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Introdução: Defeitos críticos de rebordo na região da maxila anterior constituem-se um
dos casos mais desafiadores na Implantodontia. Apesar dos avanços dos biomateriais e
o desenvolvimento de novas técnicas de reconstrução óssea, o aumento de volume
ósseo para a instalação tridimensional adequada de implantes nesta área é de grande
complexidade. A proteína morfogenética recombinante humana 2 (rhBMP-2)
associada a esponja de colágeno absorvível (ECA) vem vendo utilizada desde 2007 em
procedimentos de aumento de rebordo alveolar e levantamento de seio maxilar.
Entretanto, há uma escassez na literatura de trabalhos reportando a utilização deste
biomaterial em região anterior da maxila. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi
realizar um relato de caso sobre a utilização de rhBMP-2 na regeneração óssea de
defeito crítico na região anterior da maxila.  Metodologia: Paciente com 39 anos de
idade, sexo feminino, não fumante e sem comprometimento sistêmico foi encaminhada
ao curso de Especialização em Implantodontia ABO, Ipatinga, devido à ausência dos
dentes 11 e 12. Ao exame clínico foi observado um defeito de Seibert classe III na
região. Devido à morfologia do defeito que inviabilizava a realização de enxerto de
bloco ósseo autógeno, foi realizado procedimento de aumento de rebordo alveolar
utilizando rhBMP-2 (Infuse, Medtronic) associada a ECA. A estabilização do material
foi feita com tela de titânio fixada com parafusos de enxerto. Os gaps foram
preenchidos com Bio Oss (Geistlich Pharma). Resultados: Após 12 meses de
realização do procedimento, novo exame tomográfico revelou um aumento de volume
ósseo, viabilizando a colocação de implantes. Foram instalados implantes 3I de
3,4X12mm e 4,1X12mm na região dos dentes 12 e 11, respectivamente. Provisórios
em acrílico foram confeccionados e cimentados a fim de se realizar o condicionamento
dos tecidos moles. Os dados obtidos neste presente relato de caso são similares aos
reportados por outros autores. Todavia, é importante ressaltar que grande parte dos
trabalhos realizados foram conduzidos em defeitos de duas ou mais paredes em alvéolo
e em mandíbula enquanto o presente caso foi realizado em defeito crítico na região
anterior de maxila. Conclusão: No presente caso a utilização de rhBMP-2 associada a
ECA mostrou-se efetiva para a reconstrução de defeito crítico de rebordo alveolar para
a instalação de implantes. Entretanto um maior número de estudos prospectivos em
humanos é necessário.
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