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A utilização de enxerto ósseo no intuito de possibilitar a posterior reabilitação com 

implantes dentários é frequente na implantodontia10. Embora existam diversos estudos testando 

a eficácia de vários biomateriais, ainda existem controvérsias quanto ao desempenho desses na 

formação óssea6. O osso autógeno, apesar de sua frequente citação na literatura como técnica 

com maiores riscos e morbidade cirúrgica, ainda é o material de escolha em diferentes 

necessidades clínicas, em função de suas propriedades osteoindutora, osteocondutora e 

osteogênica8,10. A adição de alguma quantidade de osso autógeno, quando o profissional opta 

pela utilização de um biomaterial, tem sido referenciada na literatura7,8,9. Ainda não existem 

estudos clínicos longitudinais randomizados (RCT) quantificando e comprovando o efeito da 

adição de osso autógeno, em diferentes proporções. Porém o osso autógeno parece permitir um 

aumento no volume de osso neoformado e diminuição do tempo de espera para a colocação dos 

implantes 7,8,10. 

A utilização de áreas intrabucais como sítio doador tem como vantagem a proximidade 

com a área receptora, menor morbidade, menor tempo operatório e custos reduzidos, quando 

comparado aos enxertos de crista ilíaca e demais áreas extrabucais4,11,15. Também, há melhor 

aceitação pelo  paciente na decisão pelo tratamento8,9 , sendo uma opção quando a quantidade 

óssea desejada possa ser suprida. 
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As áreas classicamente utilizadas como sítio doador são: sínfise mandibular, ramo de 

mandíbula, túber da maxila, espinha nasal anterior, processo coronóide da mandíbula e 

exostoses ósseas intrabucais, quando existentes5,11,13,14. 

Tendo-se em vista defeitos de espaços protéticos de um a dois elementos, técnica de 

regeneração óssea guiada, defeitos de fenestração com exposição de expiras do implante, 

realização de sinus lifting associados a biomaterial, preenchimento de alvéolos ou distância entre 

implante alvéolo maiores que 2mm, e, recontrução da parede vestibular em implantes imediatos, 

o processo palatino da maxila, tem sido utilizada como área doadora para enxerto ósseo em 

Implantodontia4,15,16. 

Estudos anatômicos permitem utilizar esta região como opção de sítio doador intra 

bucal2,3,4,. A avaliação da espessura óssea em região de palato tem demosntrado distância 

suficiente das raízes dentárias, nas avaliações para inserção de miniimplant ortodôntico e que a 

espessura do palato diminui de anterior para posterior3,12. Marquezan et al. 2012 mapearam o 

palato em um estudo com tomografia computadorizada de feixe cõnico (cone beam) definindo 

como área de maior espessura delimitada por uma linha localizada a 4mm posterior ao forame 

incisivo e outra 3mm distante da sutura mediana12  (Fig 1). O palato é uma área favorável devido 

ao fácil acesso e baixo risco de lesão de estruturas anatômicas importantes12,15. Evitando-se 

contuto a região da fossa incisiva, e trajeto do nervo nasopalatino, além da incisão no trajeto da 

artéria palatina maior, que surge no palato pelo forame palatino maior é responsável pela 

irrigação do palato duro1. 

Com a maior facilidade de acesso às tomografias de feixe cônico e melhores 

instrumentais para remoção dos enxertos ósseos, esta técnica torna-se viável ao 

implantodontista a partir do planejamento da melhor área doadora e a utilização de brocas 

coletoras. 
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Fig.1 Área doadora em processo 

palatino da maxila 

 

Fig. 2 Broca coletora e 

particuladora de enxerto. 

Figs. 3 e 4. Implante com exposição de expiras e recobrimento com osso autógeno 

removido do processo palatino da maxila. 
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