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• Grand Morse®: 
lançamento internacional 
do sistema de implantes.

• Primeira sede própria em 
Curitiba-PR.

• Expansão.

• Internacionalização com a 
primeira filial em Portugal.

 Fundada há mais de 20 anos por um dentista e para dentistas, 

com o propósito de melhorar a qualidade de vida de mais pacientes. 

A Neodent® foi fundada em Curitiba-PR, no sul do Brasil e hoje é a 

segunda maior empresa de implantes dentários do mundo, oferecendo 

um excelente desempenho de produtos e um histórico comprovado 

de sucesso clínico, com a satisfação de milhares de profissionais 

e pacientes. As soluções Neodent® baseiam-se em conceitos 

inovadores de tratamento, como carga imediata, permitindo o avanço 

da odontologia e a acessibilidade econômica aos pacientes, criando 

novos sorrisos todos os dias.

UM ÚNICO PROPÓSITO
Criar novos sorrisos todos os dias.

2a maior empresa de implantes dentários do mundo

+20 anos de história

Confiabilidade clínica: +45mil clientes no Brasil.

Sucesso clínico: +1.6M de implantes 
vendidos por ano

Evidências clínicas: +250 estudos

Presente em mais de 40 países, o sistema de implantes 
Neodent® é o segundo mais utilizado do mundo.

Mais de duas décadas dedicadas ao avanço da implantodontia.

Uma das maiores redes de profissionais da 
odontologia.

Sistema de implantes amplamente documentado.

• Implantes Cone Morse.

• Mudança para uma fábrica 
com 50.000m2..

• Acqua™: lançamento da 
tecnologia de superfície.

• O Grupo suíço 
Straumann® adquire a 
totalidade da Neodent®.

• Expansão: com um aumento de 
50% de equipamentos. Centro 
Logístico passa de 400 m2 para 
2 800 m2.

• Grand Morse®: lançamento do 
sistema de implantes no Brasil.



IMPLANTODONTIA  AVANÇADA.
Líder em tratamentos com carga imediata.

      A mais de 25 anos, a Neodent® tem conquistado a liderança no 

mercado dos implantes dentários em protocolos de carga imediata. 

Com a experiência, desenvolveu características únicas que levam 

em conta os grandes princípios biológicos e que foram concebidas 

para maximizar a previsibilidade e alcançar resultados duradouros.

     Tratamento imediato Neodent® consiste em características comprovadas, 
que têm sido aplicadas diariamente em todos os sistemas de implantes dentários 
Neodent®. Baseasse em 5 principais fatores para alcançar êxito em todas as 
indicações com protocolos de tratamento imediato: de casos unitários até casos 
edêntulos.

• Protocolos de tratamento imediato
• Estética Imediata

• Tratamento de arco total imediato
• Simplicidade protética

Tratamento de carga Imediata.

Nossos principais pontos fortes

Amplo portfólio de opções protéticas para reabilitação, o que garante 
um tratamento adequado para cada paciente: unitário a múltiplo, 
soluções convencional e digital, cimentada, parafusada e soluções 
removíveis. 

Opções versáteis de reabilitação

Devido à interface cônica resistente, que respeita as distâncias 
biológicas para conseguir um resultado estético imediato.(1)

Perfil de emergência natural

Maior estabilidade mecânica e distribuição 
homogênea de carga, ideal para redução 
de campos de tensão(10), microgaps e micromovimentos..

Interface cone Morse com 16º 

Desenvolvido com um design único de roscas dinâmicas progressivas 
e com ápice do implante ativa, permitindo o melhor desempenho já 
desenvolvido pela Neodent® na ultilização de carga imediata.

Desenho do implante otimizado para uma elevada estabilidade primária

O melhor desempenho a longo prazo da superfície com tratamento
com jato de areia e ácido em superfície hidrófila de titânio
de grau 4 CP. Excelente para tratamentos onde o osso é pobre ou 
protocolos com carga imediata.

Excelente superfície

SUPERFÍCIE 
ACQUA™ 
DESENVOLVIDA 
PARA UMA 
ELEVADA 
PREVISIBILIDADE 
DO TRATAMENTO.

A superfície hidrofílica Acqua™ da Neodent® 
é a evolução da bem-sucedida superfície 
NeoPoros®, desenvolvida para alcançar 
resultados de sucesso mesmo em situações 
desafiadoras, como ossos de baixa densidade 
e protocolos imediatos.(1-4) 

A FILOSOFIA NEODENT®



GRAND MORSE®.
A GRANDEZA É UMA CONQUISTA 

O sistema de implante Neodent® Grand Morse® é um sucesso 

alcançado ao longo de 25 anos de experiências em implantologia, e 

foi desenvolvida com base no conceito inside out, partindo do núcleo 

do implante: a interface protética. O resultado é uma solução que 

combina resistência mecânica, melhor distribuição de campos de 

tensões e soluções protéticas versáteis – do unitário à múltipla e do 

convencional ao digital. Um sistema completo, que oferece diversos 

benefícios pensados para tornar o seu trabalho ainda mais eficiente. 

Manutenção de um perfil de 

emergência natural, devido à 

interface cônica resistente.

Tratamentos imediatos e previsíveis para

todos os tipos de densidade óssea.
Interface protética única e 

comodidade para todos os 

diâmetros de implantes.

Soluções protéticas que unem 

estética e funcionalidade.

SISTEMA DE IMPLANTE

Grand Confiabilidade

Grand Estabilidade

Grand Estética

Grand Facilidade



SISTEMA DE IMPLANTE
GRAND CONFIABILIDADE

GRAND ESTABILIDADE

GRAND ESTÉTICA

A interface pilar/implante é essencial para um resultado 

funcional e estético bem-sucedido a longo prazo. Graças 

à sua interface cônica (1,2), o implante possui o terço 

coronário e intermediário fortalecidos, além de permitir a 

aplicação de conceitos que proporcionam a manutenção 

do tecido peri-implantar.

Tratamentos com tempo reduzido representam um desafio 

significativo para os profissionais de odontologia. O 

sistema Neodent® Grand Morse® oferece três desenhos 

de implantes projetados para maximizar a estabilidade 

primária e a previsibilidade em diferentes protocolos, todos 

com a inovadora superfície hidrofílica Acqua™. 

Atualmente, os pacientes esperam por tratamentos mais rápidos e com resultados 

estéticos. O portfólio restaurador do sistema Grand Morse® oferece flexibilidade ao 

simplificar o manuseio dos tecidos moles, respeitando as distâncias biológicas para 

alcançar função e estética imediatas. 

• Interface cónica Morse a 16°;

• Platform Switching;

• Indexação interna.

Interface Grand Morse®:

Manutenção de um perfil de emergência natural devido à interface cônica 
resistente. 

Tratamentos imediatos previsíveis para todos os tipos de densidade óssea. 

Soluções protéticas que unem estética e funcionalidade. 

Drive® 

Grand Morse® 

Titamax® 

Grand Morse®

Implante totalmente 

cônico desenvolvido 

para atingir alta 

estabilidade primária 

em densidades ósseas 

desafiadoras e pós-

extração.

Implante cilíndrico 

indicado para os 

tipos ósseos I e II e 

permite flexibilidade 

no posicionamento 

vertical. 

Tipos de osso III e IV Tipos de osso I e II

Munhão
Pro-Peek

Munhão 
Universal

Base de
Titânio

Base de 
CoCr

Munhão Universal
Angulado

Pilar Mini Pilar
Cônico Angulado

Attachment
Equator

Micro
Pilar

Mini Pilar
Cônico

Temporária
Unitária

MúltiplaUnitária Unitária/Múltipla

Prótese 
Parafusada/
Cimentada

Prótese 
Cimentada

Prótese 
Parafusada

Prótese Parafusada/
Cimentada

Prótese 
Parafusada

Sobredentadura

GRAND FACILIDADE
Interface protética única e comodidade em todos os diâmetros de implantes. 

O tratamento com implante tornou-se parte integrante da 

odontologia clínica, com um número cada vez maior de 

pacientes que procuram esse tratamento. O sistema Grand 

Morse® é projetado de forma inteligente, proporcionando 

eficiência e simplicidade no tratamento odontológico, da 

cirurgia à restauração. 

Todos os tipos de osso

Helix® 

Grand Morse® 

Implante híbrido 

com design 

inovador para 

maximizar a 

eficiência e as 

opções em todos 

os tipos de osso. 

• Uma única plataforma protética;

• Chave Neo;

• Um kit cirúrgico;

• Nova chave para captura de implante;

6
.6

 m
m

Ø3.0 mm

16º

• O nível superior em reabilitação imediata de arcada completa fixa

• Portfólio protético abrangente:  

Todas as indicações: de unitária à casos edêntulos; 

Todos os protocolos de tratamento: de carga imediata a posterior; 

Todos os fluxos de trabalho: convencional a digital.

Todos os implantes Neodent® Grand 

Morse® apresentam conexão única, 

independentemente do diâmetro do implante.

Uma única plataforma protética.



UM SORRISO PARA TODOS.
Neodent® NeoArch®.
Solução fixa imediata para arco completo.

      Aumentar as expectativas para um tratamento com duração 

reduzida representa um desafio significativo para os profissionais 

de odontologia, especialmente em pacientes com deficiências 

anatômicas. O Sistema de Implantes Neodent® oferece uma solução 

otimizada para protocolos de tratamento fixo imediato em pacientes 

edêntulos. Ele permite aumentar significativamente a satisfação do 

paciente e a qualidade de vida, restaurando imediatamente a função 

e estética.(1)

• Implantes posteriores inclinados evitam o

uso de procedimentos com enxerto (2).

• Design do implante otimizado para obter

alta estabilidade primária em todos os tipos

de ossos (3)

• A superfície hidrofílica Acqua Neodent foi desenvolvida 

para promover melhor resultado em casos de baixa 

densidade óssea.

• Uma única plataforma, independente do 

diâmetro.

• Interface exclusiva, combinado com Platform 

Switching cone Morse e indexação interna.

• Uma ampla gama de opções de alturas de

transmucoso para atender às necessidades

de seus pacientes.

• Amplo portfólio de pilares reto e angulados 

com 17º e 30º.

Função imediata, resultando em 
tratamentos mais curtos.

Tranquilidade graças a uma base 
estável.

Estética natural com opções de 
restaurações versáteis.

SOLUÇÕES DE TRATAMENTO

Os implantes Zigomáticos Neodent® 

complementam as opções de 

tratamento para realizar protocolo de 

carga imediata em maxilas atróficas.  

Uma alternativa previsível a um 

procedimento com enxerto.

Uma solução imediata 
para Maxilas atróficas.

Zigomático Neodent®

Facility® Neodent®

O implante Facility® Neodent® é uma 

solução de implante com 2,9 mm de 

diâmetro para cristas estreitas ou espaços 

interdentais reduzidos, como no caso de 

incisivos laterais.

Solução imediata em 
espaços limitados.

WS Neodent®

O WS Neodent® é uma solução de 

implante curto (5 ou 6 mm) concebida para 

reabilitações fixas imediatas em casos 

de reabsorção acentuada. O implante WS 

permite mais flexibilidade no tratamento de 

pacientes sem aumentos ósseos verticais 

complexos.

Solução imediata para mandibulas 
com grande reabsorção.



AQUISIÇÃO DE 
DADOS

PLANNING 
& DESIGN

SOLUÇÕES DIGITAIS

NEODENT® DIGITAL SOLUTIONS.

Melhoram a eficácia do tratamento.

     Hoje em dia, os pacientes esperam tempos de tratamento reduzidos 

e resultados esteticamente satisfatórios. Além disso, os protocolos 

personalizados de tratamento tornaram-se mais exigentes. Com Neodent® 

Digital Solutions, aceda às opções de tratamento e aos fluxos de trabalho 

de reabilitação mais avançados que fornecem aos pacientes um tratamento 

personalizado imediato que dá resposta às suas expetativas elevadas de 

excelentes resultados estéticos e de um sorriso maravilhoso.

Produção Centralizada Produção Centralizada

Straumann®Straumann®Straumann® 3Shape®3Shape® OutrosOutros

Produção Interna Produção InternaProdução Aberta por Terceiros
Cares® milling center Cares® milling center

Cares® Scan&ShapecoDiagnostiX®Cares® Visual Implant StudioDental System Dental Wings®

exocad®

Mais de 10 softwares 
disponíveis no 
mercado

Cares® M Series Cares® C SeriesCares® Visual

Createch

Maximize o resultado do tratamento 
através de fluxos de trabalho otimizados.

Cerec®Zirkonzahn 3Shape®

exocad®

Dental Wings®

Moldagem Digital

Design Protético

Reabilitação Múltipla
Reabilitação Unitária

Planeamento Cirúrgico Serviço de Design

Disponibilize reabilitações 
estéticas imediatas.

Diferencie o seu consultório com 
mais opções de tratamento.

FABRICO

Straumann® IntraOral Scanner 3Shape® IntraOral Scanner Outros digitalizadores intraorais



SERVIÇOS

TRANQUILIDADE

Excelência Clínica e Garantia Vitalícia.

GARANTIA VITALÍCIA.
Sorrisos são feitos para durar para sempre.

        Há mais um motivo para sorrir: nossos implantes têm uma 

garantia vitalícia*. Mais do que garantir a durabilidade do produto, 

nós confiamos que os nossos produtos conseguem manter 

a qualidade e funcionalidade para toda a vida. Os implantes 

Neodent® restaurados com componentes originais são uma 

solução segura:

ILAPEO
Uma parceria para a excelência clínica.

       Acreditamos que a experiência clínica é a base para os profissionais 

dominarem as suas competências. A Neodent® tem uma forte parceria 

com o Instituto Latino Americano de Pesquisa e Ensino Odontológico 

(ILAPEO), um renomado centro de excelência em pesquisa e ensino da 

prática clínica odontológica. O ILAPEO é uma instituição constituída por 

profissionais, professores e pesquisadores, cujo objetivo, nós últimos 14 

anos, é oferecer cursos reconhecidos e certificados de  especialização, 

pós-graduação e mestrado. Além disso, através do ILAPEO, milhares de 

pacientes recebem os mais avançados tratamentos, o que o torna o 

parceiro ideal para fornecer experiências e informações qualificadas 

à Neodent® na área de atendimento ao paciente, e assim promover a 

melhoria contínua dos produtos.

• Implantes com garantia vitalícia*

• Garantia de 10 anos em pilares e restaurações metálicas*

• Garantia de 5 anos em restaurações cerâmicas*

• Passaporte do Paciente com todo o histórico de tratamentos com 

implantes.

*Para saber mais sobre nossa Política de Garantia, acesse: neodent.com.br/formularios-e-garantias



© 2018 - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Todos os direitos reservados.
Neodent®, Titamax®, Facility®, Drive®, Acqua™, NeoArch®, Helix®, Grand Morse®, são marcas comerciais ou marcas comerciais 

registadas da JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A.
Straumann®, Straumann Group®, CARES®, coDiagnostiX® são marcas comerciais registadas da Straumann Holding AG.

Dental Wings® é uma marca comercial registada da Dental Wings.
exocad® é uma marca comercial registada da exocad GmbH.
3Shape® é uma marca comercial registada da 3Shape A/S.

Zirkonzahn é uma marca comercial ou marca comercial registada da Zirkonzahn GmbH.
CEREC® é uma marca comercial registada da Sirona Dental Systems GmbH.

Createch é uma marca comercial ou marca comercial registada da Createch Medical, S.L.
ILAPEO é uma marca comercial ou marca comercial registada do Instituto Latino Americano de Pesquisas e Ensino Odontológico 

– ILAPEO Ltda.
Nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu distribuidor para mais informações.

(1) Bolle C, Gustin MP, Fau D, Exbrayat P, Boivin G, Grosgogeat B. Early Periimplant Tissue Healing on 1-Piece Implants With a 
Concave Transmucosal Design: A Histomorphometric Study in Dogs. 
(2) Al-Nsour MM, Chan HL, Wang HL. Effect of the platform- switching technique on preservation of peri-implant marginal bone: a 
systematic review. Int J Oral Maxillofac Implants. 2012 Jan-Feb;27(1):138-45.
(3) Annibali S, Bignozzi I, Cristalli MP, et al. Peri-implant marginal bone level: a systematic review and meta-analysis of studies 
comparing platform switching versus conventionally restored implants. J Clin Periodontol. 2012 Nov;39(11):1097-113.
(4) Hsu YT, Lin GH, Wang HL. Effects of Platform-Switching on Peri-implant Soft and Hard Tissue Outcomes: A Systematic Review 
and Meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Implants. 2017;32(1):e9-e24.
(5) Lazzara RJ, Porter SS. Platform switching: a new concept in implant dentistry for controlling postrestorative crestal bone levels. 
Int J Periodontics Restorative Dentistry. 2006 Feb;26(1):9-17.
(6) Rocha S, Wagner W, Wiltfang J, Nicolau P, Moergel M, Messias A, Behrens E, Guerra F. Effect of platform switching on crestal 
bone levels around implants in the posterior mandible: 3 years results from a multicentre randomized clinical trial. J Clin Periodontol. 
2016 Apr;43(4):374-82.
(7) Steigenga J, Al-Shammari K, Misch C, Nociti FH Jr, Wang HL. Effects of implant thread geometry on percentage of osseointegration 
and resistance to reverse torque in the tibia of rabbits. J Periodontol. 2004;75(9):1233-41.
(8) Sartoretto SC, Alves AT, Resende RF, et al. Early osseointegration driven by the surface chemistry and wettability of dental 
implants. J Appl Oral Sci. 2015 May-Jun;23(3):279-87.
(9) Novellino MM, Sesma N, Zanardi PR, Laganá DC. Resonance frequency analysis of dental implants placed at the posterior 
maxilla varying the surface treatment only: A randomized clinical trial. Clin Implant Dent Relat Res. 2017 Oct;19(5):770-775.
(10) Sartoretto SC, Alves AT, Zarranz L, et al. Hydrophilic surface of Ti6Al4V-ELI alloy improves the early bone apposition of sheep 
tibia. Clin Oral Implants Res. 2017 Aug;28(8):893-901.
(11) Val JE, Gómez-Moreno G, Ruiz-Linares M, et al. Effects of Surface Treatment Modification and Implant Design in Implants 
Placed Crestal and Subcrestally Applying Delayed Loading Protocol. J Craniofac Surg. 2017 Mar;28(2):552-558.
(12) Babbush CA. Posttreatment quantification of patient experiences with full-arch implant treatment using a modification of the 
OHIP-14 questionnaire. J Oral Implantol. 2012 Jun;38(3):251-60.


