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RESUMO 

 

As grandes ressecções tumorais que envolvem os ossos gnáticos causam defeitos estético-

funcionais extremamente desafiadores com relação à reabilitação. O ideal é promover recons-

truções no transoperatório, cujos resultados sejam estáveis a longo prazo. O presente estudo 

refere-se a paciente do sexo masculino, com 28 anos de idade, que se queixava de dor em 

região do dente 38, compatível com pericoronarite. Ao exame físico intrabucal, somente uma 

parte da coroa era visível e assim a radiografia panorâmica foi o exame complementar de es-

colha. Ocasionalmente foi identificada uma imagem radiolúcida extensa com limites impreci-

sos, associada ao dente retido, localizado no ângulo da mandíbula e processo coronóide. Com 

intenção de resolver cirurgicamente a impactação do dente, sua retirada foi planejada e, adici-

onalmente, neste mesmo tempo cirúrgico, material biológico foi coletado para diagnóstico 

mais preciso da lesão identificada radiograficamente. Mesmo com auxílio de análise imu-

nohistoquímica, a lesão intra-óssea ainda permanece com diagnóstico provável de um fibro-

histiocitoma ósseo, ainda depois de sua ressecção completa. O planejamento cirúrgico resolu-

tivo foi composto por reconstrução imediata, com enxerto vascularizado de fíbula num mes-

mo tempo operatório. O paciente evoluiu bem no pós-operatório imediato e encontra-se em 

acompanhamento ambulatorial, com exame clínico e imaginológico de controle a cada 6 me-

ses. 

 

Palavras-chaves: enxerto. hemimandibulectomia. reconstrução. 

 

 

ABSTRACT 

 

Large tumor resections involving the gnathic bones cause extremely challenging aesthetic and 

functional defects concerning the rehabilitation. The ideal is to promote intraoperative recons-

tructions, which results may be stable in long term. This case study refers to a 28-year-old 

male patient who complained of pain closed to the tooth 38, compatible with pericoronaritis. 

Only a part of the crown was visible in the intraoral examination and therefore, the panoramic 

radiograph was chosen as a complementary exam. Occasionally, the report showed an exten-

sive radiolucent image with imprecise limits associated to the retained tooth, which was loca-

ted at the angle of the mandible and coronoid process. Intending to solve the tooth impaction 

through a surgical procedure, its removal was planned as well as the collection of biological 

material aiming at a more precise diagnostic. Despite the immunohistochemical analysis, the 

probable diagnosis for the intraosseous lesion is still fibro-histiocitoma bone, even after its 

complete resection. The surgical planning was composed by immediate reconstruction allied 

to vascularized graft of fibula at the same operative time. The immediate postoperative period 

showed a positive evolution and the patient is being through ambulatory follow-up, having 

controlled clinical and radiographic examination every 6 months. 

 

Keywords: graft. hemimandibulectomy. reconstruction. 
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INTRODUÇÃO 

 

Defeitos ósseos relacionados às ressecções de mandíbula estão frequentemente associa-

dos a lesões tumorais ou císticas. Sempre que possível, a reconstrução pós-ressecção cirúrgi-

ca, de lesões neoplásicas ou não, especialmente da mandíbula, deve ser proposta tendo em 

vista as inúmeras funções que esse osso desempenha na fonação, deglutição, mastigação e 

ventilação.
1
 

Normalmente opta-se pela reconstrução destes graves defeitos no mesmo tempo cirúrgi-

co da ressecção. Esta lógica deve contar com previsibilidade estético-funcional a longo prazo. 

Para tanto, uma possibilidade cirúrgica indicada é a utilização de enxerto vascularizado de 

osso autógeno, cujo local de escolha é a fíbula. A cirurgia microvascular com enxerto ósseo 

autógeno vascularizado associado é considerada a melhor alternativa para as reconstruções 

extensas dos ossos gnáticos. 

Toda grande ressecção que envolva a mandíbula ocasiona desarmonia estético-funcional 

ao paciente. A solução mais estável para a correção dessa morbidade é o enxerto vasculariza-

do de fíbula. Uma limitação desta terapêutica cirúrgica é a necessidade de uma equipe multi-

profissional que conte, especialmente, com um cirurgião microvascular experiente. O grande 

desafio para instituições e serviços de referência é constituir uma equipe treinada e capacita-

da, que apresente resultados satisfatórios.
2
 

Diante das graves sequelas deixadas pela ressecção dos tumores benignos e malignos, 

localizados na região de cabeça e pescoço, torna-se evidente a importância de corrigir o local 

afetado. Graças ao advento das cirurgias microvasculares, através das quais se tornou possível 

realizar as microanastomoses entre artérias e veias do sítio doador para o sitio receptor, foi 

possível obter os enxertos livres osteomiocutâneos autógenos.
3
 

Frente a esta contribuição técnico-cientifica, cirurgiões de diversas áreas planejaram a 

realização de cirurgias reconstrutivas após a exérese de tumores na região de cabeça e pesco-

ço, tendo em vista a obtenção de um melhor resultado estético funcional.  A primeira recons-

trução com enxerto vascularizado de fíbula em região de hemimandibulectomia foi realizada 

pela cirurgiã bucomaxilofacial Edela Puricceli (1986) e a segunda reconstrução deste tipo foi 

desenvolvida por David Hidalgo (1989), e em ambos o resultado obtido foi excelente.
4
 

 A principal limitação deste tipo de reconstrução é restabelecer a inervação do sitio doa-

dor. De modo geral, todos os retalhos livres de ossos autógenos possuem essa restrição. ² 

 Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico, onde foi rea-

lizado um enxerto vascularizado de fíbula em região de hemimandibulectomia parcial, rela-

tando a eficácia estético-funcional desse tipo de cirurgia. No presente trabalho serão explica-

dos diversos aspectos como: levantar os riscos e benefícios desse procedimento cirúrgico, 

revisar os padrões cirúrgicos existentes para reconstruções mandibulares, relatar o protocolo 

cirúrgico-clínico das reconstruções microvascularizadas, bem como explicar o uso dessa téc-

nica para correção dessa morbidade. 
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RELATO DO CASO 

 

Paciente do sexo masculino, 28 anos de idade, procurou atendimento inicial em servi-

ço privado de Odontologia, em função de dor (queixa principal) em região posterior da  man-

díbula do lado esquerdo. Durante o exame físico intrabucal, percebia-se a presença de um 

terceiro molar impactado/retido, com aparente quadro de infecção pericoronária (pericoronari-

te). Para avaliar-se mais adequadamente a situação, foi solicitada radiografia panorâmica que 

evidenciou a presença de extensa lesão radiolúcida envolvendo o terceiro molar retido, região 

do ângulo mandibular e ramo da mandíbula. Com intenção diagnóstica, planejou-se a retirada 

cirúrgica sob anestesia local do dente 38, retido com simultânea coleta parcial de material 

biológico associado a este dente (Figura 1). 

 

 

 
Figura 1 - Radiografia panorâmica (2017) destacando o lado esquerdo imediatamente após 

retirada cirúrgica do dente 38 com presença de extensa lesão radiolúcida sem limites precisos. 

 

O resultado histopatológico, advindo desta primeira abordagem cirúrgica simultânea, 

foi submetido à análise do Centro de Diagnóstico de Doenças Bucais (CDDB) da Universida-

de Federal de Pelotas (UFPel), cujo resultado foi descritivo e inespecífico. Diante deste resul-
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tado inconclusivo, nova biópsia parcial foi realizada sob anestesia geral, e o material coletado 

foi enviado para análise em outro laboratório de análises patológicas.  

Nesta nova tentativa de elucidar o diagnóstico, houve testagem com diversos painéis 

imunohistoquímicos. Foram testados 10 anticorpos distintos e somente Actina de Músculo 

Liso (AML) e Ki-67 apresentaram positividade e mesmo assim o diagnóstico permanecia in-

certo. Diante da permanência da situação diagnóstica inconclusiva, optou-se por uma ressec-

ção cirúrgica ampliada com margem, baseada na característica neoplásica da imagem radio-

gráfica. Para tanto, o paciente foi submetido à avaliação laboratorial pré-operatória, antevendo 

uma cirurgia de muitas horas, em dois sítios anatômicos distintos, quais sejam: membro infe-

rior (leito doador do enxerto) e segmento cefálico (local da ressecção mandibular). Não apre-

sentou nenhuma comorbidade sistêmica que elevasse o risco cirúrgico trans-operatório e atra-

vés de ecografia foi possível identificar o Membro Inferior Direito (MID) como o sítio doa-

dor.  

A primeira equipe cirúrgica composta por um Cirurgião de Cabeça e Pescoço e outro 

Cirurgião Bucomaxilofacial acessaram a região cervical para ressecção mandibular do ângulo, 

processo coronóide e segundo molar (dente 37). Vasos cervicais foram individualizados du-

rante este tempo cirúrgico para serem anastomosados ao enxerto. Infelizmente não foi possí-

vel viabilizar-se a confecção de prótotipo da mandíbula, para auxiliar no planejamento cirúr-

gico prévio. O enxerto vascularizado de fíbula foi retirado e dimensionado por cirurgião Or-

topedista, com treinamento microvascular e foi preparado através de um setup de papel. O 

material de fixação rígida utilizado para fixação óssea constituiu-se de placa reta 2.4 mm com 

8 furos, dobrada durante o transcorrer do procedimento. Foram utilizados 06 parafusos de 12 

mm de comprimento, sendo 4 auto-bloqueados e 02 corticais (Figura 2). 

 

 
Figura 2 - Trans-operatório cirúrgico, demonstrado pelo acesso submandibular ampliado, 

identificando em destaque o local da anastomose microvascular e o conjunto de placa de re-

construção de 2.4mm mais segmento de fíbula interposta entre os cotos proximal e distal da 

mandíbula. 
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Sob anestesia geral de mais ou menos 08 horas foram realizadas a ressecção da lesão, a 

retirada do enxerto e a reconstrução microvascular. O material coletado através da hemiman-

dibulectomia parcial foi enviado novamente para a testagem com outros 10 painéis imuno-

histoquimicos. AML continuou positiva, conforme primeira análise, e outro marcador, CD 68 

também foi positivo. A hipótese diagnóstica diante destas duas análises imuno-histoquímicas 

distintas sugere uma lesão com morfologia fibro-histiocítica benigna, mais especificamente o 

fibro-histiocitoma ósseo benigno. 

 O pós-operatório requereu internação em UTI por 48 horas. Nos três turnos, acompa-

nhou-se a quantidade de sangue drenada pela ferida através de um coletor plástico aderido ao 

dreno. A viabilidade do retalho foi acompanhada por inspecção visual da ilha de pele e por 

ultrassonografia de fluxo. O paciente foi medicado com anagélsico opióide (morfina 10mg 

intravenosa) e ação periférica, anti-inflamatório não esteroidal, anti-coagulante (enoxaparina 

40mg, por cinco dias, uma vez ao dia (subcutânea), anti-agregante plaquetário, anti-hemético 

(ondansetrona 2 mg (intravenosa), ansiolítico (diazepam 10mg, via oral) e antibioticoterapia 

profilática e terapêutico.  

O paciente encontra-se em acompanhamento ambulatorial periódico, demonstrando 

funcionalidade preservada dos movimentos mandibulares, assim como da musculatura da 

mímica. A cor identificada na ilha de pele indica viabilidade do retalho (Figura 3), 90 dias 

pós-cirurgia. Foi feita radiografia panorâmica de controle que evidencia enxerto bem posicio-

nado, justaposto no segmento proximal e côndilo mandibular, ajustado a fossa articular.  

 

 
Figura 3 - Aspecto físico da ferida operatória, demonstrando ilha de pele circundada por pele 

da região cervical. Pós-operatório de 90 dias após a cirurgia. 
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DISCUSSÃO 

 

O enxerto vascularizado de fíbula é uma ótima opção para reconstruções ósseas faciais. 

É considerado o padrão ouro para as recomposições dos ossos gnáticos, especialmente a man-

díbula. O motivo principal que explica essa consideração é que a fíbula é um osso longo, e 

consequentemente, possui o maior pedículo para realização do enxerto vascularizado, viabili-

zado por vasos cervicais. A opção por esta terapêutica cirúrgica, especialmente neste relato de 

caso, levou em consideração o perfil do paciente. Tratava-se de um jovem, com uma saúde 

excelente sem comorbidades, e com altíssima expectativa com relação aos resultados funcio-

nal e estético, a longo prazo. 

 No ano de 1986 foi demonstrada a possibilidade de reconstrução de defeitos da face 

com retalhos vascularizados oriundos de extensas ressecções tumorais.
5
 Estudo que compro-

vou a eficácia desse procedimento cirúrgico, e afirmou ser o padrão ouro para reconstruções 

mandibulares extensas.
6
 De fato, a fíbula é o melhor osso para ser utilizado em enxerto vascu-

larizado de osso autógeno, visto que a mesma possui o maior pedículo, além de possuir uma 

grande área doadora com osso de qualidade cortical, possibilitando assim grandes reconstru-

ções. 

A utilização da fíbula garante um melhor resultado estético-funcional, em região de he-

mimandibulectomia parcial.
2
 Essa explicação se justifica pelo fato da fíbula ser um osso lon-

go, cuja principal função é a inserção muscular potente, assim como os músculos mastigado-

res. Além disso, a fíbula possui uma morfologia espacial compatível com as regiões de corpo 

e ramo da mandíbula. A altura (diâmetro vertical) até pode ser consideravelmente menor, 

quando comparada com a espessura óssea de uma mandíbula que contenha dentes naturais, 

mas o comprimento é mais que suficiente.
6
 Diante disso, a reconstrução até pode prever modi-

ficações através de osteotomias complementares na fíbula. Tais alterações objetivam um 

alongamento em altura, especialmente para permitir um segundo momento da reabilitação, 

que é a colocação de implantes osseointegrados, em substituição aos dentes eventualmente 

perdidos no segmento ressecado. Caso este detalhe não seja previamente planejado, outra ci-

rurgia pode ser necessária para aposição de um novo enxerto ósseo. Isso acaba comprometen-

do a reabilitação, pois o paciente tem que se submeter a uma nova cirurgia e novamente colo-

car em risco a cirurgia original. 

As reconstruções mandibulares apresentam o maior índice de complicações quando 

comparadas com outros locais a serem reconstruídos.
7
 Essas complicações aumentam, consi-

deravelmente, em pacientes que apresentavam neoplasias malignas, e em especial nas situa-

ções que outros tratamentos oncológicos sejam necessários. Quimioterapia e especialmente 

radioterapia adjuvantes podem influenciar negativamente a manutenção dos retalhos vascula-

rizados.
2
 As complicações advindas da radioterapia prejudicam consideravelmente o resultado 

final, visto que a mesma altera a anatomia local e também aumenta a chance de formação de 

trombo vascular, o que leva a possível perda do enxerto. 

 Essas complicações ocorrem porque esta cirurgia exige mais de um cirurgião. São ci-

rurgias longas (várias horas de procedimento cirúrgico que podem inclusive ultrapassar 10 

horas) e promovem perda de peso no período pré-operatório.
8
 De fato, esse procedimento 

cirúrgico apresenta riscos no pré, trans e pós-operatório, contudo, se for estabelecido uma 
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rotina com protocolos bem estabelecidos, os riscos diminuem, como demostrado no presente 

relato de caso. 

As complicações mais frequentes são, em ordem decrescente de aparecimento: fístula 

orocutânea (21,2%), necrose com perda do enxerto (13,5%), deiscência (13,5%), infecção 

(11.5%), sangramento (9,6%) e extrusão de material de osteossíntese (1,9%).
6
 Uma situação 

clínica, que apresenta resultados dificultados, é a reconstrução de defeitos provocados pela 

osteorradionecrose, pois a vasculatura fica comprometida em decorrência da radioterapia. No 

presente estudo, o resultado foi extremamente satisfatório, por uma série de fatores, como: 

protocolo cirúrgico, respeitado em tempos e movimentos e saúde impecável do paciente. 

Para acompanhar essas complicações, o exame mais utilizado para a monitoração clíni-

ca do enxerto é o Doppler a laser com fluxometria. Hipoteticamente é a melhor alternativa 

para a monitoração conservadora do retalho, isto é, uma maneira não invasiva. Esse exame 

permite o controle da coloração do retalho, do fluxo sanguíneo e temperatura do mesmo.
9
 O 

controle pós-operatório (clínico e imaginológico) deve ser realizado através da inspeção da 

ilha cutânea do fluxo vascular de fluxometria com ultrassonografia com Doppler.
10

 Como 

mostra o presente estudo, o controle pós-operatório deve ser minucioso, com intuito de preve-

nir eventuais transtornos pós-operatórios, e também para identificar possíveis alterações. 

 Para o planejamento adequado, a prototipagem é um auxiliar importante para esse tipo 

de cirurgia, pois reduz o tempo cirúrgico, o que é fundamental para um bom pós-operatório.² 

Contudo, no presente caso, não foi utilizado esse tipo de planejamento, pois no hospital não 

havia nenhum vínculo com empresas cadastradas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que 

possuíssem esse tipo de serviço. Neste ano, foi localizada uma empresa de Curitiba, que for-

nece esse serviço para pacientes do SUS, todavia, o serviço oferecido é limitado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conclui-se que o enxerto vascularizado de fíbula, baseado no sucesso do caso e com os 

trabalhos científicos, é o padrão ouro para as reconstruções em mandíbula, pois a estabilidade, 

a longo prazo, é excelente, assim como a possibilidade de reabilitação protética sobre implan-

te. É importante salientar que esse tipo de procedimento deve ser realizado por uma equipe 

coesa e competente, tendo em vista o melhor prognóstico possível para os pacientes. 
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO B –  Instruções aos autores (Revista de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-

Facial) 

 

 
 



17 

 

 
 



18 

 

 

 
 



19 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
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