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RESUMO
O ameloblastomamulticístico é um tumor raro de origem odontogênica que apresenta maior prevalência em
mandíbula do que em maxila. Seu tratamento pode ser de forma conservadora (marsupialização seguida de
enucleação) em caso de lesões menores ou com uma terapia mais agressiva removendo parte da mandíbula
(hemimandibulectomia). Em casos de maior extensão e complexidade é necessário à utilização de enxertos
para substituir a porção óssea perdida. O enxerto autógeno microvascularizado é o mais indicado, pois mantém
a vascularização sanguínea na área receptora, reduz o índice de reabsorção do enxerto e permiti a reabilitação
oral futura com implantes osseointegrados. As próteses de titânio customizadas são também indicadas em
caso de lesões maiores, porém possuem um alto custo tornando inacessível para a grande maioria dos
pacientes. Uma forma alternativa de devolver a função e a estética dos pacientes é a utilização de próteses de
resina em polimetilmetacrilato melhorando a qualidade de vida do paciente com menor custo. Nosso trabalho
apresenta o caso de um paciente do sexo masculino, 50 anos, que compareceu ao ambulatório de CTBMF do
Hospital Regional de Cacoal - HRC, com queixa de dor e aumento de volume em hemiface esquerda há mais ou
menos 08 anos. Foi submetido à hemimandibulectomia depois de firmado diagnóstico com biópsia incisional
de ameloblastomamulticístico com variante plexiforme e reabilitado de forma imediata por prótese
personalizada, confeccionada em resina acrílica de polimetilmetacrilato. O paciente evoluiu no pós-operatório
sem complicações apresentando excelente equilíbrio estético e funcional da face.
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