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 RESUMO: 

A mandíbula edêntula atrófica se encontra mais predisposta a fraturas, e em traumas 

de alto impacto como as perfurações por armas de fogo que causam fraturas cominutivas 

necessitam de tratamento cirúrgico com placa de reconstrução de carga suportada para uma 

osteosintese mais estável, obtendo melhores resultados no tratamento e recuperando a forma e 

a funcionalidade da mandíbula. O trabalho tem como objetivo relatar um caso clinico de 

fratura cominutiva de mandíbula atrófica por perfuração de arma de fogo, utilizando 

tratamento cirúrgico através do sistema de reconstrução de placa de travamento 2.3 

milimetros.  

Descritores: Mandíbula/ Arcada edêntula /Reconstrução mandibular 

 

 

 

ABSTRACT:  

               The atrophic edentulous mandible is more likely to suffer fractures, and in high 

impact traumas such as perforations by firearms that cause comminuted fractures, require 

surgical treatment with a supported load reconstruction plate for a more stable osteosynthesis, 

obtaining better  results on the treatment and recovering the shape and functionality of the 

mandible. The  purpose of this study is to report a clinical case of comminuted atrophic 

mandible fractured by firearm perforation, using surgical treatment through a 2.3 millimeter 

locking plate reconstruction system. 

Descriptors: Mandible / Jaw edentulous /Mandibular reconstruction 
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1. INTRODUÇÃO 

As fraturas de mandíbula podem ser ocasionadas por traumas de alta ou baixa 

intensidade, sendo as fraturas por trauma de baixa intensidade mais habitual em mandíbulas 

atróficas¹. As fraturas ocasionadas por traumas de alto impacto como as lesões por armas de 

fogo representam um complexo desafio para o cirurgião buço-maxilo-facial. Os ferimentos 

ocasionam tanto a perda de tecido mole, como de tecido ósseo. Na maioria das vezes, as lesões 

por arma de fogo apresentam uma maior complexidade e estão associados a um aumento do 

risco de infecção, isquemia e necrose tecidual. A severidade da lesão nem sempre é perceptível 

na avaliação inicial.
2 

A atrofia óssea mandibular é comumente ocasionada à perda dentária seguida da 

reabsorção de osso alveolar.
 
Devido à progressão da atrofia mandibular, o diâmetro da 

mandíbula é reduzido.¹ É definida como atrófica segundo a classificação de Luhr uma 

mandíbula com altura menor que 20 mm, tendo subclassificação em classe I de 16 a 20 mm, 

classe II 11 a 15 mm e classe III menor que 10 mm.³ Os sinais e sintomas encontrados em 

pacientes com fraturas de mandíbula atrófica podem ser: dor, mobilidade da mandíbula, 

equimose extraoral e intraoral em região de assoalho lingual e vestibular.
4
 pode-se observar 

também edema, assimetria facial, creptação óssea e parestesia. Para complementação com 

finalidade de auxílio no diagnóstico, os exames complementares de imagens devem ser 

utilizados, dentre eles: radiografia panorâmica, postero anterior de mandíbula, lateral obliqua de 

mandíbula do lado direito e/ou esquerdo, perfil de face e tomografia computadorizada em corte 

para tecido ósseo e na reconstrução 3D.
5 

O tratamento de fratura de mandíbula atrófica consiste na estabilização com fixação 

interna rígida com placas mais resistentes, neste caso placas de carga suportada apresentam 

melhores resultados. A placa Locking
®
 possui o orifício rosqueado, assim como a cabeça do 

parafuso. Este tipo de material de osteossíntese obtém travamento e estabilidade através da 

conexão placa e parafuso. Desta forma a Locking
®
 não exige uma precisa adaptação com o 

tecido ósseo, reduzindo comprometimento sanguíneo do osso subjacente a área fraturada. As 

forças são transmitidas do osso para o parafuso e posteriormente para placa. A finalidade é 

fornecer a rigidez e estabilidade dos seguimentos com a menor carga sobre os parafusos.
4, 5 

As vantagens deste sistema de travamento são: melhor estabilidade do parafuso, diminui 

o risco de infecção, maior facilidade de manuseio, menor compressão e comprometimento 

sanguíneo da área fraturada. A placa não exige um contato íntimo com o tecido ósseo, 
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consequentemente uma menor precisão é exigida, diferente dos sistemas convencionais, que o 

mínimo de desadaptação dos parafusos pode causar a perda do sistema de fixação e o aumento 

do risco de infecção.
5
 Como desvantagens podem ocasionar deformação do orifício da placa no 

momento do seu dobramento, quando da não utilização dos parafusos insets. O travamento do 

parafuso a placa deve ser perpendicular, impossibilitando a angulação, dessa forma dificulta o 

redirecionamento do parafuso afim de não atingir estruturas nobres, alem disso necessita de um 

guia de perfuração para evitar inclinação do parafuso.
4 

     O presente estudo tem como objetivo relatar um caso clínico de fratura de mandíbula 

atrófica com o sistema de reconstrução Locking
®
 2.3mm como forma de tratamento. 

 

2. RELATO DE CASO 

Paciente J.P., 40 anos, leucoderma, vítima de ferimento por arma de fogo em face, deu 

entrada na unidade hospitalar Santa casa de misericórdia de Jacaeí-SP. Durante a anamnese o 

mesmo relatou dor e disfagia. Apresentava-se lúcido, orientado e normocorado. Ao exame 

físico apresenta edema em região de corpo mandibular direito e orifício de entrada por 

perfuração de arma de fogo em região de corpo do zigoma ipsilateral. Ao exame intraoral 

observa-se somente a presença dos elementos dentários 43, 44, 34, laceração em mucosa 

alveolar mandibular, mobilidade e creptação óssea em corpo mandibular no lado direito. Foi 

solicitada radiografia, PA de mandíbula e radiografia lateral oblíqua de mandíbula direita. 

Foi realizado exame de tomografia computadorizada com corte axial em janela para 

tecido ósseo e a reconstrução em 3D, nas quais foi constatada fratura cominutiva na região de 

corpo mandibular direito. A cirurgia foi realizada sob anestesia geral e intubação nasotraqueal. 

A prótese dentária foi utilizada para o bloqueio maxilo-mandibular, restabelecendo a oclusão. 

Acesso submandibular estendido obtendo a exposição do segmento fraturado.  

Foi utilizada fixação dos segmentos ósseos com placa de reconstrução Locking
® 

(Stryker Craniomaxillofacial, Kalamazoo, MI, USA), sistema 2.3mm perfil baixo e parafusos 

bicorticais. Associado a estabilização dos segmentos fraturados foi fixado na placa um 

fragmento intermediário, com intuito de minimizar a descontinuidade óssea. Paciente sob 

acompanhamento pós-operatório, sem queixa álgica, oclusão preservada, edema moderado, 

ausência de dano nervoso motor, porém apresentava dano nervoso sensitivo. No exame de 

imagem pós-operatório observa-se placa e parafusos em posição. 
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3. DISCUSSÃO 

As fraturas mandibulares tem uma etiologia diversificada, tendo como principais causas 

agressões físicas, acidentes automobilísticos, acidentes motociclísticos, acidentes ciclísticos, 

atropelamentos e quedas.
6
 As fraturas em mandíbulas atróficas, acometem na maioria das vezes 

pacientes com uma idade mais avançada.
7
 Porém, no caso relatado o paciente não era idoso e 

apresentava um grau de atrofia mandibular leve, a fratura foi ocasionada por um trauma de alto 

impacto por perfuração de arma de fogo causando uma fratura cominutiva do corpo da 

mandíbula. 

 O acesso cirúrgico submandibular é indicado para fratura de corpo e ângulo de 

mandíbula e proporciona uma ampla visualização da região fraturada, quando comparado ao 

acesso intra-oral. Outra vantagem é o reduzido índice de contaminação, tendo em vista que não 

há contato com a cavidade bucal.
8
 No caso em questão, a abordagem cirúrgica utilizada foi o 

acesso cirúrgico submandibular estendido, por se tratar de uma  fratura cominutiva extensa, 

onde se fez necessário uma ampla visualização do campo operatório para adaptação da placa de 

reconstrução locking
®
 2.3mm, o acesso submandibular foi possibilitado pela condição sistêmica 

do paciente e realizado levando em consideração a localização, o tipo da fratura e da placa a ser 

empregada. 

 

Já foi utilizado para o tratamento deste tipo de fratura a estabilização com fio de aço, 

apresentando maior índice de complicações como infecção e pseudoartrose.
  
É recomendado o 

uso de fixação de carga suportada com placa de reconstrução.
4
 Essas placas de carga suportada 

são mais adequadas para a absorção das forças biomecânicas, permitindo melhor recuperação.
9
 

A placa Locking
®
 de reconstrução 2.3mm foi utilizada neste caso apresentando resultado 

satisfatório, de acordo com a literatura para este tipo de fratura. 

 

    Algumas das complicações no pós-operatório são as pseudoartroses, redução 

imprecisa, infecções, nenhum contato entre fragmentos e até mesmo lesões nervosas sensitivas 

e/ou motoras.
4
 Nos casos mais severos em que o grau de atrofia da mandíbula é menor que 

10mm, observa-se um índice maior de complicações no pós-operatório, dentre elas estão: perda 

da placa, osteomielite e pseudo-união dos fragmentos fraturados.
10

 No pós-operatório do caso 

clinico relatado, foi observado edema moderado, oclusão preservada, ausência de dano nervoso 

motor porém apresentou dano nervoso sensitivo e o paciente negou queixa álgica. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tratamento com redução aberta e fixação interna rígida com sistema de placa 

Locking
®
 2.3mm de carga suportada, demonstrou neste caso resultado satisfatório em fratura 

cominutiva por lesões de armas de fogo em mandíbula atrófica. 
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Figura A: 1-A: Pré-operatório vista frontal.  2-A: Pré-operatório intra oral. 3-A: Radiografia 

lateral obliqua de mandíbula lado direito. 4-A: radiografia P.A de mandíbula. 

 

 

 

Figura B: 1-B: Tomografia computadorizada em reconstrução 3D, 2-B: Tomografia 

computadorizada em corte Axial, 3-B: Oclusão por prótese no transoperatório, 4B: Exposição 

da fratura. 
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Figura C: 1-C: Placa de reconstrução locking
®
. 2-C: Sutura, dreno Portovac

®
. 3-C: Teste de 

déficit nervoso – facial. 4-C: Radiografia pós-operatório – Perfil de mandíbula. 

 

Figura A - Inserir após o primeiro parágrafo no relato de caso, na página 4; 

Figura B - Inserir após o segundo parágrafo no relato de caso, na página 4; 

Figura C - Inserir após o terceiro e ultimo parágrafo no relato de caso, na página 4. 
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