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APÓS EXTRAÇÃO DO DENTE:

A cicatrização espontânea 
implica na

perda de volume do 
rebordo alveolar1–5

O que acontece na cicatrização espontânea? 

A cicatrização de alvéolos pós-extração e os processos de reab-
sorção que se verifi cam após a extração dentária têm sido muito 
investigados ao longo dos últimos anos. Os estudos clínicos mais 
recentes mostraram que:
 ›  o volume alveolar perdido após a extração do dente é 
considerável.1–5

 ›  dois terços da reabsorção ocorrem nos primeiros três meses.1

Perda de volume: implicações clínicas

Implicações clínicas potencialmente importantes na cicatriza-
ção em comparação com a preservação do rebordo:
 ›  uma menor quantidade de tecido mole peri-implantar saudável 
é mantido.6

 › resultados estéticos ruins.6

 ›  a necessidade de enxerto ósseo é 10 vezes maior na implantação 
se o rebordo não for anteriormente preservado.7

A perda de volume do rebordo 
após a extração em números:

de – 1,2 mm4 

(após 6 meses)

a – 1,5 mm7 
(após aproximadamente 6 meses)

Perda horizontal:

Perda vertical:

– 49 %1 
(após 12 meses)

– 3,8 mm4 

(após 6 meses)

Cicatrização espontânea19 Perda de volume alveolar após 2 meses19

Implante colocado sem preservação do rebordo20
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A preservação do rebordo vale a pena. 

Como a instalação imediata do implante não previne a reabsorção 
óssea9, o tratamento de alvéolos pós-extração com Biomateriais 
Geistlich pode compensar consideravelmente a perda óssea, pre-
servando o contorno do rebordo alveolar.5,10,11

Preservação do volume: evidência clínica

As últimas revisões sistemáticas (alto nível de evidência clínica) 
concordam que a preservação do rebordo é efi ciente na limitação 
da perda de volume alveolar.8,12–16

A preservação do rebordo com Biomateriais Geistlich pode:
 ›  prevenir a perda de volume ósseo e dar origem a uma situação 
otimizada dos tecidos duro e mole, independentemente do 
tempo escolhido para a implantação.17

 ›  melhorar o resultado estético mediante a preservação do 
volume e dos contornos do rebordo alveolar, quando o objetivo 
do tratamento é a instalação de um pôntico.18

Preservação do rebordo 
com Biomateriais Geistlich

preserva amplamente o volume
do rebordo alveolar 5,10,11 

“Detectamos que a preservação do rebordo 
alveolar é mais eficiente na redução fisiológica 
do rebordo quando comparado com a extração 
dentária sozinha.” 8
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Quota de revisão sistemática:

Preservação do rebordo21 Preservação de volume após 3 meses21
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PRESERVAÇÃO DO REBORDO COM 
BIOMATERIAIS GEISTLICH

Nem todos os substitutos ósseos são iguais – 
Olhe mais de perto!
Ensaios clínicos controlados realizados recentemente comprovam que Geistlich Bio-Oss®:

 preserva melhor o rebordo que o B-TCP de 
rápida reabsorção1

 preserva melhor o rebordo do que a hidro-
xiapatita sintética ou a esponja gelatinosa10

 proporciona mais tecido mineralizado 

em alvéolos do que com enxertos alógenos11

O uso de um material biofuncional como o Geistlich Bio-Oss® é 
essencial para o sucesso a longo prazo no tratamento de alvéolo 
pós-extração. Após a extração do dente, a matriz óssea de lenta 
reabsorção Geistlich Bio-Oss®/ Geistlich Bio-Oss® Collagen ajuda 

a preservar o volume ósseo ao longo do tempo, contribuindo 
assim para o sucesso na preservação do rebordo ou do contorno 
do mesmo para um acesso posterior (p. ex., implantação precoce 
com ROG após cicatrização espontânea ou implantação tardia).4,5

Benefícios clínicos da preservação do rebordo com 
Geistlich Bio-Oss®

Estudos clínicos indicam que a preservação do rebordo usando 
Geistlich Bio-Oss® proporciona: 
 ›  altura do topo da crista estável em alvéolos com paredes fi nas6

 ›  diminuição da perda horizontal de osso em implantação 
imediata7

 ›  maior quantidade de tecido mineralizado no alvéolo8

 ›  preservação do volume de rebordo abaixo de pônticos9

Alvéolo pós-extração 
com defeito

+

Geistlich 
Bio-Oss® Collagen

Geistlich 
Bio-Oss® Collagen

+=

=

Alvéolo pós-extração 
intacto*

Geistlich Muco-
graft® Seal

 Geistlich 
Bio-Gide® Shape
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Geistlich Bio-Gide® – mais osso neoformado12

Devido à sua estrutura em dupla face, a membrana Geistlich  
Bio-Gide® previne não somente a permeação de tecido mole, mas 
atua também como guia para o desenvolvimento precoce de novos 
vasos sanguíneos e13 a formação de novo osso.12

Geistlich Bio-Gide®: 
 ›   favorece uma cicatrização sem complicações mediante a técnica 
de cicatrização por segunda intenção.2,3

 ›   em combinação com Geistlich Bio-Oss®, garante uma formação 
óssea maior do que se usado sem a membrana.12

Preservação do rebordo com Geistlich Bio-Oss® Collagen e 
Geistlich Mucograft® Seal após 6 meses1

–43 %

–21 %

volume 
ósseo 
perdido

osso 
residual

volume 
ósseo 
perdido

osso 
residual

Reabsorção do rebordo com cicatrização 
espontânea após 6 meses1

Selagem do alvéolo

A matriz de colágeno Geistlich Mucograft® Seal, especialmente de-
senvolvida para a regeneração de tecido mole, é recomendada para o 
uso em combinação com Geistlich Bio-Oss® Collagen após a extração 
dentária, quando as paredes alveolares encontram-se preservadas.14

Os dados clínicos demonstram que Geistlich Mucograft® Seal: 
 ›  pode melhorar a cicatrização precoce da ferida.15

 ›  em combinação com Bio-Oss® Collagen, reduz signifi cativamente 
a perda de osso quando comparado com a cicatrização 
espontânea.1

 ›  oferece fl exibilidade no conceito de tratamento: desde 
a implantação precoce 8–10 semanas após a extração até a 
implantação tardia ou restauração com pônticos. 14

Conclusão:

 ›  + 93% da largura do rebordo é preservada com Geistlich 
Bio-Oss® Collagen e Geistlich Bio-Gide® 2,3

 ›  + 83% da largura do rebordo é preservada com Geistlich 
Bio-Oss® Collagen e Geistlich Mucograft® Seal1 

Nas páginas seguintes, você encontrará uma série de casos clínicos 
documentados abordando uma grande variedade de conceitos 
terapêuticos com diferentes biomateriais.

–17 %

– 8 %

Vestibular Lingual
x

z

y
x + y =

z + w =w

baseado em Jung et al., JCP 2013

Vestibular Lingual
x

z

y
x + y =

z + w =
w

baseado em Jung et al., JCP 2013
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O perfil de risco do paciente

Resumo

IMPLANTAÇÃO IMEDIATA NA PRESENÇA  
DE DEFEITO ÓSSEO MENOR

Objetivos

 ›  Implantação imediata mantendo uma boa estética do 
contorno.

 ›  Procedimento minimamente invasivo.
 ›   Os materiais são ilimitados e fáceis de usar.

Objetivos

 ›  Implantação imediata mantendo uma boa estética do 
contorno

 ›  Procedimento menos invasivo

 ›   Os materiais estão ilimitadamente disponíveis e são fáceis de 
usar

Antes da extração.

Conclusões

 › Tratamento dos tecidos duros e moles em um estágio .
 ›  Ao se combinar os três Biomateriais Geistlich, conseguimos 
uma cicatrização sem complicações e a preservação do 
volume ósseo alveolar.

 ›  Bons resultados estéticos a longo prazo nos dentes anteriores 
com um menor tempo de tratamento.

1 ano após a extração.

Fatores de risco estéticos Risco baixo Risco médio Risco alto

Saúde do paciente  Sistema imunológico intacto 
(não-fumante) Fumante ocasional  Sistema imunológico enfraquecido 

(fumante pesado)

Requisitos estéticos do paciente Baixos Médios Altos

Altura da linha do sorriso Baixa Média Alta

Biotipo gengival Espesso 
“festonado baixo”

 Médio 
“festonado médio”

 Fino 
“festonado alto” 

Formato das coroas dentárias Retangular Triangular

Infeções no local do implante Não há Crônicas Agudas

Altura do osso do dente adjacente  ≤ 5 mm do 
ponto de contato

 5,5–6,5 mm
do ponto de contato ≥ 7 mm do ponto de contato 

Situação restauradora do dente 
adjacente

Hígido Restaurado

Largura do espaço entre os dentes 1 dente (≥ 7 mm)  1 dente (< 7mm) 2 dentes ou mais

Anatomia do tecido mole Intacto Com defeito

Anatomia óssea do rebordo 
alveolar

Sem defeito Defeito horizontal Defeito vertical
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Documentação de caso

1 Situação clínica antes da extração do dente 11.

2 Implantação imediata após elevação de retalho.

3 Implante e Geistlich Bio-Oss® cobertos com Geistlich Bio-Gide®.

4  Geistlich Mucograft® suturada com pontos isolados simples 
no topo da área enxertada.

5 Situação clínica 2 dias após a intervenção.

6 Situação clínica 3 semanas após a intervenção.

7 Situação clínica 6 semanas após a intervenção (oclusal).

8 Situação clínica 6 semanas após a intervenção (vestibular).

“Os Biomateriais Geistlich são produtos 
inovadores e têm muitos anos de experiência.”

Seleção de material

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Geistlich Bio-Oss® 
grânulos pequenos (0,25 – 1 mm)

Geistlich Bio-Gide® 
(25 × 25 mm)

Geistlich Mucograft® 
(15 × 20 mm; bisturi circular 
(“punch”) com diâmetro 8 mm)

9  Reentrada minimamente invasiva: preparação de retalho enrolado 
após 12 semanas.

10  O retalho é enrolado no plano vestibular para aumentar a espessura 
de tecido mole na área vestibular e o pilar é conectado.

11  a) Radiografi a do retalho, 3 meses após a extração. 
b) Radiografi a após 1 ano de follow-up.

12 Situação clínica 1 ano após a extração.

10 1211 a 11 b

Dr. Michael Back & Dr. Oliver Blume (Munique, Alemanha)
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O perfil de risco do paciente

Resumo

IMPLANTAÇÃO IMEDIATA COM  
PREENCHIMENTO DO GAP

Fatores de risco estéticos Risco baixo Risco médio Risco alto

Saúde do paciente  Sistema imunológico intacto 
(não-fumante) Fumante ocasional  Sistema imunológico enfraquecido 

(fumante pesado)

Requisitos estéticos do paciente Baixos Médios Altos

Altura da linha do sorriso Baixa Média Alta

Biotipo gengival Espesso
“festonado baixo”

 Médio 
“festonado médio”

 Fino 
“festonado alto” 

Formato das coroas dentárias Retangular Triangular

Infeções no local do implante Não há Crônicas Agudas

Altura do osso no dente adjacente  ≤ 5 mm do 
ponto de contato

 5,5–6,5 mm
do ponto de contato ≥ 7 mm do ponto de contato

Estado do dente adjacente Hígido Restaurado

Largura do espaço entre os dentes 1 dente (≥ 7 mm)  1 dente (< 7mm) 2 dentes ou mais

Anatomia do tecido mole Intacto Com defeito

Anatomia óssea do rebordo 
alveolar

Sem defeito Defeito horizontal Defeito vertical

Objetivos

 ›  Instalação imediata do implante para reduzir o tempo de 
tratamento do paciente.

 ›  Preservação do volume ósseo vestibular.
 › Preservação da arquitetura gengival.

Antes da extração.

Conclusões

 ›  A técnica minimiza o tempo de tratamento. 
 ›  O tratamento mantém o volume dos tecidos mole e duro.

1 ano após a extração.
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Documentação de caso

2 a

1  O paciente apresenta o incisivo central fraturado. O biotipo é bastante 
fi no com margem gengival festonada.

2  a) Radiografi a do dente fraturado. b) Análise da situação óssea mediante 
tomografi a permite o planejamento com instalação de implante imediato. 

3  O espaço entre o implante e o osso vestibular é preenchido com 
Geistlich Bio-Oss®. Um enxerto de tecido conjuntivo é colocado entre 
a mucosa e o osso vestibular.

4  O implante (NobelActive™) é instalado no correto posicionamento 
tridimensional, com approach palatino. O pilar provisório é colocado.

5  É efetuado um perfi l de emergência ideal. A coroa provisória permite 
a manutenção das papilas.

6  A prótese provisória é inserida e deixada fora de oclusão. 

7  Situação clínica 8 dias após a cirurgia. A cicatrização ocorre sem 
complicações.

8  Situação 4 meses após exodontia, antes de fi nalizar a restauração 
protética.

Dr. Franck Bonnet (Le Cannet, França)

1 2 2 b 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Geistlich Bio-Oss® 
grânulos pequenos (0,25 – 1 mm)

9  O perfi l natural dos tecidos moles foi preservado.

10  Uma impressão individual é criada para uma transferência precisa do 
perfi l de emergência para o laboratório.

11  A coroa fi nal é feita diretamente sobre o pilar de zircônia (Procera®).

12  Vista vestibular da restauração fi nal 12 meses após a extração dentá-
ria. Observe o alinhamento perfeito da margem gengival e a posição 
ideal das papilas em relação aos pontos de contato.

Seleção de material

C
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Encontre aqui 
o acompanha-
mento a longo 
prazo.
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O perfil de risco do paciente

Resumo

IMPLANTAÇÃO PRECOCE COM ROG APÓS  
8 SEMANAS DE CICATRIZAÇÃO ESPONTÂNEA

Fatores de risco estéticos Risco baixo Risco médio Risco alto

Saúde do paciente  Sistema imunológico intacto 
(não-fumante) Fumante ocasional  Sistema imunológico enfraquecido 

(fumante pesado)

Requisitos estéticos do paciente Baixos Médios Altos

Altura da linha do sorriso Baixos Média Alta

Biotipo gengival Espesso
“festonado baixo”

 Médio 
“festonado médio”

 Fino 
“festonado alto” 

Formato das coroas dentárias Retangular Triangular

Infeções no local do implante Não há Crônicas Agudas

Altura do osso no dente adjacente  ≤ 5 mm do 
ponto de contato

 5,5–6,5 mm
do ponto de contato ≥ 7 mm do ponto de contato

Estado do dente adjacente Hígido Restaurado

Largura do espaço entre os dentes 1 dente (≥ 7 mm)  1 dente (< 7mm) 2 dentes ou mais

Anatomia do tecido mole Intacto Com defeito

Anatomia óssea do rebordo 
alveolar

Sem defeito Defeito horizontal Defeito vertical

Objetivos

 › Resultado estético agradável.
 ›  Tecido ósseo e mole em situação estável a longo prazo na 
região estética.

Antes da extração.

Conclusões

 ›  A baixa taxa de substituição de Geistlich Bio-Oss® ajuda  
a manter o volume do rebordo alveolar durante muito  
tempo – um fator de importância crucial para resultados 
estéticos a longo prazo.

 ›  Perda mínima de osso marginal e baixo risco de recessão  
da mucosa.

7,5 anos após o tratamento.
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Documentação de caso

1  Quadro clínico no exame inicial. O paciente apresenta linha do sorriso 
alta e reporta um acidente grave ocorrido há alguns anos afetando o 
dente 11.

2  Aguarda-se a cicatrização do alvéolo pós-extração e do tecido gengival 
durante 4–8 semanas após desbridamento do tecido infl amatório.

3  Durante as 4–8 semanas da cicatrização do tecido mole, não houve 
redução visível da largura da crista na região proximal do alvéolo.

4  É dada atenção especial ao posicionamento tridimensional correto do 
implante com boa estabilidade primária.

5  O defeito é coberto com lascas de osso autógeno retirado localmente 
para promover a neoformação óssea o mais rápido possível.

6  O volume ósseo é otimizado mediante enxerto local com grânulos de 
Geistlich Bio-Oss®. 

7  A membrana Geistlich Bio-Gide® é aplicada em duas camadas servindo 
de barreira temporária e para estabilizar o enxerto.

8  Após soltar o retalho por meio de incisões mucoperiostais, é realizado 
um fechamento primário da ferida sem tensão. A colocação da prótese 
provisória é iniciada após 8 semanas.

Prof. Daniel Buser & Prof. Urs Belser (Berna, Suíça)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

12

9  O follow-up após 7,5 anos mostra resultados estéticos estáveis.

10  Radiografi as a) após 1 ano: implante bem integrado no osso; b) após 
4 anos: condições ósseas peri-implantares absolutamente estáveis.

11  Tomografi a efetuada após 7,5 anos revela a) corte com parede vestibu-
lar completamente neoformada; b) implante corretamente instalado ao 
nível tridimensional.

12  Os resultados estéticos a longo prazo são excelentes.

Geistlich Bio-Oss® grânulos 
pequenos (0,25 – 1 mm)

Geistlich Bio-Gide® (25 × 25 mm)

11 a10 a 11 b10 b

Seleção de material

C
as

o 
3 

| I
m

pl
an

ta
çã

o 
pr

ec
oc

e

Veja aqui mais 
detalhes da 
abordagem 
cirúrgica.
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O perfil de risco do paciente

Resumo

CICATRIZAÇÃO ESPONTÂNEA PARA  
PRÓTESE CANTILEVER

Fatores de risco estéticos Risco baixo Risco médio Risco alto

Saúde do paciente  Sistema imunológico intacto 
(não-fumante) Fumante ocasional  Sistema imunológico enfraquecido 

(fumante pesado)

Requisitos estéticos do paciente Baixos Médios Altos

Altura da linha do sorriso Baixa Média Alta

Biotipo gengival Espesso
“festonado baixo”

 Médio 
“festonado médio”

 Fino 
“festonado alto” 

Formato das coroas dentárias Retangular Triangular

Infeções no local do implante Não há Crônicas Agudas

Altura do osso no dente adjacente  ≤ 5 mm do 
ponto de contato

 5,5–6,5 mm
do ponto de contato ≥ 7 mm do ponto de contato

Estado do dente adjacente Hígido Restaurado

Largura do espaço entre os dentes 1 dente (≥ 7 mm)  1 dente (< 7mm) 2 dentes ou mais

Anatomia do tecido mole Intacto Com defeito

Anatomia óssea do rebordo 
alveolar

Sem defeito Defeito horizontal Defeito vertical

Objetivos

 ›  Restauração protética de 2 alvéolos adjacentes na área 
anterior.

 ›  Preservação do rebordo para instalação precoce de ponte 
implantossuportada em cantiléver.

Antes da extração.

Conclusões
 ›  A implantação precoce é adequada para 2 alvéolos  
adjacentes.

 ›  O colapso dos tecidos durante o período de 6 semanas de 
cicatrização pode ser compensado pelo aumento do 
contorno mediante ROG usando Geistlich Bio-Oss® e 
Geistlich Bio-Gide®.

5,5 meses após a extração.
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Documentação de caso

1 Situação inicial antes da extração dos dentes 21 e 22.

2  Análise do plano clínico da região pré-operatória antes da extração 
dos dentes.

3  a) Radiografi a da região pré-operatória. Observa-se a reabsorção óssea 
na região apical do dente 22 e a reabsorção radicular interna no dente 21.
b) Esquema dos 2 alvéolos lado a lado.

4  Os dentes 21 e 22 são extraídos e aguarda-se que cicatrizem esponta-
neamente sob uma restauração provisória.

5  Vista vestibular após 6 semanas de cicatrização espontânea. Ime-
diatamente antes da reabertura. Note o aplainamento do rebordo 
antecipando um defeito horizontal. 

6 Vista oclusal 6 semanas após a extração. Os tecidos moles cicatrizaram.

7  Após elevação do retalho e instalação do implante, a reabsorção do 
osso alveolar é compensada com Geistlich Bio-Oss®.

8  A membrana Geistlich Bio-Gide® é colocada sobre a área tratada para 
estabilizar o enxerto e alcançar o aumento de contorno desejado. 

Dr. Luca Cordaro (Roma, Itália)

1 2

4 5 6

7 8 9

10 12

9 Cicatrização da área tratada 18 semanas após a extração.

10  Vista oclusal após 18 semanas. Ocorreu uma cicatrização transmucosal 
após condicionamento dos tecidos moles com a coroa provisória. 
A recessão do dente 23 foi coberta com um retalho avançado 
coronalmente e um enxerto de tecido conjuntivo.

11  a) Radiografi a da restauração protética fi nal. b) Representação 
esquemática da ponte implantossuportada em cantiléver.

12  Situação fi nal com a ponte em cantiléver inserida 5,5 meses após a 
extração dos dentes.

Geistlich Bio-Oss® 
grânulos pequenos (0,25 – 1 mm)

Geistlich Bio-Gide® 
(25 × 25 mm)

23 a 3 b

11 a 11 b

“A implantação precoce com aumento simul-
tâneo do contorno permite obter resulta-
dos previsíveis em casos difíceis na região 
 estética.”

Seleção de material
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16 – Conceitos de tratamento para alvéolos pós-extração

O perfil de risco do paciente

Resumo

IMPLANTAÇÃO PRECOCE EM ALVÉOLO 
PÓS-EXTRAÇÃO COM PAREDES ÓSSEAS 
PRESERVADAS

Fatores de risco estéticos Risco baixo Risco médio Risco alto

Saúde do paciente  Sistema imunológico intacto 
(não-fumante) Fumante ocasional  Sistema imunológico enfraquecido 

(fumante pesado)

Requisitos estéticos do paciente Baixos Médios Altos

Altura da linha do sorriso Baixa Média Alta

Biotipo gengival Espesso
“festonado baixo”

 Médio 
“festonado médio”

 Fino 
“festonado alto” 

Formato das coroas dentárias Retangular Triangular

Infeções no local do implante Não há Crônicas Agudas

Altura do osso no dente adjacente  ≤ 5 mm do 
ponto de contato

 5,5–6,5 mm
do ponto de contato ≥ 7 mm do ponto de contato

Estado do dente adjacente Hígido Restaurado

Largura do espaço entre os dentes 1 dente (≥ 7 mm)  1 dente (< 7mm) 2 dentes ou mais

Anatomia do tecido mole Intacto Com defeito

Anatomia óssea do rebordo 
alveolar

Sem defeito Defeito horizontal Defeito vertical

Objetivos

 ›  Compensação da reabsorção óssea mediante preservação do 
rebordo.

 ›  Proporcionar ao paciente uma restauração final em tempo 
relativamente curto.

Antes da extração.

Conclusões

 ›  O volume do rebordo é mantido quase completamente.
 ›  Após 8–10 semanas, o tecido mole alcança qualidade e 
maturidade adequada para implantação precoce.

7 meses após a extração.
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Documentação de caso

1 Situação inicial antes da extração do dente 14.

2 Não é detectado defeito ósseo vestibular após exodontia.

3 Alvéolo pós-extração com margens desepitelizadas.

4 Alvéolo pós-extração preenchido com Geistlich Bio-Oss® Collagen.

5 O alvéolo pós-extração é fechado com Geistlich Mucograft® Seal.

6  A matriz Geistlich Mucograft® Seal é suturada com pontos simples.

7  Situação clínica pré-operatória 10 semanas após a extração 
(antes da instalação do implante).

Dr. Raff aele Cavalcanti (Bari, Itália)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

8 Preparação de retalho minimamente invasivo.

9  Instalação do implante mediante a técnica minimamente invasiva 
de retalho rotacionado, visando melhorar a espessura do tecido 
mole no aspeto vestibular. 

10  Situação clínica dos tecidos moles 4 meses após a inserção do 
implante.

11 Restauração fi nal 7 meses após extração do dente (vestibular).

12 Restauração fi nal 7 meses após extração do dente (oclusal.)

Geistlich Bio-Oss® Collagen 
(100 mg)

Geistlich Mucograft® Seal 
(diâmetro 8 mm)

Seleção de material
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Veja aqui um 
vídeo cirúrgico.



18 – Conceitos de tratamento para alvéolos pós-extração

O perfil de risco do paciente

Resumo

PRESERVAÇÃO DO REBORDO EM ALVÉOLO 
COM PAREDE ÓSSEA VESTIBULAR PRESERVADA

Fatores de risco estéticos Risco baixo Risco médio Risco alto

Saúde do paciente  Sistema imunológico intacto 
(não-fumante) Fumante ocasional  Sistema imunológico enfraquecido 

(fumante pesado)

Requisitos estéticos do paciente Baixos Médios Altos

Altura da linha do sorriso Baixa Média Alta

Biotipo gengival Espesso
“festonado baixo”

 Médio 
“festonado médio”

 Fino 
“festonado alto” 

Formato das coroas dentárias Retangular Triangular

Infeções no local do implante Não há Crônicas Agudas

Altura do osso no dente adjacente  ≤ 5 mm do 
ponto de contato

 5,5–6,5 mm
do ponto de contato ≥ 7 mm do ponto de contato

Estado do dente adjacente Hígido Restaurado

Largura do espaço entre os dentes 1 dente (≥ 7 mm)  1 dente (< 7mm) 2 dentes ou mais

Anatomia do tecido mole Intacto Com defeito

Anatomia óssea do rebordo 
alveolar

Sem defeito* Defeito horizontal Defeito vertical

Objetivos

 ›  Preservação do volume de tecido mole e duro após extração 
dentária.

 ›  A implantação tardia é um procedimento extremamente 
confiável, comprovado diversas vezes na literatura 
internacional.

Antes da extração.

Conclusões

 ›  Geistlich Bio-Oss® Collagen e Geistlich Mucograft® Seal 
preservam o rebordo para uma instalação ideal do implante 
5 meses após a cirurgia.

 ›  A espessura do tecido mole vestibular na região do incisivo 
central é otimizada com o enxerto de tecido conjuntivo.

2 anos após a extração.

* Parede óssea vestibular preservada, porém, mais apicalmente relativamente aos dentes adjacentes devido a discrepância no nível da margem gengival.
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Documentação de caso

12 b12 a

1  O dente 21 está previsto para ser extraído devido a problemas 
 periodontais.

2  Curetagem meticulosa do alvéolo após extração atraumática 
sem retalho. 

3  Preenchimento do alvéolo com Geistlich Bio-Oss® Collagen até 
o topo da crista.

4  A matriz Geistlich Mucograft® Seal é inserida: a estrutura esponjosa 
está virada para o substituto ósseo.

5  Geistlich Mucograft® Seal é suturada com pontos isolados simples, 
permitindo uma adaptação perfeita entre as margens dos tecidos 
moles e a matriz de colágeno.

6  Cicatrização após 2 semanas: os tecidos moles cicatrizaram bem 
 apresentando ótima coloração.

7  Cicatrização após 3 meses: fechamento completo do alvéolo com 
tecidos moles maduros.
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Dr. Hadi Antoun & Dr. Bouchra Sojod (Paris, França)

“Com os biomateriais escolhidos, foi possível 
preservar o volume dos tecidos moles 
e duros na área anterior permitindo uma 
 implantação tardia.”

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

Geistlich Bio-Oss® Collagen
(100 mg)

Geistlich Mucograft® Seal 
(8 mm de diâmetro)

8  Cinco meses após a extração: o volume de osso alveolar foi bem 
mantido.

9  Inserção do implante substituindo o dente 21 sem ROG adicional.

10  Enxerto de tecido conjuntivo coletado do palato esquerdo.

11  O enxerto de tecido conjuntivo é colocado na região vestibular e 
o retalho é fechado com suturas em suspensório e pontos simples 
(monofi lamento 6/0).

12  a) A radiografi a mostra o implante osteointegrado 3 meses após a 
 implantação. b) Exame de acompanhamento 28 meses após a extração.

Seleção de material
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O perfil de risco do paciente

Resumo

PRESERVAÇÃO DE REBORDO EM  ALVÉOLO  
PÓS-EXTRAÇÃO COM OSSO VESTIBULAR 
 PRESERVADO 

Fatores de risco estéticos Risco baixo Risco médio Risco alto

Saúde do paciente  Sistema imunológico intacto 
(não-fumante) Fumante ocasional  Sistema imunológico enfraquecido 

(fumante pesado)

Requisitos estéticos do paciente Baixos Médios Altos

Altura da linha do sorriso Baixa Média Alta

Biotipo gengival Espesso
“festonado baixo”

 Médio 
“festonado médio”

 Fino 
“festonado alto” 

Formato das coroas dentárias Retangular Triangular

Infeções no local do implante Não há Crônicas Agudas

Altura do osso no dente adjacente  ≤ 5 mm do 
ponto de contato

 5,5–6,5 mm
do ponto de contato ≥ 7 mm do ponto de contato

Estado do dente adjacente Hígido Restaurado

Largura do espaço entre os dentes 1 dente (≥ 7 mm)  1 dente (< 7mm) 2 dentes ou mais

Anatomia do tecido mole Intacto Com defeito

Anatomia óssea do rebordo 
alveolar

Sem defeito Defeito horizontal* Defeito vertical

Objetivos

 ›  Implantação tardia 4 meses após a extração.
 › Tratamento minimamente invasivo do alvéolo.

Antes da extração.

Conclusões

 ›  Boa estrutura óssea madura/sólida obtida 4 meses após  
o tratamento.

 › Regeneração rápida do tecido mole sem cicatrizes.
 › Resultado clínico e estético ideal para o paciente.

2 anos após a extração.

* Alvéolo pós-extração intacto com defeito ósseo menor afetando até 50% da parede óssea vestibular
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Documentação de caso

1 Situação no dia da extração do dente.

2 Situação pré-operatória (vestibular).

3 A margem gengival desepitelizada usando uma broca diamantada.

4 O alvéolo é preenchido com Geistlich Bio-Oss® Collagen.

5  A matriz Geistlich Mucograft® Seal é suturada com pontos simples 
e duplos.

6 Cicatrização do tecido mole, 3 dias após a extração do dente.

Dr. Stefan Fickl (Würzburg, Alemanha)

“Os tecidos moles e duros são bem preserva-
dos sem deixar quaisquer cicatrizes na área 
vestibular ou oclusal.”

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

7  Cicatrização dos tecidos moles no momento da remoção da sutura, 
10 dias após a cirurgia.

8 Cicatrização tecidual 9 semanas após a extração.

9 Situação após 4 meses no momento da colocação do implante.

10  A elevação de retalho revela situação ideal óssea para a instalação do 
implante.

11 Implante instalado.

12 Restauração fi nal 11 meses após a extração dentária.

Geistlich Bio-Oss® Collagen
(100 mg)

Geistlich Mucograft® Seal
(8 mm de diâmetro)

Seleção de material
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O perfil de risco do paciente

Resumo

PRESERVAÇÃO DE REBORDO EM  
ALVÉOLOS PÓS-EXTRAÇÃO COM DEFEITO

Fatores de risco estéticos Risco baixo Risco médio Risco alto

Saúde do paciente  Sistema imunológico intacto 
(não-fumante) Fumante ocasional  Sistema imunológico enfraquecido 

(fumante pesado)

Requisitos estéticos do paciente Baixos Médios Altos

Altura da linha do sorriso Baixa Média Alta

Biotipo gengival Espesso
“festonado baixo”

 Médio 
“festonado médio”

 Fino 
“festonado alto” 

Formato das coroas dentárias Retangular Triangular

Infeções no local do implante Não há Crônicas Agudas

Altura do osso no dente adjacente  ≤ 5 mm do 
ponto de contato

 5,5–6,5 mm
do ponto de contato  ≥ 7 mm do ponto de contato

Estado do dente adjacente Hígido Restaurado

Largura do espaço entre os dentes 1 dente (≥ 7 mm)  1 dente (< 7mm) 2 dentes ou mais

Anatomia do tecido mole Intacto Com defeito

Anatomia óssea do rebordo 
alveolar

Sem defeito Defeito horizontal Defeito vertical

Objetivos

 ›  Manter o contorno de tecido duro e mole em região 
esteticamente exigente.

 ›  Implantação tardia em abertura de um único dente.

Antes da extração.

Conclusões

 ›  Reabsorção severa do rebordo foi prevenida com Biomateriais 
Geistlich.

 ›  Foi alcançado um resultado estético agradável a longo prazo 
pelo aumento do contorno com Biomateriais Geistlich e enxerto 
de tecido conjuntivo no momento da instalação de implante.

11 meses após a extração.
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Documentação de caso

1 Situação clínica antes da extração do dente 21.

2  A inspeção do alvéolo com sonda periodontal revela defeito no osso 
vestibular.

3  Uma Geistlich Bio-Gide® é colocada no interior da parede alveolar 
na vestibular, sobressaindo ligeiramente à crista óssea. Geistlich 
Bio-Oss® Collagen preenche o alvéolo até o topo da crista.

4  São inseridos e acomodados Geistlich Bio-Oss® (grânulos pequenos) 
sobre Geistlich Bio-Oss® Collagen até o nível do tecido mole.

5  A membrana de colágeno, é dobrada sobre o alvéolo preenchido e 
adaptada abaixo do sulco palatino, sendo fi xada com suturas em 
colchoeiro e deixada para cicatrizar por segunda intenção.

6  Cicatrização sem incidentes após 3 dias.

7  Situação clínica 1 semana após a extração.

8  Situação após condicionamento do tecido mole 4 meses após a 
extração. 

Dra. Célia Coutinho Alves (Porto, Portugal)

“Sempre que possível, preferimos preservar 
ao invés de reconstruir o osso mais tarde, so-
bretudo nos dentes anteriores.”

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

9  A elevação do retalho e a instalação do implante revelam uma 
fenestração 4 meses após a extração dentária.

10  O contorno do rebordo é aumentado com ROG (Geistlich Bio-Oss® 
e Geistlich Bio-Gide®) e um enxerto de tecido conjuntivo na área 
vestibular e no topo da crista.

11  O retalho é fechado sobre o enxerto.

12  Colocação de carga no implante e a restauração fi nal 7 meses após a 
implantação (11 meses após a extração).

Geistlich Bio-Oss® grânulos pequenos 
(0,25–1 mm)

Geistlich Bio-Oss® Collagen
(100 mg)
Geistlich Bio-Gide®

(25 × 25 mm)

Seleção de material
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OPÇÕES DE TRATAMENTO DO ALVÉOLO 
PÓS-EXTRAÇÃO 

posteriormente1

(12–16 semanas)

tardiamente1

(>16 semanas)

Preservação do rebordo

sem 
implantação

imediatamente1

Preenchimento do gap 

precocemente
(4–8 semanas1 ou 
8–10 semanas2)

Cicatrização espontânea

Preservação do rebordo

Qual é 
o perfil de 

risco  estético 
 individual 

do paciente 
e como este 

influencia 
o conceito de 
tratamento?

Devo colocar 
um implante?

sim

não

O tipo de tratamento apropriado para a manipulação dos al-
véolos pós-extração origina-se após uma avaliação coerente 
dos fatores de risco estéticos. Além de se preocupar em quando 
realizar o implante, o dentista também deve tomar uma deci-
são em relação às medidas regenerativas diretamente após a 
extração dentária.

São recomendados os seguintes procedimentos:

* A defi nição de alvéolo pós-extração intacto varia entre os especialistas, incluindo  
 defeitos ósseos vestibulares de 0 a 50%.

Preservação do rebordo

Quando devo 
colocar um 
implante? 

Quais as 
consequências 

para os 
passos 

de tratamento 
seguintes? 

Referências

1 Hämmerle CH. et al., Int J Oral Maxillofac Implants. 2004;19 Suppl:26-8.

2 Geistlich Mucograft® Seal relatório na reunião do Advisory Committee, 2013. Dados 
em arquivo, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Suíça.
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Dia 0 8 – 10 semanas 3 meses 6 meses
Calendário

Regeneração óssea guiada no momento da 
colocação do implante, quando necessário

Regeneração óssea guiada no momento da 
colocação do implante, quando necessário

Cicatrização 
espontâneaAlvéolo pós-extração intacto*

Alvéolo pós-extração intacto*

+

+

+

+

Alvéolo pós-extração intacto*

Alvéolo pós-extração com defeito

Alvéolo pós-extração intacto*

Alvéolo pós-extração com defeito

+

+

+

+

+

+

 Geistlich 
Bio-Oss®

Pôntico Geistlich 
Bio-Oss® Collagen

 Geistlich 
 Mucograft® Seal

 Geistlich 
Bio-Gide®

 Geistlich 
Bio-Gide® Shape

Implante
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O perfil de risco do paciente

Resumo

PRESERVAÇÃO DE REBORDO NA REGIÃO 
ANTERIOR PARA IMPLANTAÇÃO TARDIA

1   Jung RE, et al. J Clin Periodontol. 2013 Jan;40(1):90–8

*  Alvéolo pós-extração intacto com defeito ósseo menor afetando até 50 % da parede óssea vestibular

Fatores de risco estéticos Risco baixo Risco médio Risco alto

Saúde do paciente  Sistema imunológico intacto 
(não-fumante) Fumante ocasional  Sistema imunológico enfraquecido 

(fumante pesado)

Requisitos estéticos do paciente Baixos Médios Altos

Altura da linha do sorriso Baixa Média Alta

Biotipo gengival Espesso
“festonado baixo”

 Médio 
“festonado médio”

 Fino 
“festonado alto” 

Formato das coroas dentárias Retangular Triangular

Infeções no local do implante Não há Crônicas Agudas

Altura do osso no dente adjacente  ≤ 5 mm do 
ponto de contato

 5,5–6,5 mm
do ponto de contato ≥ 7 mm do ponto de contato

Estado do dente adjacente Hígido Restaurado

Largura do espaço entre os dentes 1 dente (≥ 7 mm)  1 dente (< 7mm) 2 dentes ou mais

Anatomia do tecido mole Intacto Com defeito

Anatomia óssea do rebordo 
alveolar

Sem defeito Defeito horizontal* Defeito vertical

Objetivos

 ›  Preservação do volume dos tecidos duros e moles após 
extração na região anterior tendo em vista a colocação 
tardia do implante.

 ›  Prevenção de procedimentos extensivos para regeneração 
óssea guiada no momento da colocação do implante.

Logo após a extração.

Conclusões

 ›  O volume dos tecidos duros e moles pode ser melhor pre-
servado com Geistlich Bio-Oss® Collagen e Geistlich 
Mucograft® Seal do que com cicatrização espontânea.1

 ›  Uma ROG minimamente invasiva é executada para aumento 
do contorno de rebordo no momento da inserção do implante. 

10 meses após a extração.
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Documentação de caso

1  Extração do dente 21 devido à trauma com reabsorções externas 
concomitantes. Foram tomadas medidas para preservação do osso 
alveolar. 

2  Visão oclusal do alvéolo após a extração dentária. Não há retalhos 
levantados ao redor da área afetada. Observou-se um pequeno defeito 
ósseo vestibular.

3  O alvéolo é cuidadosamente curetado para remover o tecido de granu-
lação. Posteriormente, as margens da ferida foram desepitelizadas com 
uma broca diamantada num contra ângulo e com irrigação. 

4  Preenchimento do alvéolo pós-extração com Geistlich Bio-Oss® 
Collagen até o topo da crista óssea.

5  Geistlich Mucograft® é aplicada seca e perfeitamente adapta-se às 
margens da ferida.

6  Sutura da Geistlich Mucograft® com pontos simples (Fio 6-0).

7  Aguarda-se a cicatrização dos tecidos abaixo do provisório, tendo o 
cuidado para não exercer pressão nos biomateriais.

Prof. Ronald E. Jung (Zurique, Suíça)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

8  A situação 7,5 meses após a extração revela um aspeto agradável do 
tecido mole com uma ligeira depressão no aspeto bucal.

9  A elevação do retalho mostra situação óssea cicatrizada 7,5 meses 
após a preservação do rebordo.

10  Instalação do implante em osso totalmente maduro. É efetuada uma 
ROG para formar o contorno.

11 Perfi l de emergência excelente após 10 meses.

12  Situação com a restauração fi nal 10 meses após a extração do dente.

Geistlich Bio-Oss® Collagen 
(100 mg)

Geistlich Mucograft®

(15 × 20 mm; bisturi circular 
(“punch”) com diâmetro 8 mm) 

Seleção de material
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Veja aqui o 
resumo da
publicação1.
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O perfil de risco do paciente

Resumo

PRESERVAÇÃO DE REBORDO NA REGIÃO  
POSTERIOR PARA IMPLANTAÇÃO TARDIA

Fatores de risco estéticos Risco baixo Risco médio Risco alto

Saúde do paciente  Sistema imunológico intacto 
(não-fumante) Fumante ocasional  Sistema imunológico enfraquecido 

(fumante pesado)

Requisitos estéticos do paciente Baixos Médios Altos

Altura da linha do sorriso Baixa Média Alta

Biotipo gengival Espesso
“festonado baixo”

 Médio 
“festonado médio”

 Fino 
“festonado alto” 

Formato das coroas dentárias Retangular Triangular

Infeções no local do implante Não há Crônicas Agudas

Altura do osso no dente adjacente  ≤ 5 mm do 
ponto de contato

 5,5–6,5 mm
do ponto de contato ≥ 7 mm do ponto de contato

Estado do dente adjacente Hígido Restaurado

Largura do espaço entre os dentes 1 dente (≥ 7 mm)  1 dente (< 7mm) 2 dentes ou mais

Anatomia do tecido mole Intacto Com defeito

Anatomia óssea do rebordo 
alveolar

Sem defeito Defeito horizontal Defeito vertical

Objetivos

 ›  Preservação do contorno de rebordo com invasão mínima.
 › Implantação tardia.

Antes da extração.

Conclusões

 ›  Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Mucograft® Seal tornam 
possível uma preservação de rebordo eficiente e sem retalho.

 ›  Tecidos duros e moles apresentam condições ideais para 
implantação, 6 meses após a preservação do rebordo.

6 meses após a extração.
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Documentação de caso

1 Aspeto clínico antes do tratamento (vestibular).

2 Aspeto clínico antes do tratamento (oclusal).

3 Situação após a extração dentária.

4 O alvéolo é enxertado com Geistlich Bio-Oss® até o topo da crista.

5  A matriz Geistlich Mucograft® Seal é suturada com 8 pontos simples.

6 Cicatrização do tecido mole 1 semana após extração dentária.

7 Imagem clínica 8 semanas após a extração.

8  Situação 6 meses após a extração dentária e antes da colocação do 
implante.

Prof. Carlo Maiorana (Milão, Itália)

“Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Mucograft® 
Seal tornam possível a preservação do rebordo 
de modo eficiente e sem retalho.”

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

9  A elevação de retalho revela boa situação óssea e tecidual para uma 
instalação correta do implante.

10  Fechamento do retalho para cicatrização submersa.

11  Vista clínica oclusal 3 semanas após a colocação submersa do implante 
(6,5 meses após extração).

12  Vista clínica oclusal 6,5 meses após a extração.

Geistlich Bio-Oss® 
grânulos pequenos (0,25 – 1 mm)

Geistlich Mucograft® Seal
(15 × 20 mm; bisturi circular 
(“punch”) com diâmetro 8 mm)

Seleção de material
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30 – Conceitos de tratamento para alvéolos pós-extração

O perfil de risco do paciente

Resumo

PRESERVAÇÃO DE REBORDO EM ALVÉOLO 
PÓS-EXTRAÇÃO COM DEFEITO

Objetivos

 ›  Substituição de incisivo central perdido com alta exigência 
estética.

Antes da extração.

Conclusões

 ›  As técnicas de preservação do rebordo minimizam com 
eficácia a perda de volume.

6 meses após a extração.

Fatores de risco estéticos Risco baixo Risco médio Risco alto

Saúde do paciente  Sistema imunológico intacto 
(não-fumante) Fumante ocasional  Sistema imunológico enfraquecido 

(fumante pesado)

Requisitos estéticos do paciente Baixos Médios Altos

Altura da linha do sorriso Baixa Média Alta

Biotipo gengival Espesso
“festonado baixo”

 Médio 
“festonado médio”

 Fino 
“festonado alto” 

Formato das coroas dentárias Retangular Triangular

Infeções no local do implante Não há Crônicas Agudas

Altura do osso no dente adjacente  ≤ 5 mm do 
ponto de contato

 5,5–6,5 mm
do ponto de contato ≥ 7 mm do ponto de contato

Estado do dente adjacente Hígido Restaurado

Largura do espaço entre os dentes 1 dente (≥ 7 mm)  1 dente (< 7mm) 2 dentes ou mais

Anatomia do tecido mole Intacto Com defeito

Anatomia óssea do rebordo 
alveolar

Sem defeito Defeito horizontal Defeito vertical
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Documentação de caso

1 Sorriso inicial.

2 Vista frontal inicial.

3  Inspeção do alvéolo após a exodontia. Observa-se a presença de um 
defeito vestibular profundo.

4 Colocação da Geistlich Bio-Gide® na áerea vestibular e palatina.

5 Alvéolo pós-extração preenchido com Geistlich Bio-Oss®.

6 Acomodação de Geistlich Bio-Oss®..

7 Reposicionamento da Geistlich Bio-Gide® para selamento do alvéolo.

8 A prótese provisória instalada.

Prof. Julio Cesar Joly, Prof. Robert Carvalho da Silva & Prof. Paulo Fernando M. de Carvalho (São Paulo, Brasil)

“Os Biomateriais Geistlich nos possibilitam 
uma escolha segura, tratamentos eficientes e 
resultados previsíveis.”

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

*  Reabilitação protética de Prof. Dr. Oswaldo Scopin de Andrade e Luis Alves

Geistlich Bio-Oss® 
grânulos pequenos (0,25 – 1 mm)

Geistlich Bio-Gide®

(13 × 25 mm)

9  Aspecto clínico da cicatrização após 6 meses. Observe a preservação 
do volume e do contorno do tecido. Colocação de enxerto de tecido 
conjuntivo e implantação tardia após 6 meses.

10  Reabilitação fi nal com coroa cerâmica*. Nota-se o contorno natural e 
o perfi l de emergência.

11  Aspeto clínico fi nal mostrando um posicionamento harmônico da 
margem gengival.

12 Sorriso harmônico após a reabilitação.

Seleção de material
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32 – Conceitos de tratamento para alvéolos pós-extração

O perfil de risco do paciente

Resumo

PRESERVAÇÃO DE REBORDO EM ALVÉOLO 
PÓS-EXTRAÇÃO COM DEFEITO

Fatores de risco estéticos Risco baixo Risco médio Risco alto

Saúde do paciente  Sistema imunológico intacto 
(não-fumante) Fumante ocasional  Sistema imunológico enfraquecido 

(fumante pesado)

Requisitos estéticos do paciente Baixos Médios Altos

Altura da linha do sorriso Baixa Média Alta

Biotipo gengival Espesso
“festonado baixo”

 Médio 
“festonado médio”

 Fino 
“festonado alto” 

Formato das coroas dentárias Retangular Triangular

Infeções no local do implante Não há Crônicas Agudas

Altura do osso no dente adjacente  ≤ 5 mm do 
ponto de contato

 5,5–6,5 mm
do ponto de contato ≥ 7 mm do ponto de contato

Estado do dente adjacente Hígido Restaurado

Largura do espaço entre os dentes 1 dente (≥ 7 mm)  1 dente (< 7mm) 2 dentes ou mais

Anatomia do tecido mole Intacto Com defeito

Anatomia óssea do rebordo 
alveolar

Sem defeito Defeito horizontal Defeito vertical

Objetivos

 ›  Prevenir o colapso do tecido na região posterior devido à 
ausência da parede óssea vestibular.

 › Evitar uma possível elevação do seio maxilar.

Antes da extração.

Conclusões

 ›  A preservação do rebordo com Biomateriais Geistlich 
manteve o contorno do rebordo alveolar.

 ›  Um procedimento minimamente invasivo garantiu uma 
largura de rebordo suficiente para a instalação do implante, 
produzindo bons resultados estéticos.

6 meses após a extração.
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Documentação de caso

1 Molar superior comprometido devido à fratura longitudinal do dente.

2  Tomografi a do molar antes da extração. Observe a ausência da parede 
óssea vestibular.

3 O alvéolo após a extração dentária.

4 A parede óssea vestibular substituída por Geistlich Bio-Gide®.

5 Preenchimento com Geistlich Bio-Oss® (grânulos pequenos 0,25–1 mm)

6 A membrana Geistlich Bio-Gide® é suturada com sutura em “x”.

7 Situação clínica após 6 meses de cicatrização.

Documentação de caso

Dr. Fernán LÓpez (Medellin, Colômbia)

“A preservação do rebordo permite inserir o 
implante na posição tridimensional correta, 
 reduzindo a necessidade de cirurgias adicionais 
(ex: levantamento de seio maxilar).”

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

8  Tomografi a 6 meses após a extração e antes da colocação do implante. 

9  Implantação sem retalho 6 meses após a extração.

10  O implante instalado no local 6 meses após a extração e procedimento 
de preservação do rebordo.

11 Tomografi a imediatamente após à implantação.

12 Conexão do pilar.

Geistlich Bio-Oss® 
grânulos pequenos (0,25–1 mm)

Geistlich Bio-Gide®

(25 × 25 mm)

2 

Seleção de material
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34 – Conceitos de tratamento para alvéolos pós-extração

O perfil de risco do paciente

Resumo

PRESERVAÇÃO DO REBORDO VISANDO 
IMPLANTAÇÃO POSTERIOR

Fatores de risco estéticos Risco baixo Risco médio Risco alto

Saúde do paciente  Sistema imunológico intacto 
(não-fumante) Fumante ocasional  Sistema imunológico enfraquecido 

(fumante pesado)

Requisitos estéticos do paciente Baixos Médios Altos

Altura da linha do sorriso Baixa Média Alta

Biotipo gengival Espesso
“festonado baixo”

 Médio 
“festonado médio”

 Fino 
“festonado alto” 

Formato das coroas dentárias Retangular Triangular

Infeções no local do implante Não há Crônicas Agudas

Altura do osso no dente adjacente  ≤ 5 mm do 
ponto de contato

 5,5–6,5 mm
do ponto de contato  ≥ 7 mm do ponto de contato

Estado do dente adjacente Hígido Restaurado

Largura do espaço entre os dentes 1 dente (≥ 7 mm)  1 dente (< 7mm) 2 dentes ou mais

Anatomia do tecido mole Intacto Com defeito

Anatomia óssea do rebordo 
alveolar

Sem defeito Defeito horizontal Defeito vertical

Objetivos

 ›  Reconstruir o osso alveolar com perda vertical grave devido à 
periodontite crônica no segundo molar inferior esquerdo.

 ›  Investigação dos resultados clínicos e histológicos usando 
Geistlich Combi-Kit Collagen após a extração do dente.

Antes da extração.

Conclusões

 ›  Após 6 meses, o defeito estava totalmente preenchido com 
tecido ósseo neoformado.

 ›  A análise histomorfométrica revelou 45% da área de tecido 
duro, incluindo material substituto ósseo, e 28% da área 
de tecido mole.

9 meses após a extração.
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Documentação de caso

1  Status radiológico antes da extração. Sorriso inicial.

2  Situação inicial.

3  Aspecto após a extração atraumática do dente 17.

4 Um retalho é levantado.

5  Preenchimento do alvéolo pós-extração com Geistlich Bio-Oss® 
Collagen até o topo da crista. 

6  Inserção da membrana Geistlich Bio-Gide® sobre o defeito.

Dr. Ham Byung-Do (Seul, Coréia)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

7  Fechamento do alvéolo pós-extração com sutura em colchoeiro.

8  Situação 6 meses após a intervenção.

9  Tecido ósseo neoformado. O Geistlich Bio-Oss® Collagen não é visível.

10  Protocolo de estágio único com pilar de cicatrização.

11 Prótese provisória instalada.

12  Radiografi a tirada após a implantação.

Geistlich Combi-Kit Collagen:

Geistlich Bio-Oss® Collagen
(100 mg)

Geistlich Bio-Gide® 
(16 × 22 mm)

“Após 6 meses, o defeito estava totalmente 
preenchido com tecido ósseo neoformado.”

Seleção de material
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36 – Conceitos de tratamento para alvéolos pós-extração

O perfil de risco do paciente

Resumo

IMPLANTAÇÃO POSTERIOR COM PAREDE 
ÓSSEA VESTIBULAR FINA E ATROFIADA

Objetivos

 › Implantação posterior para restauração do dente 34
 ›  Procedimento minimamente invasivo sem mobilização do 
retalho para cobertura do enxerto: cicatrização por segunda 
intenção (cicatrização aberta).

Antes da extração.

Conclusões

 ›  Geistlich Bio-Gide® Shape, usada em combinação com 
Geistlich Bio-Oss® Collagen, preserva amplamente as 
dimensões do rebordo após a exodontia.

 ›  O implante pode ser instalado sem a necessidade de um 
segundo enxerto ósseo no momento da instalação do implante.

12 meses após a extração.

Fatores de risco estéticos Risco baixo Risco médio Risco alto

Saúde do paciente  Sistema imunológico intacto 
(não-fumante) Fumante ocasional  Sistema imunológico enfraquecido 

(fumante pesado)

Requisitos estéticos do paciente Baixos Médios Altos

Altura da linha do sorriso Baixa Média Alta

Biotipo gengival Espesso
“festonado baixo”

 Médio 
“festonado médio”

 Fino 
“festonado alto” 

Formato das coroas dentárias Retangular Triangular

Infeções no local do implante Não há Crônicas Agudas

Altura do osso no dente adjacente  ≤ 5 mm do 
ponto de contato

 5,5–6,5 mm
do ponto de contato  ≥ 7 mm do ponto de contato

Estado do dente adjacente Hígido Restaurado

Largura do espaço entre os dentes 1 dente (≥ 7 mm)  1 dente (< 7mm) 2 dentes ou mais

Anatomia do tecido mole Intacto Com defeito

Anatomia óssea do rebordo 
alveolar

Sem defeito Defeito horizontal Defeito vertical
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4 a 4 b

1 2 3

5 6

7 8 9

10 11 12

1 Vista oclusal antes da cirurgia.

2  Foi necessário levantamento de retalho para extração do dente
devido a reabsorção interna da raiz (34).

3 Alvéolo revelando parede óssea fi na e atrofi ada.

4  Geistlich Bio-Gide® Shape a) com o lado liso (voltado para fora) e b) 
lado rugoso (voltado para dentro).

5  Geistlich Bio-Gide® Shape colocada no alvéolo a seco.

6  Após a aplicação da membrana de colágeno, o alvéolo é preenchido 
com Geistlich Bio-Oss® Collagen.

7  Sutura com 3 pontos simples na vestibular e na lingual, com o
intuito de fi xar a membrana, e uma sutura adicional para manter as 
papilas.  

Dr. Daniele Cardaropoli,Turim (Itália)

8  Situação clínica após 1 semana da extração. A Geistlich Bio-Gide®

foi deixada exposta e a ferida cicatrizou sem complicações por 
segunda intenção.

9  Situação clínica imediatamente após a remoção da sutura, 2 sema-
nas após a extração.

10  Controle 4 semanas após a extração do dente.

11  A preservação do rebordo proporcionou espessura ideal para a 
instalação do implante sem a necessidade de um novo enxerto, 5 
meses após exodontia.

12  Condições dos tecidos moles 9 semanas após a extração do dente.

Geistlich Bio-Oss® Collagen
(100 mg)

Geistlich Bio-Gide® Shape 
(14 mm × 24 mm)

“A Geistlich Bio-Gide® Shape é um produto de 
fácil uso que realmente auxilia no manejo de 
alvéolos pós-extração, visando a preservação 
do rebordo.”

Seleção do material



38 – Conceitos de tratamento para alvéolos pós-extração

O perfil de risco do paciente

Resumo

PRESERVAÇÃO DO REBORDO PARA  
INSTALAÇÃO DE PRÓTESE IMPLANTOSSU-
PORTADA

Fatores de risco estéticos Risco baixo Risco médio Risco alto

Saúde do paciente  Sistema imunológico intacto 
(não-fumante) Fumante ocasional  Sistema imunológico enfraquecido 

(fumante pesado)

Requisitos estéticos do paciente Baixos Médios Altos

Altura da linha do sorriso Baixa Média Alta

Biotipo gengival Espesso
“festonado baixo”

 Médio 
“festonado médio”

 Fino 
“festonado alto” 

Formato das coroas dentárias Retangular Triangular

Infeções no local do implante Não há Crônicas Agudas

Altura do osso no dente adjacente  ≤ 5 mm do 
ponto de contato

 5,5–6,5 mm
do ponto de contato  ≥ 7 mm do ponto de contato

Estado do dente adjacente Hígido Restaurado

Largura do espaço entre os dentes 1 dente (≥ 7 mm)  1 dente (< 7mm) 2 dentes ou mais

Anatomia do tecido mole Intacto Com defeito

Anatomia óssea do rebordo 
alveolar

Sem defeito Defeito horizontal Defeito vertical

Objetivos

 ›  Manter o contorno alveolar, manutenção de tecidos duros e 
moles abaixo do pôntico.

Antes da extração.

Conclusões

 ›  Geistlich Mucograft® evita que o enxerto particulado se 
desloque para fora do alvéolo antes de ser incorporado ao 
tecido cicatrizado.

 ›  O contorno alveolar foi amplamento preservado com 
Geistlich Mucograft® e Geistlich Bio-Oss®.

11 meses após a extração.
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1  Exame radiográfi co efetuado antes da inserção de implante nos 
dentes 12 e 22.

2  Situação clínica inicial antes da instalação do implante nos 
dentes 12 e 22.

3  Incisivos centrais superiores previstos para serem extraídos devido 
a infeções endodônticas recorrentes 2 meses após a implantação 
nos incisivos laterais.

4  Alvéolo pós-extração preenchido com Geistlich Bio-Oss®. O substituto 
ósseo preenche o alvéolo, sobressaindo ligeiramente a crista óssea.

5  Geistlich Mucograft® é adaptada e colocada sobre a superfície oclusal 
para uma selagem alveolar. 

6  Restauração provisória.

7  Restauração provisória com contorno para manter a Geistlich 
Mucograft® em posição, tendo o cuidado para não comprimir 
o local enxertado.

Dr. Jeff rey Ganeles (Boca Raton, EUA)

“Este tratamento é ideal para preservar o 
contorno estético de alvéolos pós-extração 
quando o osso apresenta defeitos ósseos 
delimitados.”

8  Vascularização e integração da Geistlich Mucograft® após 2 semanas.

9  Situação clínica 1 mês após a intervenção.

10  Vista oclusal após 9 meses mostrando a restauração fi nal 
(11 meses após a extração dos dentes).

11  Vista vestibular após 9 meses mostrando a restauração fi nal 
(11 meses após a extração dos dentes).

12  Radiografi a mostrando a integração do material enxertado 
nos alvéolos. Restauração fi nal em posição.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Geistlich Bio-Oss® 
grânulos pequenos (0,25 – 1 mm)

Geistlich Mucograft®

(15 × 20 mm; bisturi circular 
(“punch”) com diâmetro 8 mm) 

Seleção de material



40 – Conceitos de tratamento para alvéolos pós-extração

O perfil de risco do paciente

Resumo

PRESERVAÇÃO DE REBORDO EM   
MÚLTIPLOS ALVÉOLOS PÓS-EXTRAÇÃO

Fatores de risco estéticos Risco baixo Risco médio Risco alto

Saúde do paciente  Sistema imunológico intacto 
(não-fumante) Fumante ocasional  Sistema imunológico enfraquecido 

(fumante pesado)

Requisitos estéticos do paciente Baixos Médios Altos

Altura da linha do sorriso Baixa Média Alta

Biotipo gengival Espesso
“festonado baixo”

 Médio 
“festonado médio”

 Fino 
“festonado alto” 

Formato das coroas dentárias Retangular Triangular

Infeções no local do implante Não há Crônicas Agudas

Altura do osso no dente adjacente  ≤ 5 mm do 
ponto de contato

 5,5–6,5 mm
do ponto de contato  ≥ 7 mm do ponto de contato

Estado do dente adjacente Hígido Restaurado

Largura do espaço entre os dentes 1 dente (≥ 7 mm)  1 dente (< 7mm) 2 dentes ou mais

Anatomia do tecido mole Intacto Com defeito

Anatomia óssea do rebordo 
alveolar

Sem defeito Defeito horizontal Defeito vertical

Objetivos

 ›  Manter o perfil do rebordo abaixo dos pônticos (arcada total).
 › Abordagem flapless (sem retalho).

Antes da extração.

Conclusões

 ›  Cicatrização boa e rápida do tecido mole durante a fase de 
cicatrização precoce.

 ›  O volume ósseo foi amplamente preservado mediante a uma 
abordagem minimamente invasiva. 

12 meses após a extração.
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Documentação de caso

Dr. Philipp Grohmann (Berikon, Suíça)

“Em casos complexos, não quero testar outros 
materiais. Por isso, uso os biomateriais com-
provados da Geistlich.”

1 Situação inicial antes da extração dos dentes 11 e 14. 

2 Vista clínica oclusal mostrando o perfi l do rebordo.

3 Radiografi a realizada antes da extração dos dentes a) 14 e b) 11.

4 Alvéolos vazios após extração dos dentes a) 14 e b) 11.

5 Alvéolos pós-extração preenchidos com Geistlich Bio-Oss® Collagen.

6  A matriz Geistlich Mucograft® Seal se adapta bem aos defeitos e é 
suturada com pontos simples.

7  Vista oclusal antes da remoção das suturas, 1 semana após extrair
os dentes.

8  Vista oclusal mostrando boa cicatrização precoce dos tecidos moles, 
1 semana após a extração.

9 Radiografi a 12 meses após a extração. Região a) 14 e b) 11.

10  Situação clínica dos tecidos moles condicionados 12 meses após a 
extração.

11 Restauração fi nal 12 meses após extração do dente (oclusal). 

12 Restauração fi nal 12 meses após extração do dente (vestibular).

10 11 12

Geistlich Bio-Oss® Collagen
(100 mg)

Geistlich Mucograft® Seal
(8 mm de diâmetro)

1 2 3 a 3 b

7 a 7 b 9 a 9 b8 a 8 b

Seleção de material
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42 – Conceitos de tratamento para alvéolos pós-extração

O perfil de risco do paciente

Resumo

PRESERVAÇÃO DO REBORDO VISANDO 
PERSERVAR A ESTÉTICA ROSA/ BRANCA 
POSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO TARDIA 
DO IMPLANTE

Objetivos

 ›  Enxerto de tecido ósseo e preservação dos tecidos moles 
visando a implantação posterior.

 ›  O objetivo consiste em alcançar um resultado estético 
agradável para uma reconstrução temporária em longo prazo.

Vista da região do 22 antes da exodontia.

Conclusões

 ›  Perda mínima de osso horizontal e aumento de gengiva 
queratinizada graças à preservação do rebordo com Geistlich 
Bio-Oss® Collagen e Geistlich Bio-Gide® Shape.

 ›  Do ponto de vista da regeneração, 3 meses do pós-operatório 
a estética rosa/ branca é tão boa quanto nos dentes naturais.

3 meses de follow-up.

Fatores de risco estéticos Risco baixo Risco médio Risco alto

Saúde do paciente  Sistema imunológico intacto 
(não-fumante) Fumante ocasional  Sistema imunológico enfraquecido 

(fumante pesado)

Requisitos estéticos do paciente Baixos Médios Altos

Altura da linha do sorriso Baixa Média Alta

Biotipo gengival Espesso
“festonado baixo”

 Médio 
“festonado médio”

 Fino 
“festonado alto” 

Formato das coroas dentárias Retangular Triangular

Infeções no local do implante Não há Crônicas Agudas

Altura do osso no dente adjacente  ≤ 5 mm do 
ponto de contato

 5,5–6,5 mm
do ponto de contato  ≥ 7 mm do ponto de contato

Estado do dente adjacente Hígido Restaurado

Largura do espaço entre os dentes 1 dente (≥ 7 mm)  1 dente (< 7mm) 2 dentes ou mais

Anatomia do tecido mole Intacto Com defeito

Anatomia óssea do rebordo 
alveolar

Sem defeito Defeito horizontal Defeito vertical
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Documentação de caso
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1 Situação inicial do dente 22. 

2  Extração atraumática do dente 22 usando o dispositivo de
extração Benex®.

3  A inspeção do alvéolo pós-extração com sonda periodontal mostra 
defeito ósseo vestibular.

4  A Geistlich Bio-Gide® Shape pré-moldada reduz o tempo de prepara-
ção para cortá-la no tamanho adequado.

5  A Geistlich Bio-Gide® Shape é colocada na face vestibular do interior 
da parede alveolar.

6  A Geistlich Bio-Gide® Shape sobressai ligeiramente da crista óssea.

7  O Geistlich Bio-Oss® Collagen preenche o alvéolo até o nível da crista 
óssea. Pode ser útil dividir o Geistlich Bio-Oss® Collagen em vários 
pedaços e inseri-los no alvéolo em porções.

Dr. Marco Zeltner (Horgen, Suíça)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Geistlich Bio-Oss® Collagen 
(100 mg)

Geistlich Bio-Gide® Shape
(14 mm × 24 mm)

“Preservação da estética rosa / branca
através de procedimentos de preservação 
do rebordo alveolar permitindo implanta-
ção tardia.”

Seleção do material

8  A Geistlich Bio-Gide® Shape cobre o enxerto ósseo e é presa abaixo 
do tecido mole na extremidade do alvéolo. Fixação do enxerto sem 
tensão utilizando um ponto em X. Pontos simples também podem sem 
utilizados. 

9  Follow-up de 10 dias mostra uma boa cicatrização por segunda intenção.

10  Follow-up de 3 meses mostra uma boa estética rosa.

11  Perda óssea horizontal mínima.

12 Restauração com uma ponte provisória adesiva.
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RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

 ›  aplica-se tanto seco quanto hidratado com soro fi siológico ou sangue do 
paciente.

 ›  pode ser cortado com uma tesoura no tamanho ideal e cuidadosamente 
introduzido no alvéolo (pinça ou instrumento similar).

 ›  pode ser acomodado no alvéolo com um “plugger” (ou instrumento 
semelhante), tendo cuidado para não comprimi-lo muito.

 › deve ser cortada seca.
 ›  deve ser aplicada seca, com o lado liso para a cavidade oral.
 ›  pode ser aplicada no interior do alvéolo na área lesada ou, também, 
pode ser inserida entre o periósteo e o tecido mole.

 ›  deve ser dobrada sobre o alvéolo preenchido e envelopada abaixo
do tecido mole.

 ›  pode ser fi xada suturando o tecido mole desepitelizado por cima 
da membrana exposta (p. ex., com pontos simples) ou completamente 
submersa abaixo do retalho.

 ›  deve ser usada em combinação com um material de preenchimento 
alveolar (p. ex., Geistlich Bio-Oss® Collagen).

 ›  deve ser utilizada em combinação com um material de preenchimento 
alveolar (p. ex., Geistlich Bio-Oss® Collagen).

 ›  deve ser aplicada após desepitelização das margens dos tecidos moles 
adjacentes. 

 ›  precisa ser adaptada ao tamanho do defeito e ser aplicada seca.
 ›  deve ser aplicada com a estrutura esponjosa (marcada por ranhuras) 
virada para o alvéolo pós-extração.

 ›  deve ser suturada com pontos não reabsorvíveis e não colada.
 ›  tem que ser suturada com pontos simples (recomendado: 5.0 ou 6.0), ou 
pontos duplos (recomendado: 5.0), dependendo do defeito.

 ›  deve que ser adaptada sem tensão e ao nível da margem desepitelizada 
do tecido mole.

Geistlich Bio-Oss® Collagen

Geistlich Bio-Gide® | Geistlich Bio-Gide® Shape

Geistlich Mucograft® Seal1

Veja aqui 
uma animação 
em 3D.

Referência 

1 Adaptado do Geistlich Mucograft® Seal Advisory Board Meeting Report 2013. 
Dados em arquivo, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Suíça.
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LINHA DE PRODUTOS
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 Geistlich Bio-Oss®

Grânulos pequenos (0,25–1 mm) | Quantidades: 0,25 g (0,5 cc) 0,5 g (1,0 cc) e 2,0 g (4,0 cc) 
Grânulos grandes (1–2 mm) | Quantidades: 0,5 g (1,5 cc) e 2,0 g (6,0 cc)

Os grânulos pequenos de Geistlich Bio-Oss® são recomendados para defeitos menores, 
regeneração óssea guiada, aumento de contorno e proteção de enxertos autógenos em 
bloco. Os grânulos grandes de Geistlich Bio-Oss® melhoram a regeneração em defeitos 
extensos e no levantamento de seio maxilar. 

 Geistlich Bio-Oss Pen® 

Grânulos pequenos (0.25–1 mm) | Quantidades: 0,25 g ≈ 0,5 cc, 
0,5 g ≈ 1,0 cc Grânulos grandes (1–2 mm) | Quantidade: 0,5 g ≈ 1,5 cc

Os grânulos de Geistlich Bio-Oss® estão disponíveis em uma seringa aplicadora. Ele permite 
que o biomaterial seja aplicado mais rapidamente e com maior precisão na zona de inter-
venção cirúrgica. Geistlich Bio-Oss Pen® está disponível contendo os grânulos pequenos e 
também os grânulos grandes.

 Geistlich Bio-Oss® Collagen

Geistlich Bio-Oss® (grânulos pequenos) + 10% de colágeno (suíno)
Tamanhos: 100 mg (0,2–0,3 cm3), 250 mg (0,4–0,5 cm3), 500 mg (0,9–1,1 cm3

Geistlich Bio-Oss® Collagen é indicado para o uso em defeitos periodontais, alvéolos 
de extração e preenchimento de gap em implantes imediatos. Adicionando colágeno, o 
Geistlich Bio-Oss® Collagen pode ser cortado de acordo com a morfologia do defeito e é 
particularmente fácil de aplicar.

  Geistlich Bio-Gide®

Membrana dupla face reabsorvível
Tamanhos: 13 × 25mm, 25 × 25 mm, 30 × 40 mm

 Geistlich Bio-Gide® consiste em colágeno suíno e tem uma estrutura de dupla face – um 
lado rugoso virado para o tecido ósseo regenerado e um lado liso virado para o tecido mole. 
Geistlich Bio-Gide® pode ser facilmente posicionada, adere bem ao defeito e é resistente à 
tensão e à tração. 

  Geistlich Bio-Gide® Shape

Membrana de colágeno dupla face pré-cortada
Tamanho: 14 × 24 mm

A Geistlich Bio-Gide® é constituída de colágeno suíno e tem uma estrutura de dupla face – 
um lado poroso virado para o tecido ósseo regenerado e um lado liso virado para o tecido 
mole. A Geistlich Bio-Gide® Shape é oferecida pré-cortada para um maior conforto na aplica-
ção e menor tempo de preparação.

 Geistlich Combi-Kit Collagen

Geistlich Bio-Oss® Collagen 100 mg
+ Geistlich Bio-Gide® 16 × 22 mm

Quando usado em combinação, o conjunto tem propriedades otimizadas para a preservação 
do rebordo e enxertos menores de acordo com os princípios de ROG.

  Geistlich  Mucograft® Seal

Matriz de colágeno
Tamanho: 8 mm de diâmetro

Geistlich Mucograft® Seal apresenta uma estrutura compacta que lhe dá estabilidade permi-
tindo a cicatrização aberta pois apresenta uma estrutura esponjosa que apoia a estabilização 
do coágulo sanguíneo e melhora a penetração de células de tecido mole.

* Product availability may vary from country to country
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Excelente qualidade

Qualidade e segurança possuem alta prioridade 
para a Geistlich Pharma. Na Geistlich Pharma, 
tudo acontece com nossos cuidados: desde a 
 escolha e seleção da matéria prima até a pro-
dução, armazenagem e envio. Todos os nossos 
passos são aplicados rigorosamente e fornecem 
à empresa alto padrão de qualidade e segurança.

Biofuncionalidade única 

Os excelentes resultados na preservação do rebor-
do alveolar alcançados com Biomateriais  Geistlich 
 devem-se à sua biofuncionalidade inigualável: 
Geistlich Bio-Oss® com sua estrutura porosa bimo-
dal 1 serve de base para o crescimento de vasos san-
guíneos2 e a integração de novo osso3, enquanto que 
a membrana única de dupla face Geistlich Bio-Gide® 
protege o osso da permeação de células de tecido 
conjuntivo circundante apoiando a cicatrização4 e 
uma vascularização precoce5. A matriz tridimensio-
nal Geistlich Mucograft® Seal facilita a penetração 
das células de tecido mole6 e pode melhorar a cica-
trização precoce da ferida7. 
Clinicamente relevante:
 ›  Os biomaterias da Geistlich são perfeitamente 
adequados para o uso combinado no tratamento 
de alvéolos pós-extração.

 ›  O uso combinado de Geistlich Bio-Oss® Collagen 
com Geistlich Bio-Gide® preserva até 93% da 
largura do rebordo8,9 e apoia a formação de mais 
osso novo ao invés do uso sem membrana10

 ›  Geistlich Bio-Oss® Collagen e Geistlich 
Mucograft® Seal preservam signifi cativamente 
mais volume ósseo quando comparado com a 
cicatrização espontânea11

Sua referência n.o 1 no mundo todo

A Geistlich Biomaterials trabalha constantemen-
te para oferecer fáceis e previsíveis soluções 
no gerenciamento regenerativo dos alvéolos 
pós- extração. O departamento de pesquisa da 
empresa desenvolveu o portfólio de produtos 
em cooperação com especialistas mundiais e 
experimenta novas técnicas e aplicações para 
os produtos existentes. Em mais de 15 Reuniões 
de Mesas Redondas*, clínicos especializados 
e a Geistlich cooperam com o objetivo de pro-
mover discussões e chegar a um consenso em 
relação aos conceitos de tratamento de alvéolos 
pós- extração. Estas Reuniões e Mesas  Redondas 
 ajudam também a defi nir a evidência clínica 
atualmente publicada e as pesquisas que ainda 
devem ser feitas.

Biofuncionalidade única 

Biofuncionalidade única 

Excelente
qualidade

Sua referência 
n.º 1 no mundo todo

*  Dados em arquivo (Wolhusen, Suiça): Áustria, Países Bálticos, Bélgica, Brasil, França,   
 Alemanha, Grécia, Holanda, Coréia, Países Nórdicos, Polônia, Rússia, Espanha (2009), 
 Espanha/Portugal (2014, 2015), Suíça (2009, 2011, 2013), Reino Unido.
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