
Mauricio Cardoso

Mestre e doutor em Ortodontia – Unesp 

Araçatuba; Presidente do P-I Brånemark 

Institute, em Bauru/SP; Professor dos 

programas de especialização, mestrado 

e doutorado – SLMandic, Campinas/SP. 

Orcid: 0000-0002-6579-7095.UMA HISTÓRIA 

EM NÚMEROS

INPerio 2020;5(1):45

R

N
o último mês de novembro, tive o privilégio de conhecer o Brånemark Osseointegration Center (BOC) em Lleida, na 

Espanha, e aproveitei a oportunidade para falar sobre as atividades recentes do P-I Brånemark Institute em Bauru. 

Isso me fez pensar sobre os números dos primeiros 12 anos de atividade clínica do instituto, que representam um 

grande benefício à qualidade de vida de muitos pacientes assistidos.

Entre agosto de 2006 e janeiro de 

2018, foram realizados:

- 27.460 atendimentos clínicos; 

- 2.052 atendimentos por assistente 

social e pro7 ssional da área de Enfer-

magem, além de 3.067 triagens;

- 1.509 radiogra7 as periapicais, 2.074

panorâmicas e 1.683 tomografias. 

Além de 894 exames radiográ7 cos de 

pacientes que passaram por triagem; 

- 684 sedações e 148 anestesias gerais; 

- 2.525 procedimentos cirúrgicos;

- 266 enxertos autógenos ou com 

biomateriais;

- 42.915 foi o número total de atendi-

mentos realizados pelo instituto, repre-

sentando as atividades desenvolvidas 

pelo P-I Brånemark Institute desde a sua 

abertura até a desocupação do prédio, 

ocorrida em janeiro de 2018. 

Estes números superam a contra-

partida mínima de 100 atendimentos/

mês com 80% de gratuidade, conforme 

determinava a lei de cessão do terreno 

público para a construção do prédio. 

Isso porque os 42.915 atendimentos 

divididos pelo número máximo de 144 

meses resultam em 298 atendimentos 

por mês. 

É importante enaltecer também os 

números especí7 cos: 

- 1.298 pacientes completamente reabi-

litados (média de 33 atendimentos por 

paciente reabilitado);

- Instalação de 5.098 implantes intra-

orais, 102 extraorais e 170 implantes 

zigomáticos; 

- Apenas 263 implantes perdidos, o que 

representa uma taxa de sobrevivência 

de 95%;

- Foram colocadas 978 próteses totais, 

1.137 próteses totais sobre implantes e 

823 próteses 7 xas por elemento; 

- R$ 20.665.344,83  investidos 

em pacientes. Os recursos foram 

oriundos da Nobel Biocare somados 

aos obtidos com a realização de cursos 

de pós-graduação;

- R$ 2.707.823,39 em contribuições 

de pacientes, perfazendo um total de 

gratuidade de 86,9%. Na média, cada 

paciente contribuiu com R$ 2.086,15. 

Em 25 de novembro de 2019, 

7 zemos um ano do estabelecimento da 

nova diretoria. Nesse período, conse-

guimos nove empresas parceiras do 

setor odontológico, somos mais de 100 

associados e temos 15 unidades odonto-

lógicas chanceladas em todo o Brasil, 

apoiadas pelo setor contábil e jurídico. 

O P-I Brånemark Institute Bauru foi 

reconhecido como logomarca, abrindo 

novas possibilidades. São esses amigos, 

empresas e parceiros que colaboram 

para melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes e manter o legado do Prof. 

Per-Ingvar Brånemark. 
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