

40 (M)

V

Seis

PFTP

15

42 (M)

V

Seis

PFTP

12

60 (M)

VI

Seis

PFTP

10

51 (M)

V

Seis

PFTP

11

58 (F)

V

Seis

PFTP

11

48 (F)

VI

Seis

PFTP

10

54 (F)

V

Seis

PFTP

9

57 (M)

V

Seis

PFTP

9

50 (M)

V

Seis

PFTP

8

49 (F)

V

Seis

PFTP

8

44 (M)

V

Seis

PFTP

7

62 (M)

V

Seis

PFTP

7

55 (M)

V

Seis

PFTP

6

58 (F)

V

Seis

PFTP

5

60 (F)

V

Seis

PFTP

4

57 (M)

V

Seis

PFTP

3

55 (F)

V

Seis

PFTP

3

PFTP = prótese fixa total parafusada; M = masculino, F = feminino. *tempo de acompanhamento após colocação das próteses.
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defende que o osso de origem ectomesenquimal (calota) possui
mais similaridade bioquímica com o protocolágeno do osso
da maxila, que também possui origem ectomesenquimal27.
A morbidade é outro fator importante a ser considerado,
e a ausência de inserções musculares na calota torna o
pós-operatório mais confortável para o paciente. Pesquisadores28 relataram que normalmente os pacientes recebem
alta um dia após a cirurgia, contra 15 a 30 dias no caso de
enxerto com uso de crista ilíaca. Entretanto, existem algumas
limitações no uso da calota para enxertos: a impossibilidade
de enxertos em forma de L limita seu uso quando se deseja
aumentar altura e largura simultaneamente. Calvície também é uma contraindicação, devido à cicatriz remanescente.
As possíveis complicações de enxertos com calota
citadas na literatura incluem: hematoma do escalpo, irregularidades no contorno ósseo, infecção da ferida, parestesia,
alopecia, exposição da dura-máter, hemorragia intracraniana,
dano cerebral, vazamento do liquido encéfalo raquidiano,
meningite, embolismo por ar e morte10,29. Embora a princípio
pareça que as possíveis complicações contraindiquem a técnica por sua gravidade, os índices de complicações são baixos
e relacionados com a técnica de extração óssea utilizada. Um
artigo30 com 121 casos relata exposição da dura-máter em
18%, com complicações neurológicas em 6%, embora não
haja sequela permanente. Outro grupo28, com 77 casos, utilizando uma técnica diferente apresentou 9% de exposição da
dura-máter, sem nenhum caso de complicação neurológica.

Conclusão
Considerando a casuística dos autores, o transplante de
periósteo da gálea para recobrimento de enxertos ósseos de
grande volume na maxila se mostrou uma técnica previsível
e segura, embora mais trabalhos sejam necessários para
melhor avaliar os benefícios da técnica.
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auxílio em alguns casos clínicos que utilizaram a técnica.
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