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Introdução: O processo de reabsorção que se verifica após a exodonta têm sido muito
investigados ao longo dos últimos anos. Esta reabsorção pode dificultar a instalação
tridimensional adequada de implante na área. Assim, sendo, procedimentos de
preservação alveolar empregando biomateriais têm sido cada vez mais utilizados para
manutenção do volume ósseo.  Objetivo: O objetivo do presente trabalho é realizar o
relato de um caso clínico realizado no Estágio Supervisionado I do curso de
Odontologia do Unileste de exodontia do dente 11 com preservação de alvéolo por
meio de enxerto com biomaterial.  Metodologia: Paciente J.C.A, sexo masculino, 54
anos de idade, sem comprometimento sistêmico, não fumante,  compareceu a Clínica
Odontológica do Unileste queixando-se de insatisfação estética com relação aos dentes
ântero-superiores. Ao exame clínico observou-se que o dente 11 apresentava coloração
escurecida e borda incisal desgastada. O exame radiográfico revelou que este dente
possuía reabsorção radicular externa, com prognóstico ruim.  O plano de tratamento
proposto consistiu na realização de exodontia do dente 11 e preenchimento do alvéolo
com biomaterial para posterior instalação de implante e restauração provisória.
Resultados: Após o preparo inicial do paciente para a cirurgia, procedeu-se à
realização de anestesia local da área e exodontia do dente 11 de maneira o mais
atraumática possível. O alvéolo foi cuidadosamente curetado e posteriormente
preenchido com osso bovino desproteinizado (Bio Oss, Geistlich Pharma, Wolhusen,
Suíça). Para fechamento do alvéolo e proteção do biomaterial foi obtido enxerto
gingival livre do palato. A restauração imediata foi feita utilizando-se o próprio dente
do paciente com a raiz removida. O dente foi fixado na região com o auxílio de resina
fotopolimerizável de modo que a região cervical não tocasse a região do enxerto. O
paciente foi medicado com analgésico (dipirona gotas, duas vezes aos dia durante 3
dias) e antimicrobiano (amoxicilina 500 mg, três vezes ao dia durante 10 dias). A fim
de facilitar o controle de biofime, o paciente foi instruído a utilizar digluconato de
clorexidina 0,12%, duas vezes ao dia durante 10 dias. As suturas foram removidas 14
dias depois da cirurgia. Conclusão: A preservação alveolar é uma etapa importante
para a manutenção de volume ósseo. Dentes condenados, especialmente em áreas
estéticas, devem ser removidos e o alvéolo preenchido com biomaterial. No presente
caso, o planejamento e adoção de conduta adequada foram fundamentais para garantir
condições para posterior reabilitação por meio de implantes.
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