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[ Made in Brazil ] 

Reconstrução óssea com bloco xenógeno customizado
Sexo feminino, 45 anos, leucoderma

O enxerto “customizado” oferece ao dentista um enxerto ósseo em bloco inovador, pré-formado, modelado com maior precisão 
baseado no defeito ósseo do paciente. O planejamento é feito com base na tomografia computadorizada do defeito do paciente 
(dicom) e utilizando Bonefill Porous Bloco é confeccionado por uma fresadora, tornando o procedimento mais confortável para 
paciente, reduzindo o tempo de cirurgia e minimizando o risco de complicações.

Paciente com presença de implante dentário unitário instalado na região do dente 11 e reabilitação 
protética múltipla dento gengival na região dos dentes 11 e 12. Paciente relatou insatisfação esté-
tica e funcional. Ao exame tomográfico foi observado defeito ósseo horizontal e vertical na região, 
impossibilitando uma reabilitação não dento gengival. Foi realizado remoção do implante dentário 
previamente instalado, retalho total com ausência de incisões relaxantes, decorticalização, coleta de 
enxerto ósseo autógeno particulado da região do mento o qual foi adaptado no leito receptor, após 
adaptação do osso autógeno particulado no leito receptor, foi então fixado com parafuso auto rosque-
ante de fixação 1,2 x 14 mm um bloco xenógeno customizado planejado a partir do arquivo dicom da 
paciente pela empresa especializada techbone . Tal bloco, apresentou perfeita adaptação ao leito 
receptor, com ausência de báscula.  Sobre o mesmo foi colocada uma membrana reabsorvível de pe-
ricárdio bovino. Incisões undermine foram realizadas para liberação do retalho, possibilitando maior 
passividade do retalho e fechamento por primeira intenção do leito cirúrgico com suturas colchoeiro 
e suturas simples intercaladas.

>  Produtos utilizados Bonefill Bloco Porous Customizado I Surgitime Collagen I Parafuso de Enxerto
Custumização by techbone
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[ Made in Brazil ] 

Os casos clínicos disponibilizados foram escritos por autores independentes. Os artigos foram avaliados e cuidadosamente selecionados pela Bionnovation Biomedical. 
Os artigos em todos os casos refletem a opinião do(s) autor(es) envolvido(s) e, portanto, não coincidem necessariamente com a opinião do editor. A editora não garante a 
integridade ou exatidão dos artigos de autores independentes publicados nestes documentos. As informações fornecidas nos artigos não podem substituir uma avaliação 
odontológica por um especialista devidamente qualificado em um caso individual. Qualquer orientação para artigos publicados é, portanto, de responsabilidade do den-
tista. Os artigos publicados estão protegidos por leis de direitos autorais e não podem ser reutilizados, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso da editora e 
do(s) autor(es) em causa.



[ Made in Brazil ] 

Reconstrução óssea com bloco xenógeno customizado

O enxerto “customizado” oferece ao dentista um enxerto ósseo em bloco inovador, pré-formado, modelado com maior precisão 
baseado no defeito ósseo do paciente. O planejamento é feito com base na tomografia computadorizada do defeito do paciente 
(dicom) e utilizando Bonefill Porous Bloco é confeccionado por uma fresadora, tornando o procedimento mais confortável para 
paciente, reduzindo o tempo de cirurgia e minimizando o risco de complicações.

Reconstrução tecidual associada à instalação de implantes com guia duplo, em uma mesma sessão.
Uma evolução nas técnicas de reconstrução alveolar. 

Paciente tinha como queixa principal ausência do 21 e 22, perdidos simultaneamente por trauma em 
um acidente de trânsito. Após a remoção da prótese, observou-se a presença de defeito de rebordo 
vertical moderado e na vista oclusal, presença de defeito de rebordo horizontal. Embora a extensão 
dos defeitos horizontais e verticais sejam moderados, eles têm um impacto importante no resultado 
estético final com a reabilitação com coroas implantossuportadas. No planejamento digital prévio a 
cirurgia, com a simulação das futuras coroas sobre implante (a primeira opção era colocar 02 implan-
tes) a distância da crista óssea ao ponto de contato entre os dois implantes seria de 7mm. Previamen-
te a condução do caso foi feito, dentro do fluxo digital, o desenho e posteriormente a customização 
de um bloco xenógeno de acordo com a forma do defeito. Este bloco fresado adaptou-se a região do 
defeito. Previamente a adaptação do bloco foi feita a decorticalização do leito e a adaptação do guia 
cirúrgico sobre o bloco fresado para condução da cirurgia guiada de instalação dos implantes. Os 
implantes instalados também tem a função de estabilizar o bloco customizado. Suturas colchoeiro 
horizontais/simples na região da crista e simples interrompidas nas incisões verticais relaxantes.

>  Produtos utilizados Bonefill Bloco Porous Customizado
Custumização by techbone
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[ Made in Brazil ] 

Os casos clínicos disponibilizados foram escritos por autores independentes. Os artigos foram avaliados e cuidadosamente selecionados pela Bionnovation Biomedical. 
Os artigos em todos os casos refletem a opinião do(s) autor(es) envolvido(s) e, portanto, não coincidem necessariamente com a opinião do editor. A editora não garante a 
integridade ou exatidão dos artigos de autores independentes publicados nestes documentos. As informações fornecidas nos artigos não podem substituir uma avaliação 
odontológica por um especialista devidamente qualificado em um caso individual. Qualquer orientação para artigos publicados é, portanto, de responsabilidade do den-
tista. Os artigos publicados estão protegidos por leis de direitos autorais e não podem ser reutilizados, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso da editora e 
do(s) autor(es) em causa.



[ Made in Brazil ] 

Reconstrução óssea com bloco xenógeno customizado
Sexo feminino, 28 anos, leucoderma

O enxerto “customizado” oferece ao dentista um enxerto ósseo em bloco inovador, pré-formado, modelado com maior precisão 
baseado no defeito ósseo do paciente. O planejamento é feito com base na tomografia computadorizada do defeito do paciente 
(dicom) e utilizando Bonefill Porous Bloco é confeccionado por uma fresadora, tornando o procedimento mais confortável para 
paciente, reduzindo o tempo de cirurgia e minimizando o risco de complicações.

Paciente veio encaminhada pós-tratamento ortodôntico para avaliação e possível instalação de im-
plante na região do elemento 12. Ao exame tomográfico foi observado defeito ósseo tanto pela vesti-
bular quanto pela palatina, impossibilitando uma reabilitação por implantes sem a realização de en-
xerto ósseo. Foi realizado retalho total com incisões relaxantes, decorticalização, e inserção do bloco 
xenógeno customizado planejado a partir do arquivo dicom da paciente pela empresa especializada 
techbone o qual foi encaixado no leito receptor para teste de adaptação. Após validação o mesmo 
foi então fixado com parafuso auto rosqueante de fixação 1,4 x 12 mm. Tal bloco, apresentou perfeita 
adaptação ao leito receptor, com ausência de báscula. Sobre o mesmo foi colocada uma membrana 
reabsorvível de pericárdio bovino e todo o conjunto foi recoberto com membranas de L-PRF. Incisões 
undermine foram realizadas para liberação do retalho, possibilitando maior passividade do retalho e 
fechamento por primeira intenção do leito cirúrgico com suturas colchoeiro e suturas simples inter-
caladas.

>  Produtos utilizados Bonefill Bloco Porous Customizado I Surgitime Collagen I Parafuso de Enxerto
Custumização by techbone
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[ Made in Brazil ] 

Os casos clínicos disponibilizados foram escritos por autores independentes. Os artigos foram avaliados e cuidadosamente selecionados pela Bionnovation Biomedical. 
Os artigos em todos os casos refletem a opinião do(s) autor(es) envolvido(s) e, portanto, não coincidem necessariamente com a opinião do editor. A editora não garante a 
integridade ou exatidão dos artigos de autores independentes publicados nestes documentos. As informações fornecidas nos artigos não podem substituir uma avaliação 
odontológica por um especialista devidamente qualificado em um caso individual. Qualquer orientação para artigos publicados é, portanto, de responsabilidade do den-
tista. Os artigos publicados estão protegidos por leis de direitos autorais e não podem ser reutilizados, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso da editora e 
do(s) autor(es) em causa.


