
SUBSTITUIÇÃO DE IMPLANTE MAL POSICIONADO EM ÁREA ESTÉTICA : 

RELATO DE CASO 

Resumo: O artigo relata um caso clínico de explantação de um implante 

hexágono externo mal posicionado  com imediata implantação por outro cone 

morse em área de incisivo central superior, associado a enxerto ósseo 

particulado de origem bovina, enxerto de conjuntivo subepitelial e provisório 

imediato em ato cirúrgico único, com retalho. Apesar dos parâmetros clínicos 

críticos estabelecidos, o procedimento resultou na reabilitação imediata do 

paciente com restauração provisória, recriando uma nova arquitetura gengival 

por meio do enxerto gengival, um novo suporte ósseo através da utilização de 

substitutos ósseos e harmonia do sorriso. A associação de várias técnicas 

restauradoras e cirúrgicas para restabelecer novo posicionamento do implante, 

um planejamento protético prévio, conjunto a seleção de um implante com uma 

geometria que otimizasse os resultados estéticos e funcionais confluíram para 

um procedimento bem sucedido, que resultou na satisfação do paciente em curto 

espaço de tempo.   
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REPLACEMENT OF BADLY POSITIVE IMPLANT IN AESTHETIC AREA : 

BACK OF THE CASE 

 

Abstract:The article describes the explanation of an external Hexagon platform 

implant poorly positioned by another Switching platform, in upper central incisor 

area, associated with bovine particulate graft, subepithelial connective graft and 

Immediate restoration in a single surgical act, with flap. Despite the already 

established critical clinical parameters, the procedure resulted in the immediate 

rehabilitation of the patient with provisional restoration, promoting the new bone 

formation of the vestibular board and recreating a new gingival architecture and 

smile harmony, in a single surgical procedure, with flap. The association of 

several restorative and surgical procedures to restore a new positioning to the 

implant, following the correct anatomical references, together the selection of an 

implant with a platform that optimized aesthetic, osseointegrative and functional 

results led a successful procedure and in the patient's satisfaction in a short 

period of time.   
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