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[ Made in Brazil ] 

Implante imediato na região anterior: aspectos cirúrgicos e protéticos
Sexo feminino, 37 anos, leucoderma

Paciente com fratura dos incisivos centrais (11,21) ocasionada por trauma automobilístico. Durante a 
anamnese e exame clínico a mesma relatou insatisfação estética pela ausência da papila interdental. 
No exame tomográfico observou-se presença de osso apical, assim como a tábua óssea vestibular.  
Foi realizado a exodontia dos elementos dentários, respeitando e mantendo a integridade dos tecidos 
moles.  Imediatamente a exodontia realizamos a implantação imediata dos implantes Biomorse XP, 
preenchimento do “gap” enxerto ósseo bovino medular [Bonefill Porous Médio], enxerto de tecido 
conjuntivo na vestibular e a captura dos provisórios. Após o período de osseointegração completado 
realizou-se as moldagens de transferência com a adequada personalização dos transferentes. Sobre 
os implantes foi  parafusado pilares personalizados em zirônia e cimentado coroas em E-max sobre 
os mesmos. O projeto reabilitador incluía o preparo dos incisivos laterais que posteriormente recebe-
ram laminados cerâmicos. 



[ 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 ] 

Levantamento de seio maxilar pela técnica da janela lateral
Sexo feminino, 40 anos, leucoderma

Paciente procurou atendimento para realização de implantes na região do 16, no entanto a presença 
de um resto radicular e ausência de osso remanescente para a implantação fez com que a abordagem 
inicial fosse a realização de um levantamento de seio maxilar, assim como, preservar o tecido ósseo 
supracrestal. Inicialmente foi realizado a exodontia dental seguido da abertura de uma janela lateral 
e elevação do seio maxilar. Após a elevação, o seio maxilar foi preenchido com Bonefill Porous Médio, 
já a janela lateral, assim como, o espaço do resto radicular foi necessário a utilização de uma barreira 
de PTFE sobre o biomaterial, afim de impedir a migração de células indesejadas. Passado 6 meses foi 
possível a instalação do implante Biomorse XP e posterior confecção da prótese dentária. 



[ 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.

Remoção da Surgitime PTFE



[ Made in Brazil ] 

Open healing para a preservação de alvéolo pós-exodontia
Sexo masculino, 40 anos, leucoderma

Paciente com presença de lesão extensa na região do 16 e ausência de tecido ósseo apical. Foi plane-
jado a exodontia, curetagem delicada da região, preservação do alvéolo utilizando uma lâmina de titâ-
nio intencionalmente exposta [Surgitime Titânio Seal] e “gap” preenchido com enxerto ósseo bovino 
medular [Bonefill Porous Médio]. Após 6 meses foi possível a instalação de implante Biomorse XP e 
posteriormente as etapas protéticas para a finalização da coroa sobre implante.  



[ 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.

PO 120 dias.
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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.

PO 180 dias.



[ Made in Brazil ] 

Aumento ósseo horizontal com malha de titânio
Sexo masculino, 40 anos

Paciente com deficiência óssea horizontal procurou tratamento para instalação de implantes nos in-
cisivos centrais. Realizamos procedimento regenerativo horizontal utilizando matriz mineralizada bo-
vina particulada [Bonefill Porous Médio] associada a malha de titânio com furos 0,15 mm [Surgitime 
Titânio] criando um arcabouço favorável para o enxerto.  Após 11 meses foi instalado os implantes 
Biomorse XP.



[ Made in Brazil ] 

caso clínico cortesia by 
cassio.kampits I ana.kuentzer I cliciane.carvalho

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.

PO 19 meses.
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Aumento ósseo horizontal com malha de titânio
Sexo masculino, 46 anos

Paciente com deficiência óssea horizontal procurou tratamento para futura instalação de implantes. 
Dentre as opções de tratamento para a recuperação do tecido ósseo perdido, utilizamos uma matriz 
mineralizada bovina particulada [Bonefill Porous Médio] associada a malha de titânio com furos 0,15 
mm [Surgitime Titânio] criando um arcabouço para “armazenar” o enxerto e permitir que a regene-
ração ocorresse sem a concorrência de tecido conjuntivo.



[ Made in Brazil ] 

caso clínico cortesia by 
cassio.kampits I luciano.pratto I diego.pons I haron.presser I nathanael.perius

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.

PO 180 dias.
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Implante com estética imediata em região anterior da maxila
Sexo masculino, 18 anos

Paciente foi encaminhado para avaliação clínica dos incisivos centrais. Ambos apresentavam reabsor-
ção externa, inicialmente foi conduzido um procedimento de manutenção do rebordo alveolar utilizan-
do uma matriz mineralizada bovina particulada [Bonefill Porous Médio] e membrana de pericárdio 
bovina [Surgitime Collagen] minimizando a reabsorção do rebordo residual e, portanto, permitindo a 
futura instalação de implantes que satisfazem os critérios estéticos e funcionais.



[ Made in Brazil ] 

caso clínico cortesia by 
cassio.kampits I luciano.pratto I haron.presser I carolina.rifel I marcos.balvedi

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 ] 

Implante imediato na região anterior
Sexo feminino, 25 anos

O tratamento proposto foi exodontia, implante imediato e provisório no mesmo ato da cirurgia. Exo-
dontia feita com cuidado preservando a crista alveolar, fresagem para instalação do implante cone 
morse [Biomorse XP] utilizando um pilar universal para a confecção do provisório e posteriormente 
pilar personalizado em zircônia para a prótese definitiva. Foi utilizado material de preenchimento 
entre a tábua óssea e o implante.



[ Made in Brazil ] 

caso clínico cortesia by 
cassio.kampits 

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 ] 

Selamento alveolar com cicatrizador personalizado após colocação imediata do 
implante
Sexo masculino, 30 anos

Paciente apresentava perfuração radicular. O plano de tratamento incluiu a indicação de exodontia, 
seguida de um implante imediato cone morse [Biomorse XP] associado a um cicatrizador persona-
lizado [feito no pilar de titânio] para manter a caracterização do contorno gengival do elemento e um 
pilar universal para a prótese definitiva. Foi utilizado uma matriz mineralizada bovina particulada 
[Bonefill Mix] para preenchimento entre a tábua óssea e o implante.



[ Made in Brazil ] 

caso clínico cortesia by 
cassio.kampits I luciano.pratto I haron.presser I diogo.pons I artur.klein

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 ] 

Open healing para a preservação de alvéolo pós-exodontia
Sexo feminino, 29 anos

O plano de tratamento incluiu a implantação imediata [Biomorse XP] na região posterior com defeitos 
ósseos utilizando matriz mineralizada bovina particulada [Bonefill Mix] e lâmina de titânio [Surgi-
time Titânio Seal]. Após 3 meses de osseointegração, manipulamos os tecidos moles com o pilar 
provisório sobre implante. Terminado a manipulação tecidual foi realizado uma transferência perso-
nalizando o transferente. Caso finalizado com pilar personalizado.



[ Made in Brazil ] 

caso clínico cortesia by 
cassio.kampits I luciano.pratto I haron.presser I sabrina.cairus I andressa.trizotto

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 ] 

Open healing para a preservação de alvéolo pós-exodontia
Sexo masculino, 50 anos

Dentre as opções de tratamentos, optamos pela instalação de implantes cone morse imediatos [Bio-
morse XP] na região posterior mandibular seguido de preenchimento do alvéolo com matriz minera-
lizada bovina particulada [Bonefill Mix] e lâmina de titânio [Surgitime Titânio Seal]. Após a osseoin-
tegração realizou-se os provisórios sobre implante para o correto condicionamento tecidual.



[ Made in Brazil ] 

caso clínico cortesia by 
cassio.kampits I luciano.pratto I haron.presser I carlos.scherer I samuel.maximovitz

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 ] 

Aumento ósseo horizontal com malha de titânio
Sexo masculino, 47 anos

Paciente com deficiência óssea horizontal. O tratamento proposto para regeneração óssea foi a uti-
lização de matriz mineralizada bovina particulada [Bonefill Porous Médio] associada a malha de ti-
tânio com furos 0,15 mm [Surgitime Titânio] para a manutenção do enxerto em posição e posterior 
instalação de implantes cone morse [Biomorse XP].



[ Made in Brazil ] 

caso clínico cortesia by 
cassio.kampits I luciano.pratto I haron.presser I carlos.scherer I samuel.maximovitz

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.

PO 180 dias.
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Open healing para a preservação de alvéolo pós-exodontia
Sexo masculino, 50 anos

Paciente procurou tratamento para implantação no dente 46. O plano de tratamento proposto foi pre-
servação alveolar pós extração com a instalação de implantes imediatos [Biomorse XP] utilizando 
uma matriz mineralizada bovina particulada [Bonefill Porous Médio] para preenchimento do gap e 
lâmina de titânio [Surgitime Titânio Seal] intencionalmente exposta em meio bucal para fechamento 
do alvéolo.
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caso clínico cortesia by 
cassio.kampits I luciano.pratto I haron.presser I carlos.scherer I samuel.maximovitz

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.
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Implante com estética imediata em região anterior da maxila
Sexo feminino, 46 anos

Paciente insatisfeita com a estética anterior, durante exame radiográfico percebeu-se uma fratura 
dental no elemento 11. O tratamento proposto foi exodontia, instalação de implante imediato [Bio-
morse EZ] com coroa provisória e preenchimento entre a tábua óssea e o implante. Posteriormente 
reabilitação dos elementos 13 ao 23.
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caso clínico cortesia by 
cassio.kampits I luciano.pratto I haron.presser I carlos.scherer I samuel.maximovitz I 
marina.barbosa

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.


