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Introdução: A utilização de implantes osseointegrados constitui-se um procedimento
amplamente utilizado para restaurar a função e estética de indivíduos após a perda
dentária. Entretanto, a reabsorção óssea alveolar que ocorre depois da exodontia pode
resultar em volume ósseo inadequado para a correta instalação tridimensional dos
implantes. Assim sendo, um volume ósseo adequado é uma das condições necessárias
para o sucesso a longo prazo da terapia com implantes. Objetivo: O objetivo do
presente trabalho foi relatar um caso de regeneração óssea guiada (ROG) utilizando
Bone Ceramic (BC) associado ao Emdogain (EMD) para posterior instalação de
implante. Metodologia: Paciente gênero masculino, 62 anos de idade e sem
comprometimento sistêmico procurou atendimento odontológico na clínica de
Mestrado em Implantodontia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais . Ao
exame clínico e tomográfico o dente 26 apresentou-se com grande perda óssea alveolar
e lesão de furca grau III. O volume ósseo remanescente era inadequado para a
colocação de implantes. A exodontia foi realizada com retalho total e o alvéolo
preenchido com EMD e BC.  Resultados: Oito meses após a ROG, uma regeneração
óssea alveolar adequada foi obtida, permitindo a instalação tridimensional correta de
um implante 4,1x6mm RN Tissue Level (Straumann). 3 meses após a colocação do
implante um provisório sobre o implante foi colocado. Esse procedimento evitou a
realização de procedimentos mais invasivos além de reduzir o tempo de tratamento e o
custo financeiro para o paciente. Conclusão: A associação de EMD e BC promoveu
formação de osso adequada para a instalação de implante em alvéolo com grande
perda óssea.
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