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LATERALIZAÇÃO DO NERVO ALVEOLAR INFERIOR - REVISÃO DE 
LITERATURA 

 

Isabella Lopes de Aquino Nogueira 

Yara Vieira Araujo 

 

RESUMO 

O uso de implantes dentários é uma das opções de tratamentos disponíveis para             
reabilitação de pacientes total ou parcialmente desdentados, uma das         
especialidades do cirurgião dentista é a de promover a função mastigatória por meio             
de próteses implanto suportadas. Longos períodos de edentulismo podem         
proporcionar uma perda óssea considerável dos maxilares. Para manter a          
integridade do nervo alveolar inferior (NAI), em casos de reabsorção severa da            
região posterior de mandíbula, criou-se uma técnica onde se lateraliza o nervo para             
preservação do mesmo. Diante desta vertente, justifica-se este estudo para          
enfatizar a viabilidade do uso das técnicas de cirurgia de lateralização do nervo             
alveolar inferior. O objetivo geral da pesquisa foi descrever a relevância da técnica             
de cirurgia de lateralização do nervo alveolar inferior na instalação de implantes            
dentários e ressaltar a importância do planejamento que antecede a cirurgia e            
acompanhamento pós-cirúrgico, bem como, identificar os riscos e benefícios da          
lateralização do nervo alveolar inferior. Optou-se por fazer um levantamento          
bibliográfico em artigos de cunho científico, de caráter exploratório e abordagem           
qualitativa. Como resultados obtidos, a utilização do bisturi-piezoelétrico vem se          
destacando a cada dia pela precisão, seletividade de corte e campo visual claro.             
Nesta pesquisa, é possível entender a técnica de lateralização do nervo alveolar            
inferior e sua complexidade. Este estudo proporcionou o entendimento de diversas           
fases da utilização desta técnica, que se executada com os instrumentais           
adequados, pode proporcionar ambiente ósseo satisfatório para a instalação de          
implantes dentários. 

 
Palavras-chave: lateralização, nervo, alveolar, inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LATERALIZATION OF INFERIOR ALVEOLAR NERVE – A LITERATURE REVIEW 
 
 

Isabella Lopes de Aquino Nogueira 
Yara Vieira Araujo 

 
 

ABSTRACT 
 
The use of dental implants is one of the available treatment options for rehabilitation              
of totally or partially edentulous patients, one of the specialties of the dentist is to               
promote the masticatory function by means of supported implant prostheses. Long           
periods of edentulism can provide considerable bone loss of the jaws. To maintain             
the integrity of the lower alveolar nerve (NAI), in cases of severe resorption of the               
posterior jaw region, a technique was created where the nerve is lateralized to             
preserve it. Given this aspect, this study is justified to emphasize the feasibility of              
using lower alveolar nerve lateralization surgery techniques. The general objective of           
the research was to describe the relevance of the lower alveolar nerve lateralization             
surgery technique in the installation of dental implants and to emphasize the            
importance of planning prior to surgery and post-surgical follow-up, as well as to             
identify the risks and benefits of lower alveolar nerve lateralization. It was chosen to              
make a bibliographic survey in scientific articles of an exploratory nature and            
qualitative approach. As results obtained, the use of the piezoelectric scalpel has            
been standing out each day for its precision, cut selectivity and clear visual field. In               
this research, it is possible to understand the technique of lateralization of the inferior              
alveolar nerve and its complexity. This study has provided the understanding of            
several phases of the use of this technique, which if performed with the appropriate              
instruments, can provide a satisfactory bone environment for the installation of dental            
implants. 
  
Keywords: Lateralization, nerve, alveolar, bottom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Radiografia Panorâmica demonstrando a reabsorção óssea severa em           
região posterior de mandíbula…………………………………………………..……….12  
Figura 2 - Neuroanatomia ……………………………………………………………….14 
Figura 3 - Região edêntula……………………………………………………………….16 

Figura 4 - Descolamento mucoperiostal………………………………………………..17 

Figura 5 - Osteotomia da tábua óssea vestibular….………………………………….17 
Figura 6 - Tracionamento do feixe vásculo nervoso (NAI)……………………………18 

Figura 7 - Implantes instalados e reposicionamento do feixe (NAI)..……………….18 
Figura 8 - Sutura…………..……………………………………………………………...19 
 
 

LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 1 - Síntese dos artigos e resultados. ………………………………………….21 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ……………………..………………….……………………………09 
2 REVISÃO DE LITERATURA……………………………………………………....10 
2.1. Histórico da Implantodontia …………………………………………………….10 

2.2. Implantes Dentários ………………………………...…………………………...11 

2.3. Neuroanatomia e Nervo Alveolar Inferior……………………………………...12 
2.4. Planejamento Cirúrgico………………………………………………………….15 

2.5. Técnica cirúrgica de Lateralização do Nervo Alveolar….……………………15 

2.6. Pós-cirúrgico……………………………………………………………………...19 
3 RESULTADOS……………………………………………………………………....20 
4 DISCUSSÃO…………………………………………………………………………21 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS………………………………………………………..24 
REFERÊNCIAS………………………………………………………………………..25  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1 INTRODUÇÃO  
 

A perda dentária é um evento desagradável na vida dos indivíduos, a            

ausência de elementos dentários traz consequências deletérias como: reabsorção         
do rebordo residual, perda da arquitetura gengival, diminuição da função          

mastigatória e problemas emocionais como diminuição da autoestima (URBAN,         

2017).  
Uma das especialidades do cirurgião dentista, a partir dos avanços na ciência            

odontológica, foi promover a função mastigatória por meio de próteses          

implantossuportadas, permitindo um maior conforto ao paciente e, quando possível,          
características estéticas o mais natural possível. O uso de implantes          

ósseo-integrados tem proporcionado aumento da autoestima do paciente e também          
melhora na estabilidade articular (articulação têmporo mandibular) (JENSEN; NOCK,         

1994).  

Além disso, a utilização de implantes dentários é uma das opções de            
tratamentos disponíveis para a reabilitação de pacientes total ou parcialmente          

desdentados, o sucesso do tratamento depende de uma abordagem coordenada,          

combinando um plano de tratamento cuidadoso, técnica cirúrgica meticulosa e          
restauração protética precisa (HUPP, 2015).  

A frequência do uso de implantes osseointegráveis na odontologia tornou-se          
comum nos últimos anos, entretanto, para que os mesmos possam ser instalados            

faz-se necessário uma quantidade mínima de osso circundante. Longos períodos de           

edentulismo podem proporcionar uma perda óssea considerável dos maxilares, onde          
muitas vezes tal situação inviabiliza a instalação de implantes dentários. A busca por             

alternativas de tratamento em regiões com pouca disponibilidade óssea tem sido           
cada dia maior (DI PILLO, 2009).  

Portanto, quando o paciente apresenta uma reabsorção óssea severa em          

região posterior de mandíbula, o cirurgião-dentista fica frente a um desafio, que seria             
manter a integridade do nervo alveolar inferior (NAI) na instalação dos implantes.            

Para se evitar o corte, perfuração ou o esmagamento do nervo alveolar inferior, uma              

técnica denominada lateralização de nervo foi desenvolvida, pensando-se em         
preservar essa estrutura nobre (PIMENTEL et al., 2016).  
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Diante do exposto, o presente estudo justifica-se por enfatizar a viabilidade e            

a importância do uso da técnica de cirurgia de lateralização do nervo alveolar             
inferior, para que se possa ampliar o conhecimento dos profissionais de odontologia. 

Sendo assim, a pesquisa tem como objetivo geral descrever a importância da            
técnica cirúrgica de lateralização do nervo alveolar inferior, bem como discorrer           

sobre a anatomia do nervo alveolar inferior, (importante no planejamento que           

antecede a cirurgia) e identificar os riscos e benefícios da técnica de lateralização do              
nervo alveolar inferior.  

Nesta perspectiva, trata-se de uma pesquisa bibliográfica em artigos de          

cunho científico, com delineamento longitudinal, de caráter exploratório e abordagem          
qualitativa. A mesma foi executada por meio das seguintes etapas: delimitação da            

questão norteadora, escolha dos descritores, levantamento de materiais        
bibliográficos, sistematização dos grupos e avaliação dos dados obtidos.  

O levantamento bibliográfico foi construído a partir de leituras e interpretação           

de artigos relacionados ao tema proposto pelo estudo, indexados nas bases de            
dados, PubMed, Scielo, Google Acadêmico e livros, utilizando as palavras chave:           

lateralização, nervo, alveolar, inferior. A pesquisa resultou num total de 11 artigos            

científicos e 02 livros a respeito do tema. Foram selecionados artigos a partir do ano               
de 2009. 

 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1. Histórico da Implantodontia 

 
A odontologia era denominada em seus primórdios como Arte Dentária,          

nasceu na pré-história quando o homem primitivo teve suas primeiras dores, porém            

seus registros mais antigos datam de 3500 a.c. (DI PILLO, 2009).  
Pierre Fauchard sec. XVIII, é considerado o pai da odontologia marcando a            

fase científica da odontologia. No final do século XIX, nos EUA, surgiu a escola              

Society of Dental Surgeons em Nova York, a primeira escola oficializada na prática             
dental na América. Iniciou-se ali o desenvolvimento das dentaduras e também a            

íntima relação entre as condições bucais e a saúde em geral (SILVA et al., 2007).  
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A revolução ocorreu com o Dr. Per-Ingvar Brånemark (1929 – 2014), um            

médico ortopedista que realizou trabalhos junto a pesquisadores da Universidade de           
Gotemburgo, em 1965, na Suécia. O implante dentário a base de titânio surgiu na              

década de 60, resultado da descoberta da osseointegração, um processo crucial           
para o sucesso dos implantes dentários. O estudioso verificou que o titânio, era             

diferente de outros materiais, pois possibilitava a osseointegração (união estável          

entre titânio e osso do paciente) (FAVERANI et al., 2011).  
A descoberta foi acidental, o médico percebendo que não conseguia remover           

o cilindro de titânio que tinha colocado em um fêmur de coelho durante um estudo               

de cura óssea e regeneração. Chegou à conclusão de que era possível implantar             
raízes artificiais de titânio para servirem como base aos dentes produzidos em            

laboratório (DIBART, S.; DIBART, J.P., 2014).  
Desenvolveram-se então, pinos para a posterior implantação de próteses que          

não sofressem rejeição do organismo. Assim, permitiu-se sua fixação no maxilar,           

visto que o material é biocompatível, ou seja, estimula a formação óssea natural             
(MITHRIDADE, MARTINEZ, 2001).  

 

2.2. Implantes Dentários 
 

Depois do sucesso das técnicas do professor Branemark, vários fatores foram           
observados como a minimização dos danos de tecidos adjacentes, cumprindo assim           
os requisitos para a instalação dos implantes em si. Importante notar, que das             
inúmeras superfícies o objetivo maior - osseointegração - é alcançado na grande            
maioria dos casos (BRÂNEMARK, 1969).  

A vantagem dos pinos de titânio é que eles possuem uma alta resistência e              
durabilidade dos implantes. A partir daí, as técnicas, exames e outros materiais para             
a confecção desses dispositivos foram avançando, o que possibilita a reabilitação do            
sorriso de forma rápida e atraumática. (DIBART, S.; DIBART, J.P., 2014).  

Um dos procedimentos de maior complexidade na instalação de implantes          
dentários é a reabilitação de pacientes com a mandíbula atrófica, algumas opções            
para que reabilitação de tais pacientes são relatados na literatura, como a utilização             
de implantes curtos, lateralização do nervo alveolar inferior, enxertia óssea entre           
outros (ALVARENGA et al., 2013). 
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Figura 1 - Radiografia Panorâmica demonstrando a reabsorção óssea severa 

em região posterior de mandíbula. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Fonte: Daroz et al., 2007. 
 

2.3. Neuroanatomia e Nervo Alveolar Inferior 

 
A neuroanatomia é o estudo do relacionamento entre a estrutura anatômica e            

a função do sistema nervoso. O nervo trigêmeo é considerado um nervo misto, sua              
parte sensitiva é consideravelmente maior que a parte motora. A raiz sensitiva está             
situada no gânglio trigeminal, é formada por prolongamentos dos neurônios          
sensitivos, localizado no cavo trigeminal. Ocorrem ramificações periféricas desses         
nervos sensitivos: nervo oftálmico, nervo maxilar e nervo mandibular. A raiz motora            
do nervo trigêmeo se distribui nos músculos mastigatórios, contendo fibras que           
estão presentes no nervo mandibular (BAKER, 2012).  

O nervo oftálmico é um nervo essencialmente sensitivo que emite um           
pequeno ramo antes de entrar na órbita que se dirige anteriormente e penetra a              
órbita pela fissura orbital superior, dividindo-se em três ramos principais: lacrimal,           
frontal e nasociliar. Sendo ele responsável pela sensibilidade da cavidade orbital           
(SOBOTTA, 2000).  

O nervo maxilar é um nervo essencialmente sensitivo que emite um pequeno            
ramo e deixa o crânio pelo forame redondo cruzando a fossa ptérigo-palatina,            
introduzindo na fissura orbital inferior e entrando na cavidade orbital, onde passa a             
se chamar nervo infra-orbital. O nervo continua sucessivamente transitando pelo          
assoalho da órbita passando pelo sulco, canal e forame infra-orbital, por meio do             

 



13 
 

forame ele se exterioriza e fornece ramos colaterais como nervo alveolar superior            
médio e nervo alveolar superior anterior que se dirigem para baixo nas proximidades             
dos ápices radiculares dos dentes superiores (BAKER, 2012).  

O nervo mandibular é a terceira ramificação do nervo trigêmeo, sendo um            
nervo misto, apresenta sua porção sensitiva maior que a porção motora, atravessa o             
crânio pelo forame oval e se ramifica em um grande ramalhete, sendo as principais              
ramificações do nervo lingual e o nervo alveolar inferior. O nervo lingual concede             
sensibilidade aos dois terços anteriores da língua e o nervo alveolar inferior percorre             
o interior do osso da mandíbula pelo canal mandibular até o incisivo central (BAKER,              
2012).  

Ocorre uma ramificação do nervo alveolar inferior na altura do segundo           
pré-molar que é o nervo mentual, o qual emerge do forame mentoniano para dar a               
sensibilidade aos tecidos mole do mento. Ainda no canal mandibular o nervo            
alveolar inferior se ramifica desordenadamente para constituir o plexo dental inferior           
do qual partem os ramos dentais inferiores. Já a porção motora do nervo mandibular              
é responsável por inervar os músculos da mastigação (temporal, masseter e           
pterigóideo medial e lateral) que tem os nervos com os mesmos nomes dos             
músculos (SOBOTTA, 2000). 

O nervo alveolar inferior, encontra-se entre o ligamento esfenomandibular e          
ramo da mandíbula, curvando-se para fora e para baixo chegando ao canal            
mandibular, onde emitirá ramos que são responsáveis pelas inervações dos dentes           
inferiores, papilas interdentais, tecidos periodontais, tecidos ósseo adjacente, lábio         
inferior, mucosa e gengiva vestibular do dentes anteriores (RABELO et al., 2017).  

O lesionamento do nervo pode deixar inúmeras sequelas como déficit          
sensorial (anestesia ou hipostasia) a distúrbios neurosensoriais (parestesia,        
disestesia, hiperestasia) (CHAN et al., 2010).  

Os Nervos Trigêmeo, Oftálmico, Maxilar, Mandibular e Alveolar Inferior,         
descritos acima podem ser observados na figura 2.  
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Figura 2 - Neuroanatomia. 

Fonte: Sobotta, 2020. 
 
 

O canal mandibular é uma estrutura óssea localizada no corpo e ramo da             

mandíbula, se estendendo desde o forame mandibular até o forame mentual,           
percorre o ramo da mandíbula para baixo avançando o corpo da mandíbula próximo             

à face interna até o nível do terceiro molar, a partir do segundo molar aproxima-se               

da face externa, na maior parte de seu trajeto localiza-se entre a parte externa e               
interna. O canal possui em média 3,7 mm de diâmetro e à medida que se aproxima                

do forame mentoniano diminui para 2,9 mm (TOLEDO-FILHO; MARZOLA; TOLEDO          

NETO, 1998).  

O canal mandibular possui paredes de osso compacto que servem de           

proteção ao seu conteúdo. Quanto a sua qualidade óssea a predominância de osso             
com espaços medulares pequenos e com extensa cortical. A principal continuação           

do canal mandibular é o caminho que vai até o forame mentoniano, determinando o              
canal mentoniano com direção lateral, superior e posterior, quando o nervo alveolar            

inferior atravessa o canal passa a denominar-se nervo mentoniano         

(VENDRUSCOLO,  2013). 
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2.4. Planejamento cirúrgico 

 
O planejamento cirúrgico para a instalação de implantes dentários deve          

acontecer de forma multidisciplinar, ou seja, visando o resultado final do tratamento            
para lhe proporcionar bem estar (planejamento reverso) (NEVES, 2006). 

Dentro deste planejamento, deve ser avaliado em primeira análise as          

condições psico-sociais e as condições de saúde em um aspecto geral. Feito assim,             
deve-se realizar a avaliação odontológica por meio de exames clínicos, físicos e            

exames complementares (CARVALHO et al., 2006).  

Na anamnese, investigar história pregressa, comorbidades, queixa principal,        
história familiar, uso contínuo de medicações entre outros. Já no exame clínico e             

físico deve-se avaliar tipos de rebordo por meio de palpação e inspeção, atrofias             
ósseas, áreas edêntulas, tecidos moles e limitações anatômicas. (GOMES et al.,           

2008). 

Para complementação do planejamento é importante a análise rigorosa da          
radiografia panorâmica, tomografia computadorizada, documentações fotográficas,      

modelo de estudo para confecção de guia cirúrgico, hemograma e coagulograma           

(ALBANI et al., 2003).  
Pacientes portadores de enfermidades como diabetes, osteoporose,       

distúrbios de coagulação sanguínea, anemia e idade avançada não apresentam          
contra-indicações absolutas e sim relativas, pois são passíveis de melhora. Contudo,           

fatores que são observados em exames intra e extra orais associados aos exames             

complementares proporciona um planejamento ideal para o caso (CARVALHO et al.,           
2006). 

Partindo desse pressuposto, um indivíduo que apresente boas condições         

físicas, porém com idade avançada é perfeitamente viável para a colocação de            
implantes. Sendo assim, na colocação de implantes dentários não existe uma           

contra-indicação absoluta (NEVES, 2006).  
 

2.5. Técnica Cirúrgica de Lateralização do Nervo Alveolar 

 
A incisão deve começar na região retromolar da crista alveolar, com lâmina de             

bisturi 15C, realizada na região edêntula seguida de incisão intrasulcular nos dentes            
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adjacentes em sentido ao canino descendo para o vestibular com relaxante, fazendo            

uma incisão para melhor manipular o retalho da mucosa na região posterior. Deve             
determinar o forame mentual e seu feixe, realizar uma dissecação suave para            

reduzir a tensão do tecido. Basicamente as incisões devem facilitar ao cirurgião            
todos os procedimentos de instrumentação e facilitar a identificação de estruturas           

anatômicas, com amplitude operatória, estendendo se por pelo menos 1 cm do sítio             

da osteotomia (DI PILLO, 2009). 
Pode-se observar na figura 03 e 04 logo abaixo uma imagem intra-oral inicial,             

demonstrando ausência dos elementos associados a defeito ósseo vertical e a área            

com o descolamento mucoperiostal já realizado.  
 

Figura 3 - Região edêntula. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Freire et al, 2019. 
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Figura 4 - Descolamento Mucoperiostal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Freire et al, 2019. 

Para que a janela óssea possa ser confeccionada e dar acesso ao NAI, se faz               

necessário o uso do piezoelétrico ou de brocas cirúrgicas de peça reta. Uma             
irrigação abundante com soro fisiológico 0,9% é essencial para se evitar o            

superaquecimento ósseo. O piezoelétrico deve ser guiado com destreza, sem força           

brusca, mas necessitando de pressão mínima para se obter um corte preciso da             
tábua óssea vestibular. Após o corte realizado a tábua óssea cortical deve ser             

removida, preferencialmente com a utilização de cinzéis ou curetas (MAGRIN, 2013;           
NAVES, et al., 2019). 

Figura 5 - Osteotomia da tábua óssea vestibular. 

 
Fonte: Zago et al., 2015. 
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O afastamento do nervo deve ser feito com destreza, utilizando-se de fitas            

cirúrgicas, tiras elásticas estéreis ou látex estéril, para tracionamento do NAI do            
interior do canal mandibular, como mostra a figura 6, permitindo assim, a sequência             

de fresagens dos implantes (com o nervo afastado) e posterior inserção dos            
mesmos. É importante ressaltar. que o NAI deve ser tracionado delicadamente a fim             

de minimizar os traumatismos que podem ser causados ao feixe (DI PILLO, 2009). 

Figura 6 - Tracionamento do feixe vásculo nervoso (NAI). 

 

 

 
 
 

 
 

 

Fonte: Freire et al., 2019. 

Após a sequência de fresagem para colocação de implantes é utilizado uma            

membrana de colágeno sobre os mesmos instalados, para que o NAI possa ser             
reposicionado e acomodado passivamente como mostra a figura 07, interpondo o           

espaço entre os implantes e o nervo lateralizado, podendo ser feita a utilização de              
enxertos. 

Figura 7 - Implantes instalados e reposicionamento do feixe (NAI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Freire et al, 2019. 
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O procedimento cirúrgico é finalizado com a sutura tomando cuidado para           

cooptar perfeitamente as bordas de todo sítio cirúrgico, como mostra a figura 08             

(TOLEDO FILHO et al., 1998).  

Figura 8 -  Sutura. 

 
Fonte: Freire et al, 2019. 

 
2.6. Pós-cirúrgico 
 

Em alguns casos, temos uma demora no retorno da sensibilidade nervosa do            

feixe, por conta de manipulações excessivas. Quando a técnica é realizado em            

pacientes mais jovens o retorno da sensibilidade desse feixe é mais rápida de             
acordo com Jensen e Nock (1987).  

Os pesquisadores Hirsch e Branemark (1995) destacam que o deslocamento          

do feixe vásculo nervoso do canal mandibular geralmente provoca uma isquemia           

devido a distensão no ato cirúrgico, os estudiosos, ainda afirmam que, essa            
isquemia é o fator responsável pelos distúrbios pós-operatórios.  

Outra situação indesejada além da parestesia é a fragilização do osso           

mandibular. Kan et al. (1997) relatam que, um dos fatores para diminuição do risco              

de fratura mandibular é que os pacientes mantenham uma alimentação          
pós-operatória branda, e também a proibição de instalação de próteses removíveis.  

Pacientes que passam por esse tipo de cirurgia devem seguir uma orientação            

pós-operatória bastante regrada, e seguir a risca as prescrições com          
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antibioticoterapia, antiinflamatórios e analgésicos, passando por avaliações       

periódicas quanto às alterações neurossensoriais e evolução do quadro, além de           
controle radiográfico do caso. É necessário um acompanhamento a longo prazo           

destes pacientes, variações de intensidade da sintomatologia devem ser registradas          
(formigamento, calor, entre outras). Todos os pacientes devem ser investigados a           

respeito das funções motoras da língua, lábio e músculos da mastigação, assim            

como, a sensação sobre a pele (DI PILLO, 2009).  

Quando ocorrem lesões maiores onde há a secção do nervo, os sintomas            

podem perdurar por vários meses, sendo necessário a realização de microcirurgias           
para restabelecimento da função motora. Pode-se utilizar outras técnicas para          

recuperação do mesmo, como aplicação de laser de baixa intensidade no caminho            

da inervação afetada, ajudando a modular respostas inflamatórias (CASTRO et al.,           
2015).  

Quando há distúrbios neurossensoriais a laserterapia é uma das opções de           
tratamento no pós-operatório seguindo o trajeto do nervo alveolar inferior com           

aplicações de baixa potência infravermelha intra e extra oral, durante 4 semanas            

(PIMENTEL et al., 2016).  

 
 
3 RESULTADOS  

 
Devido às complicações que acometem a técnica de lateralização do nervo           

alveolar inferior, ela não é uma escolha unânime dentre os especialistas da área.             
Como resultados a respeito dos inconvenientes da técnica, a lateralização pode           

causar algumas alterações, sendo a mais comum a parestesia - ausência de            

resposta a estímulos - e a menos comum a fratura de mandíbula, por se tratar de                
pacientes com certa fragilidade óssea devido a excessiva reabsorção em região           

posterior desse osso (DI PILLO, 2009).  

O quadro 01 mostra que dos 11 artigos selecionados, 05 são revisão de             

literatura com 37 estudos no seu total e 06 são relatos de casos com 33 pacientes,                
apenas um paciente e dois estudos apresentou o resultado insatisfatório a técnica            

de lateralização do nervo alveolar inferior. 
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Quadro 1 - Síntese dos artigos e resultados. 

Fonte: As autoras.  

 
4 DISCUSSÃO 

 

Em 1995, Hirsch e Branemark, realizaram a avaliação de duas técnicas           

distintas que facilitaria a mobilização do NAI com o intuito de colocar implantes,             
 

ARTIGO ANO TIPO RESULTADOS 

Abayey, B.; 
Juodazpalys G. 2015 Revisão de 

Literatura 
De 16 estudos, 6 apresentaram 
falha na osseointegração 

Abayey, B.; 
Juodazpalys G. 2015 Revisão de 

Literatura 

De 21 estudos, todos apresentaram 
parestesia de 1 a 6 meses e em 2 
deles foi permanentes 

Freire et al. 2019 Relato de Caso O paciente teve retorno sensorial 
em 4 semanas. 

Peleg, M.; Mazor, 
Z.; Chaushu G.; 
Garg, A.K. 

2010 Relato de Caso 

Dos 10 pacientes, 4 tiveram retorno 
sensorial em 4 semanas e 1 
recuperação completa em 6 
semanas, os outros 5 não teve 
relatos. 

Di Pillio, L. 2009 
Revisão de 
Literatura e 

Relato de caso 

De 12 pacientes, a disfunção variou 
de 3 semanas a 10 meses e 
somente 1 paciente não foi 
satisfatório. 

Schneider, A.L. 
 

2014 Revisão de 
Literatura Não há resultados. 

Pimentel et al. 2016 Relato de Caso Os dois pacientes tiveram retorno 
sensorial em 3 meses. 

Magrin, G. 2013 Revisão de 
Literatura Não há resultados. 

Zago et al. 2015 Relato de Caso Após 6 meses do procedimento a 
paciente relatou melhora sensorial. 

Kfouri et al. 2009 Relato de Caso Não houve parestesia. 

Mohamed, M. 2018 Relatório 
preliminar 

De 7 pacientes, 1 teve retorno 
imediato e os 6 tiveram retorno 
total em 3 semanas. 
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analisando o volume, quantidade e qualidade óssea, sobrevida dos implantes e           

disfunções neurais. Os pesquisadores relataram que o procedimento cirúrgico desta          
técnica nem sempre é simples, o trauma causado ao NAI varia em cada paciente.              

Concluíram que os estudos sobre as disfunções neurológicas ainda não estavam           
completos.  

Em 1987, Jensen e Nock observaram a dificuldade de reabilitação com           

implantes osseointegráveis devido a presença do NAI em severas reabsorções,          

sendo os primeiros a desenvolver uma opção de tratamento com objetivo de            
contornar a estrutura anatômica, simultaneamente estes pesquisadores, estudavam        

distúrbios neurossensoriais causados após a manipulação do feixe e observaram          

que em outras cirurgias, que não envolviam a manipulação do nervo, mas que             
ocorriam em proximidade ao mesmo, ainda ocorriam disfunções parestésicas.         

Conforme Kan et al. (1997), a técnica de lateralização do nervo alveolar inferior             

permite o seu emprego sem riscos e sob uma visão direta com melhor             
aproveitamento ósseo.  

Os estudiosos Abayey e Juodazpalys (2015), comprovaram em suas         

pesquisas que existem duas técnicas principais para o reposicionamento do nervo           
alveolar inferior, ambas são seguras, tanto quanto a lateralização e a transposição,            

onde a maioria dos pacientes que realizaram esta técnica tiveram alterações           

neurossensoriais transitórias.  

Esta técnica, de acordo com Peleg et al. (2002), expõe o nervo alveolar             

inferior, diminuindo assim o trauma, lesão e a estrutura nervosa o que possibilita             

ainda o uso de implantes maiores.  

Em 2005, Gil et al. (2007) e Daroz et al. (2007) concluíram que a cirurgia de                 

lateralização do NAI é praticada a muitos anos com diversas finalidades antes de ser              
associada a terapia de implantes, outras possibilidades são reabilitação do rebordo           

com intensa ou moderada reabsorção como enxertias ósseas, implantes curtos e           
implantes inclinados.  

Com a evolução da cirurgia oral, a piezocirurgia foi introduzida para            

realização de cirurgias lateralização do nervo alveolar de forma mais segura, devido            

a sua grande performance no corte do tecido ósseo. Sua característica de            
preservação dos tecidos moles transforma procedimentos antes críticos, em simples          
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e perfeitamente executáveis (PIMENTEL et al, 2016).  

De acordo com Schneider, A L. 2014, a utilização do piezoelétrico minimiza o             

risco de danos acidentais ao nervo, pois possui vibrações numa frequência           
específica para tecidos duros.  

Em vista disso, Freire et al; 2019, o método da TLNAI com a utilização do               

piezoelétrico oferece vantagens atraentes, incluindo menor tempo cirúrgico e a          

possibilidade de usar implantes mais longos, permitindo ancoragem bicortical,         
melhor estabilidade primária e relação biomecânica corono-radicular em        

comparação com o uso de implantes curtos. 

A suspeita do superaquecimento ósseo com a vibração das ponteiras          

permanece, porém, muitos autores demonstram que o superaquecimento gerado         

pelo uso de instrumentos rotatórios é maior e mais nocivo às células, em             

comparação ao uso da piezoeletricidade. Achados histológicos mostraram menor         
necrose térmica do osso coletado pela piezocirurgia quando comparado com outros           

métodos (LECLERCQ et al., 2008). 

Segundo os estudos, o número de células inflamatórias diminui e nova           

osteogênese ao redor dos implantes instalados com o uso do ultrassom piezoelétrico            
aumenta. Empregando-se esta nova técnica, analisaram o processamento de         

remodelação óssea após osteotomia piezoelétrica, comparando-a com as técnicas         

convencionais realizadas com fresas e serras, avaliando seu impacto futuro em           
aplicações cirúrgicas. A precisão e seletividade de corte, o campo visual claro devido             

ao fenômeno de cavitação, são os principais fatores que diferenciam esta nova            
técnica dos sistemas convencionais disponíveis. Contudo, o tempo necessário para          

a realização da osteotomia da janela com o uso do piezoelétrico é maior do que com                

as fresas convencionais. (KFOURI et al., 2009).  

Zago et al. (2015), diz que a lateralização do nervo alveolar inferior é uma              

técnica viável que necessita de um diagnóstico da anatomia e a localização do             

defeito, para um resultado estético e funcional. 

Mohamed e Mounir (2018) afirmam que está técnica diminui a necessidade           

de enxerto ósseo e possibilita a inserção de implantes dentários na mesma cirurgia e              
a utilização do guia cirúrgico, reduzindo significamente o tempo de cirurgia.  

Pimentel et al. (2016) concluíram que a técnica de lateralização do nervo            
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alveolar inferior apresenta menos disfunção neurossensorial do que a técnica de           

transposição do NAI, porém seu estudo mostra que ambas apresentaram feedback           
sensorial semelhante.  

Na Técnica de Lateralização do Nervo Alveolar Inferior, às indicações são           

precisas e seguir um protocolo é de extrema importância. Toledo et al. (2005)             

ressaltam a necessidade do conhecimento do paciente através de consentimentos          
livre e esclarecido. Chiapasco e Romeo (2007) afirmam que a técnica de            

lateralização é para casos onde a altura óssea é menor que 10mm acima do canal               
mandibular. Manfro et al. (2008) concluiu que quando não houver outra alternativa a             

técnica pode ser indicada.  

Os pesquisadores, Toledo et al. (2005), e Chiapasco e Romeo (2007),           

apontam que em pacientes com altura óssea menor que 3 mm, atrofias severas do              
complexo maxilo-mandibular e grau de reabsorção óssea importante, a técnica          

passa a ser contra-indicada. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio de uma análise da literatura e do conhecimento teórico científico,            

essa pesquisa proporcionou o entendimento de diversas vertentes da técnica de           
lateralização do nervo alveolar inferior, bem como da sua anatomia. Ressalta-se que            

a técnica é complexa e de dificuldade relativamente alta em sua realização, porém,             

se bem executada e com os instrumentais adequados (piezoelétrico), pode          
proporcionar ambiente ósseo tridimensional satisfatório para a instalação de         

implantes dentários. As complicações inerentes à técnica são basicamente duas          
principais, sendo elas a parestesia e a fratura. Em relação à parestesia, uma técnica              

adequada tem demonstrado uma melhora gradual ao longo dos períodos de           

reavaliação, sendo tal fato um ponto positivo na escolha da mesma. Em relação à              
fratura, apesar de citada em alguns artigos, nenhum dos casos clínicos selecionados            

apresentou tal complicação. 
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