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 TRATAMENTO CIRÚRGICO  DO AMELOBLASTOMA POR 
 HEMIMANDIBULECTOMIA TIPO II E IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE 

 CUSTOMIZADA: RELATO DE CASO 

 RESUMO 

 O  ameloblastoma  é  um  tumor  odontogênico  benigno,  de  crescimento  lento, 

 normalmente  assintomático,  que  pode  causar  deslocamento  e  reabsorção 

 dentária.  Radiograficamente  apresenta  aspecto  radiolúcido,  podendo  ser 

 unilocular  ou  multilocular.  Diversos  tipos  de  tratamentos  são  propostos  para  este 

 tumor:  enucleação,  curetagem  ou  ressecção.  Dessa  forma,  o  objetivo  deste 

 relato  de  caso  é  descrever  o  tratamento  cirúrgico  do  ameloblastoma  por  meio  de 

 hemimandibulectomia  tipo  II  e  implantação  de  prótese  customizada  .  Paciente,  do 

 gênero  feminino,  compareceu  ao  Serviço  de  Cirurgia  e  Traumatologia 

 Buco-Maxilo-Facial  de  um  hospital  privado,  referindo  aumento  do  osso  e 

 ausência  de  dor.  Ao  exame  físico,  observou-se  aumento  volumétrico  na  região 

 mandibular  direita  com  consistência  endurecida.  Enquanto  o  exame  radiográfico 

 revelou  uma  imagem  radiolúcida,  multilocular  compatível  com  lesão  osteolítica 

 em  hemimandíbula  à  direita  ,  com  diagnóstico  sugestivo  de  ameloblastoma.  Para 

 o  estabelecimento  do  diagnóstico  definitivo,  foi  necessária  a  realização  da 

 biópsia  incisional.  Após  a  análise  histopatológica  o  diagnóstico  de 

 ameloblastoma  foi  estabelecido.  No  entanto,  devido  à  burocracia  do  plano  de 

 saúde,  a  cirurgia  só  foi  realizada  17  meses  após  o  diagnóstico,  levando  à 

 progressão  do  tumor  .  O  tratamento  escolhido  foi  hemimandibulectomia  tipo  II  e 

 implantação  de  prótese  customizada  ,  necessária  devido  ao  tamanho,  extensão 

 e  o  envolvimento  condilar  da  lesão.  Pode-se  concluir  que  o  tratamento  realizado 

 foi  efetivo  uma  vez  que  a  paciente  tem  a  função  e  contorno  mandibular 

 preservado,  sem  queixas  álgicas  ou  sinais  de  recidiva  da  lesão,  realizando  suas 

 atividades diárias e laborais normalmente, após 2 anos de acompanhamento. 

 Descritores:  Ameloblastoma; Cirurgia bucal; Neoplasias  Benigna. 



 ABSTRACT 

 Ameloblastoma  is  a  benign,  slow-growing,  usually  asymptomatic  odontogenic 
 tumor  that  can  cause  tooth  displacement  and  resorption.  Radiographically,  it  has 
 a  radiolucent  appearance,  and  may  be  unilocular  or  multilocular.  Several  types  of 
 treatments  are  proposed  for  this  tumor:  enucleation,  curettage  or  resection.  Thus, 
 the  objective  of  this  case  report  is  to  describe  the  surgical  treatment  of 
 ameloblastoma  through  type  II  hemimandibulectomy  and  implantation  of  a 
 customized  prosthesis.  Patient,  female,  attended  the  Oral  and  Maxillofacial 
 Surgery  and  Traumatology  Service  of  a  private  hospital,  reporting  bone 
 enlargement  and  absence  of  pain.  On  physical  examination,  there  was  an 
 increase  in  volume  in  the  right  mandibular  region  with  a  hardened  consistency. 
 While  the  radiographic  examination  revealed  a  radiolucent,  multilocular  image 
 compatible  with  an  osteolytic  lesion  in  the  right  hemimandible,  with  a  diagnosis 
 suggestive  of  ameloblastoma.  To  establish  the  definitive  diagnosis,  an  incisional 
 biopsy  was  required.  After  histopathological  analysis  the  diagnosis  of 
 ameloblastoma  was  established.  However,  due  to  health  insurance  bureaucracy, 
 surgery  was  only  performed  17  months  after  diagnosis,  leading  to  tumor 
 progression.  The  treatment  chosen  was  type  II  hemimandibulectomy  and 
 implantation  of  a  customized  prosthesis,  necessary  due  to  the  size,  extension 
 and  condylar  involvement  of  the  lesion.  It  can  be  concluded  that  the  treatment 
 performed  was  effective  since  the  patient  has  preserved  mandibular  function  and 
 contour,  without  pain  complaints  or  signs  of  recurrence  of  the  lesion,  performing 
 her daily and work activities normally, after 2 years of follow-up. 

 Keywords  : Ameloblastoma; Surgery Oral; Neoplasm 
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 INTRODUÇÃO 

 O  ameloblastoma  é  um  tumor  odontogênico  benigno  de  origem  epitelial, 

 relativamente  raro.  É  agressivo,  destrutivo  e  propenso  a  recidivas  quando  não 

 removido  por  completo.  Sua  evolução  leva  à  destruição  óssea  local  progressiva. 

 Inicialmente  o  tumor  se  expande  no  interior  do  osso  e  em  alguns  casos  pode 

 romper  a  cortical  óssea  e  envolver  as  raízes  dos  dentes  adjacentes,  sendo 

 capaz  inclusive  de  afetar  os  tecidos  moles.  Pode  afetar  ambos  os  maxilares, 

 porém  é  frequentemente  encontrado  na  região  posterior  da  mandíbula,  sendo 

 que  80%  destes  ocorrem  nesta  região,  enquanto  20%  na  maxila  (Mohammad  et 

 al., 2018; Sá et al., 2004). 

 O  diagnóstico  do  ameloblastoma  baseia-se  em  achados  histológicos  e 

 radiográficos,  que  são  associados  aos  sinais  e  sintomas  clínicos.  Esse  tumor 

 clinicamente  é  assintomático,  de  crescimento  lento,  porém  com  o  tempo  pode 

 provocar  o  aumento  do  volume  facial.  Apesar  da  maioria  dos  casos  serem 

 assintomáticos,  alguns  podem  apresentar  diversos  sinais  e  sintomas,  como  má 

 oclusão,  parestesia,  espaçamento  dos  dentes,  mobilidade  e/ou  perda  dentária. 

 Além  disso,  na  maxila,  pode  causar  obstrução  nasal,  doença  periodontal  e 

 selamento  dos  seios  maxilares  (Barbosa  et  al.,  2020;  Bianchi  et  al.,  2013;  Raldi 

 et al., 2010). 

 Nos  exames  de  imagens,  radiografias  panorâmicas  e  tomografias 

 computadorizadas,  ele  se  apresenta  com  aspecto  de  "bolha  de  sabão"  ou  "favos 

 de  mel".  Mesmo  que  o  aspecto  radiográfico  coincida  com  os  achados  do 

 ameloblastoma,  para  o  estabelecimento  do  diagnóstico  definitivo  o  exame 

 histopatológico  é  necessário  (Moraes  et  al.,  2014).  Uma  vez  que  ele  é 

 frequentemente  confundido  com  cistos  odontogênicos,  quando  apresenta 

 aspecto  radiográfico  radiotransparente,  unilocular,  com  margem  esclerótica  bem 

 definida,  associado  a  coroa  de  um  dente  não  irrompido  (Santana  et  al.,  2019; 

 Bianchi  et  al.,  2013;  Montoro  et  al.,  2008)  .  O  ameloblastoma  também  pode  ter 

 aspecto  radiográfico  semelhante  ao  ceratocisto,  sendo  observado  uma  imagem 
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 radiotransparente,  com  contorno  bem  definido,  multilocular,  geralmente  na  região 

 posterior da mandíbula (Santana  et al., 2019; Montoro  et al., 2008)  . 

 Por  isso,  logo  após  a  análise  de  uma  imagem  sugestiva  de 

 ameloblastoma,  é  importante  a  realização  da  biópsia,  para  a  confirmação  do 

 diagnóstico  (Bianchi  et  al.,  2013).  Histologicamente  o  ameloblastoma  é 

 classificado  em  padrões  morfológicos  de  células:  foliculares,  plexiformes, 

 acantomatosas  e  granulares.  Além  disso,  pode  apresentar  outras  variantes 

 histológicas,  como  basocelular  e  desmoplásico,  porém  elas  são  raras  (Barbosa, 

 2020;  Melo  et  al.,  2016).  O  tratamento  do  ameloblastoma  é  cirúrgico,  de  modo 

 conservador  ou  radical.  A  forma  conservadora  é  realizada  por  meio  da 

 marsupialização,  curetagem  ou  criocirurgia,  enquanto  na  radical  necessária  a 

 enucleação  da  lesão  seguida  por  ressecções  dos  ossos  gnáticos,  com  margem 

 de  segurança  de  1  a  3  cm,  devido  ao  alto  índice  de  recidiva  (  Chuengue  e 

 Freitas, 2019; Del Valle et al., 2018). 

 OBJETIVO 

 O  objetivo  deste  relato  de  caso  é  descrever  o  tratamento  cirúrgico  do 

 ameloblastoma  por  meio  de  hemimandibulectomia  tipo  II  e  implantação  de 

 prótese  customizada  . 

 RELATO DE CASO: 

 Paciente,  gênero  feminino,  melanoderma,  26  anos  de  idade,  compareceu 

 ao  serviço  de  Cirurgia  e  Traumatologia  Buco-Maxilo-Facial  de  um  hospital 

 privado  de  Maceió-AL.  Durante  a  anamnese  a  mesma  negou  comorbidade  e 

 alergia  medicamentosa,  referindo  edema  na  região  direita  da  face  e  dificuldades 

 mastigatórias com ausência de dor. 

 Ao  exame  físico,  observou-se  aumento  volumétrico  na  região  mandibular 

 direita,  de  consistência  endurecida.  Foi  solicitada  a  radiografia  panorâmica,  na 

 qual  foi  observada  uma  lesão  radiolúcida  multilocular  no  corpo  mandibular 

 direito,  estendendo-se  para  as  regiões  angular,  ramo  e  parassinfisária,  sugestiva 

 de  ameloblastoma  (Fig.  1).  Para  o  estabelecimento  do  diagnóstico  definitivo,  foi 

 necessária  a  realização  da  biópsia  incisional,  realizada  sob  anestesia  local, 
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 seguida  pela  fixação  da  peça  em  formol  a  10%,  que  foi  encaminhada  para  o 

 exame  histopatológico.  Os  elementos  dentários  46,  47  e  48  foram  extraídos, 

 durante  essa  etapa  do  tratamento,  pois  estavam  comprometidos  devido  a  lesão 

 e  com  mobilidade  grau  3.  Após  análise  histopatológica  o  diagnóstico  de 

 ameloblastoma foi estabelecido. 

 Devido  à  burocracia  do  plano  de  saúde,  a  cirurgia  foi  realizada  após  17 

 meses  do  estabelecimento  do  diagnóstico,  levando  a  evolução  considerável  do 

 tumor.  Nessa  fase  a  paciente  se  queixava  de  um  “edema”  na  face  e  dificuldade 

 mastigatória.  Ao  exame  físico,  observou-se  aumento  volumétrico  em  hemiface 

 direita  causando  assimetria  facial,  de  consistência  endurecida,  localizado  na 

 região  mandibular  (Fig.  2).  Enquanto  no  exame  intra-oral  foi  observado  edema, 

 alteração  da  posição  dos  elementos  dentários  44  e  45  e  na  região  de  molares 

 inferiores  úlceras  traumáticas,  pois  a  paciente  mordia  a  mucosa  pela  a  extensão 

 do  tumor  (Fig.  3).  Exames  de  imagens  atualizados  foram  solicitados.  Na  foi 

 visualizada  uma  imagem  radiolúcida  multilocular,  envolvendo  a  região  de  corpo, 

 ângulo  e  ramo  da  mandíbula  do  lado  direito,  com  expansão  e  adelgaçamento 

 das  corticais  ósseas  (Fig.4).  Enquanto  que  nas  imagens  tridimensionais  da 

 tomografia  computadorizada  foi  notada  alteração  óssea  de  aspecto  hipodenso, 

 multilocular,  radiolúcida,  bem  delimitada,  localizada  em  ramo  e  corpo  mandibular 

 direito (Fig. 5). 

 A  partir  desses  dados  foi  realizado  um  planejamento  virtual  para  a 

 execução  da  cirurgia,  com  a  ressecção  em  imagens  tomográficas  da  paciente  de 

 grande  parte  da  mandíbula  do  lado  direito  (Fig.  5),  dos  guias  cirúrgicos  de  corte, 

 perfuração  e  oclusão  (Fig.  7)  e  ainda  das  próteses  customizadas  (Fig.  9)  .  De 

 acordo  com  a  evolução  do  tumor,  à  medida  que  ele  cresce,  ele  vai  afastando  as 

 estruturas  adjacentes,  e  desta  forma,  a  lesão  conduz  o  osso  para  o  lado  oposto, 

 retirando  a  mandíbula  da  oclusão.  A  simulação  tem  como  objetivo  o  retorno  do 

 côndilo  para  a  fossa  articular  e  da  mandíbula  para  a  oclusão  adequada.  Foi 

 necessário  a  produção  dos  guias  cirúrgicos  (Fig.  7),  para  determinar  o  local 

 exato  de  perfuração  e  ressecção,  além  de  recompor  a  oclusão,  posicionar  a 

 mandíbula  e  a  mordida  corretamente.  Foi  executado  o  tratamento  de  imagem 

 (Fig.  6)  com  a  finalidade  de  um  planejamento  virtual  para  a  confecção  das 

 próteses  customizadas  (Fig.  9).  Após  a  confecção  dos  guias  foi  realizada  a 
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 produção  das  próteses  que  foram  impressas  em  uma  impressora  de  titânio  3D, 

 com necessidade da produção da fossa articular e mandíbula 

 O  tratamento  realizado  foi  a  cirurgia  em  ambiente  hospitalar  sob  anestesia 

 geral,  devido  à  grande  dimensão  da  lesão  e  sua  agressividade.  O  tamanho,  a 

 extensão  da  lesão  e  o  envolvimento  condilar  levam  à  recomendação  de  cirurgia 

 de  ressecção  e  reconstrução  óssea  imediata,  com  a  prótese  customizada, 

 iniciou-se  a  abordagem  cirúrgica  pelo  acesso  submandibular  e  pré-auricular  para 

 melhor  visualização.  Pelo  acesso  pré-auricular  foi  realizado  o  posicionamento  da 

 prótese  da  fossa  articular  no  osso  temporal  do  lado  direito.  No  acesso 

 submandibular  foi  realizado  o  encaixe  do  guia  no  mento  (guia  de  corte  e 

 perfuração),  para  realizar  as  perfurações  e  a  ressecção  da  lesão  com  o  osso, 

 com  margem  de  segurança  de  10mm  em  região  de  sínfise  e  a  remoção  do 

 corpo,  ramo  e  côndilo.  Logo  depois  foi  realizado  o  encaixe  do  guia  oclusal  para 

 depois  ser  instalada  a  prótese  mandibular  deixando  a  oclusão  em  perfeito  estado 

 (Fig  10).  Finalizando  com  a  sutura  por  camadas  e  em  pele  pontos  simples,  a 

 paciente  tinha  tendência  a  quelóide  e  foi  necessário  a  aplicação  de  corticóides 

 no local do acesso, para tentar diminuir as chances de quelóide. 

 Ao  final  da  cirurgia,  os  movimentos  mandibulares  foram  preservados.  O 

 pós  operatório  ocorreu  sem  intercorrências  com  a  prescrição  medicamentosa  de 

 antibiótico  por  07  dias,  anti-inflamatório  e  analgésicos  durante  05  dias. 

 Atualmente  a  paciente  encontra-se  em  acompanhamento  pós-operatório,  há  2 

 anos,  apresentando  função  e  contorno  mandibular  preservado,  sem  queixas 

 álgicas  e  sem  sinais  de  recidiva  da  lesão,  realizando  suas  atividades  diárias  e 

 laborais normalmente. 
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 Figura  1.  Radiografia  panorâmica  inicial  realizada  em  2018.  Nota-se  uma  lesão  radiolúcida 

 multilocular  no  corpo  mandibular  direito,  estendendo-se  para  as  regiões  angular,  ramo  e 

 parassinfisária no dia. 

 Figura  2.  (A)  Foto  pré-operatória  da  paciente  com  assimetria  facial  sem  sorrir.  (B)  Foto 
 pré-operatória da paciente com assimetria facial sorrindo. 

 Figura  3  .  (A)  Aspecto  clínico  pré-operatório,  a  paciente  com  a  boca  aberta,  evidenciando  as 
 úlceras  traumáticas.  (B)  Aspecto  clínico  pré-operatório,  com  a  paciente  ocluindo  na  região  da 
 mucosa. 
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 Figura  4  .  Radiografia  panorâmica  com  imagem  radiolúcida  multilocular,  envolvendo  a  região  de 
 corpo,  ângulo  e  ramo  da  mandíbula  do  lado  direito,  com  expansão  e  adelgaçamento  das  corticais 
 ósseas, realizada após biópsia incisional, com a ausência dos elementos dentários 46, 47 e 48. 

 Figura 5  . Imagens tridimensionais usando dados de  tomografia computadorizada mostram lesão 
 bem delimitada  nas regiões do ângulo, ramo, corpo e parassífise do lado direito. 

 Figura  6  .  Imagens  3D  do  planejamento  para  o  posicionamento  correto  dos  dentes,  uma 
 simulação virtual da cirurgia de ressecção com os exames de imagem da paciente. 
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 Figura 7.  Guias personalizadas. 

 Figura 8.  Modelos de próteses customizadas em 3D. 

 Figura  9.  (A)  Prótese  da  fossa  articular  personalizada  do  lado  direito  (cinza).  (B)  Prótese  do 
 lado direito da mandíbula, customizada, com parafusos, vista anteroposterior (amarela). 
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 Figura  10  .  (A)  Acesso  submandibular  para  exploração  e  ressecção  da  lesão  em  corpo,  ângulo  e 
 ramo  mandibular  do  lado  direito.  (B)  Imagem  da  peça  cirúrgica  enviada  ao  exame 
 histopatológico.  (C)  Fixação  do  componente  protético  da  fossa  articular  do  osso  temporal  do  lado 
 direito  e  parafusos.  (D)  A  fixação  do  componente  mandibular  da  prótese  customizada  aloplástica 
 com a colocação de parafusos em mento. 

 Figura  11.  Radiografia  panorâmica  para  controle  pós  operatório.  A  imagem  demonstra  o  aspecto 
 de ressecção em bloco do tumor com a fixação das próteses customizadas e parafusos. 

 Figura  12  .  (A  e  B)  Imagens  extra-orais  de  2  meses  após  a  cirurgia,  apresentando 
 cicatrização satisfatória da incisão e ausência de tumefações e/ou assimetria facial. 
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 DISCUSSÃO 
 O  ameloblastoma  é  um  tumor  que  corresponde  a  1%  de  todos  os 

 tumores  odontogênicos  e  acomete  principalmente  a  mandíbula  (Pereira  et 

 al.,  2010;  Sá  et  al.,  2004),  de  modo  semelhante  ao  caso  apresentado 

 neste  estudo.  Segundo  a  literatura  é  mais  comum  ocorrência  na  terceira 

 ou  quarta  década  de  vida,  entretanto,  no  caso  relatado  acometeu  uma 

 paciente  de  26  anos  (Sarlabous  et  al.,  2018;  Bianchi  et  al.,  2013; 

 Medeiros  et  al.,  2008).  De  acordo  com  a  literatura,  o  ameloblastoma  não 

 tem  predileção  por  gênero  (Freire  et  al.,  2021;  Raldi  et  al.,  2010),  no 

 entanto  para  Moraes  et  al.  (2013)  parece  haver  um  predomínio  nos 

 homens, diferente ao encontrado neste relato de caso. 

 O  achado  clínico  mais  comum  dessa  lesão  é  uma  tumoração 

 local,  que  pode  gerar  limitações  dos  movimentos  dos  ossos  maxilares.  É 

 l  ocalmente  invasivo,  tem  crescimento  lento  e  na  grande  maioria  dos 

 casos  são  assintomáticos  a  menos  que  apresentem  uma  infecção 

 secundária  (  Santana  et  al.,  2019;  Maia  et  al.,  2017;  Bianchi  et  al.,  2013; 

 Moraes  et  al.,  2013).  No  caso  relatado  a  paciente  estava  com 

 características  clínicas  similares  às  descritas  na  literatura.  Uma 

 radiografia  panorâmica  inicial  foi  solicitada,  sendo  notável  a  característica 

 localmente  invasiva  do  tumor,  com  envolvimento  dos  elementos  dentários, 

 lesão  de  aspecto  radiolúcido,  multilocular,  envolvendo  o  corpo,  ângulo, 

 ramo  e  região  parassinfisária,  sendo  a  imagem  sugestiva  de 

 ameloblastoma.  Estes  achados  radiográficos  coincidem  aos  encontrados 

 por  outros  autores,  pois  radiograficamente  o  ameloblastoma  apresenta 

 bordas  irregulares,  multilocular,  com  características  de  “bolha  de  sabão” 

 ou  “favos  de  mel”,  podendo  conter  dentes  inclusos  (Santana  et  al.,  2019; 

 Raldi  et  al.,  2010;  Medeiro  et  al.,  2008).  No  entanto,  por  ele  possuir 

 padrões  radiográficos  similares  ao  mixoma,  lesão  bem  delimitada, 

 unilocular  ou  multilocular  (Brites,  2012;  Silva  et  al.,  2019),  uma  biópsia 

 incisional,  foi  necessária  para  que  o  diagnóstico  definitivo  fosse 

 estabelecido.  Histologicamente  este  tumor,  apresenta  proliferação  de 

 células  epiteliais,  ilhas  epiteliais  consistindo  de  células  angulares 

 fracamente  conectadas  e  até  porções  escamosas  com  células  em 
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 atividade  mitótica  relativamente  baixa,  as  características  vai  depender  do 

 subtipo histológico (Melo et al., 2016; Raldi et al., 2010). 

 Apesar  do  ameloblastoma  ter  uma  evolução  lenta,  o  tratamento  só 

 foi  realizado  17  meses  após  o  estabelecimento  do  diagnóstico,  pela 

 burocracia  do  plano  de  saúde,  o  que  levou  à  evolução  considerável  do 

 tumor.  Nesse  período  a  paciente  apresentava  dor  provocada  pela 

 formação  de  úlceras  traumáticas,  devido  a  mordedura  da  mucosa  na 

 região  do  tumor,  uma  característica  incomum  nos  casos  de 

 ameloblastoma.  Além  disso,  nesta  fase  a  paciente  se  queixava  de 

 dificuldade  mastigatória,  sendo  notável  o  aumento  volumétrico  em 

 hemiface  direita  e  assimetria  facial.  Nesse  período  uma  nova  radiografia 

 panorâmica  foi  solicitada  revelando  imagem  radiolúcida  multilocular, 

 envolvendo  a  região  de  corpo,  ângulo  e  ramo  da  mandíbula  do  lado 

 direito,  com  expansão  e  adelgaçamento  das  corticais  ósseas.  Segundo  a 

 literatura  na  tomografia  computadorizada,  observa-se  cavidades 

 cavidades  císticas  uni  ou  multilocular  com  aspecto  hipodenso  (Raldi  et  al., 

 2010),  o  que  também  foi  observado  nas  imagens  obtidas  neste  trabalho, 

 pois  a  lesão  tinha  aspecto  hipodenso,  multilocular,  radiolúcida,  bem 

 delimitada, localizada em ramo e corpo mandibular direito. 

 Como  opções  de  tratamento  para  esta  doença,  duas  situações  são 

 recomendadas.  A  conservadora,  com  a  realização  da  marsupialização  e 

 a  radical  obtida  por  meio  da  enucleação  da  lesão  seguida  por  ressecções 

 dos  ossos  gnáticos,  com  margem  de  segurança  de  1  a  3  cm,  devido  ao 

 alto  índice  de  recidiva  deste  tipo  de  lesão  (  Chuengue  e  Freitas,  2019;  Del 

 Valle  et  al.,  2018).  O  tratamento  escolhido  para  este  caso  clínico,  foi  a 

 ressecção  com  margem  de  segurança,  como  recomendado  pela  literatura. 

 A  ressecção  cirúrgica  consiste  na  mandibulectomia  parcial  com 

 reconstrução  imediata  e  ressecção  total  do  tumor.  A  reabilitação  nesses 

 casos  é  rápida  e  segura  (Bianchi,  et  al.,  2013;  França  et  al.,  2012).  Para 

 Montoro  (2008)  os  ameloblastomas  multiloculares  apresentam  taxas  de 

 recidiva maiores que os uniloculares. 
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 A  lesão  apresentada  neste  trabalho,  era  multilocular,  por  isso 

 optou-se  pela  ressecção  parcial  da  mandíbula  para  anterior,  com  remoção 

 de  ramo  e  côndilo  do  lado  direito,  com  o  objetivo  de  evitar  recorrência  da 

 lesão.  A  abordagem  cirúrgica  foi  submandibular,  intra-oral  e  pré-auricular, 

 com  reconstrução  óssea  imediata  por  meio  do  posicionamento  da  prótese 

 personalizada  com  auxílio  de  um  planejamento  3D.  A  reconstrução  da 

 ATM,  autógena  ou  aloplástica  consegue  simular  a  forma  e  função  da 

 articulação,  além  de  suportar  as  forças  exercidas  pela  ATM,  o  que 

 garante  a  reprodução  de  seus  movimentos  mastigatórios  (Ferreira  et  al., 

 2014  e  Lunardi  et  al.,  2001).  As  complicações  são  comuns  quando  o 

 enxerto  autógeno  é  utilizado,  pode  ocorrer:  fraturas,  anquilose  e 

 crescimento  imprevisível  da  cartilagem  (Sarlabous  et  al.,  2018;  Valero  et 

 al.,  2014)  .  Por  isso,  para  este  caso  clínico  foi  escolhida 

 hemimandibulectomia  tipo  II  e  implantação  de  prótese  customizada  com 

 dispositivo  aloplástico,  pois  este  possui  características  ideais  para  uma 

 prótese  de  ATM,  biocompatibilidade,  funcionalidade,  leveza,  durabilidade, 

 estabilidade  e  alta  resistência  à  corrosão  (Ferreira  et  al.,  2014;  Barbosa., 

 et  al  2020).  A  reconstrução  parcial  mandibular  e  da  ATM,  devolveu  estilo 

 de  vida  à  paciente,  com  retorno  da  função  mastigatória,  simetria  facial, 

 ausência de sintomatologia dolorosa com melhorias na deglutição e fala. 

 CONCLUSÃO 

 Pode-se  concluir  que  o  tratamento  realizado  foi  efetivo  uma  vez 

 que  a  paciente  apresenta  função  e  contorno  mandibular  preservado,  sem 

 queixas  álgicas  e  sem  sinais  de  recidiva  da  lesão,  realizando  suas 

 atividades  diárias  e  laborais  normalmente,  após  2  anos  de 

 acompanhamento. 
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