Enxertos ósseos
O guia para restaurar o seu sorriso

Enxertos ósseos
O guia para restaurar o seu sorriso

Porque necessito de enxertos ósseos?
Os enxertos ósseos são utilizados para preparar o local para a colocação
de implantes dentários necessários na substituição de um ou vários
dentes em falta. Numa área com dentes em falta, os ossos diminuem
naturalmente ou são reabsorvidos ao longo do tempo, tanto em altura
como em largura. Por esse motivo, é necessário enxertar novo osso para criar
um local seguro para a colocação de implantes e obter melhores resultados
estéticos. Os enxertos ósseos também podem ser utilizados para salvar dentes
que foram alvo de perda óssea devido a gengivite.

A perda óssea pode ser provocada por:
• Perda de um dente
• Gengivite

• Infeção localizada
• Trauma

Progressão da perda óssea
ao longo do tempo

O que posso esperar de um procedimento de enxertos ósseos?
Antes do procedimento, o seu dentista dar-lhe-á as instruções e cuidados pré-operatórios que
deve seguir, bem como quaisquer informações específicas sobre o processo cirúrgico. Podem
estar incluídos os seguintes passos gerais:
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É administrada anestesia
local no local do enxerto.

É feita uma pequena
abertura na área onde é
necessário o osso.

O material de enxerto é
colocado com cuidado no
local do enxerto, junto ao
osso existente.
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A área é estabilizada com
uma cobertura protetora.

A área é suturada (os pontos
serão reabsorvidos ou removidos
pelo dentista 7 a 10 dias após
o procedimento).
Deixe cicatrizar durante
aproximadamente 3 a 6 meses.

Qual é a origem dos enxertos ósseos?
Durante anos, o tecido ósseo necessário para o procedimento de enxertos ósseos tinha de
ser extraído de uma parte do maxilar ou do corpo, exigindo assim uma cirurgia adicional.
Atualmente, os materiais para enxertos ósseos podem ser utilizados em substituição do osso,
sem que seja necessária uma cirurgia adicional. Os enxertos ósseos disponíveis comercialmente
proveem de doação humana, ossos de animais ou ossos sintéticos (artificiais). Durante
o processo de cicatrização, o material de enxerto deve servir de suporte e ser substituído por
osso recém-formado.

Como reduzir o risco de perda óssea
no futuro?
O risco de perda óssea pode ser reduzido através da substituição rápida dos dentes em
falta, antes que ocorra uma perda óssea significativa. Se ainda não for adequada a utilização
de implantes dentários aquando da perda ou extração dos dentes, o seu dentista pode
recomendar um procedimento de preservação do rebordo para manter o nível ósseo nessa
área até à colocação dos implantes.

Quais são as potenciais vantagens dos enxertos ósseos?
Os enxertos ósseos consistem num processo que ajuda o organismo na regeneração do
osso. Ao longo do tempo, as técnicas e materiais melhoraram significativamente, limitando
a necessidade de utilizar ossos retirados de outras partes do corpo.

As potenciais vantagens adicionais podem incluir:
• Formação de novo osso para restaurar a perda óssea
• Criação de um ambiente adequado para a colocação de implantes

Este folheto foi concebido para abordar algumas das perguntas frequentes acerca de enxertos ósseos, mas o seu
dentista continua a ser a melhor fonte de informação sobre enxertos e sobre a adequação deste procedimento ao seu
caso específico. O seu dentista pode aconselhá-lo sobre as expetativas, alertas, riscos, contraindicações e potenciais
efeitos adversos específicos deste procedimento e associados aos enxertos ósseos. O seu dentista poderá dar-lhe
instruções individuais acerca dos cuidados pós-operatórios, bem como responder a questões ou esclarecer dúvidas
adicionais referentes ao procedimento.
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