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                                                 RESUMO 

O restabelecimento funcional, estético e a harmonia do sistema 

estomatognático são objetivos da reabilitação oral. A integração de condutas 

clínicas, associada aos procedimentos cirúrgicos, protético e restaurador, são de 

grande importância desde a fase do planejamento, durante as suas etapas 

laboratoriais, até execução clínica do caso. Recentemente, sistemas 

computadorizados associados à tecnologia de prototipagem rápida são utilizados 

para melhorar o planejamento e permitem a simulação cirúrgica, facilitando a 

comunicação entre o profissional e o paciente.  

 O presente trabalho tem como objetivo fazer uma revisão de literatura 

descrevendo os benefícios, vantagens e desvantagens de modelos de prototipagem 

para o planejamento e redução de tempo em cirurgia. Constam, no mesmo, relatos 

do caso clínico executado durante o curso de Pós-graduação na clínica do Centro 

Livre de Odontologia (CLIVO). 

Palavra chave:  Implantes Dentários, Prótese Total sobre implantes. 
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                                               ABSTRACT

Restoring functional, aesthetic and harmony of the stomatognathic system are 

goals of oral rehabilitation. The integration of medical procedures associated with 

surgical procedures, prosthetic and restorative, are of great importance since the 

planning phase, during the stages laboratory to clinical application of the case. 

Recently, computer systems associated with the technology of rapid prototyping are 

used to improve the planning and allow for surgical simulation, facilitating 

communication between the professional and patient.

             This paper aims to review the literature describing the benefits, advantages 

and disadvantages of prototyping models for planning and reduction of time in 

surgery. Set the same, reports of clinical cases performed during the course of the 

Graduate Centro Livre de Odontologia (CLIVO). 

Keyword: Dental Implants, Denture Implants 
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1. INTRODUÇÃO

As cirurgias para implantodontia partem do princípio que os implantes  

dentais são componente cirúrgico da prótese (Misch, 2004).  

Barroso e Pereira (2006) consideraram que os implantes osseointegráveis 

são hoje uma excelente forma de solucionar a falta de um ou mais dentes e os 

problemas de mastigação, proporcionando saúde e bem estar. 

Sanmartin (2006) afirmaram que os implantes são importantes para garantir 

uma adequada mastigação e estética, além de indicados onde há perda dentária, 

fratura de raiz ou quando há possibilidade de manter o elemento dentário. Ainda 

consideraram que, em pacientes portadores de anomalias genéticas, não afetam o 

tecido ósseo. 

Zanboni et al. (2006) consideraram que para se obter sucesso na 

reabilitação é necessário diagnóstico preciso, adequada seleção do paciente e 

técnicas cirúrgicas e protéticas precisas. O equilibrio oclusal deve ser um dos fatores 

mais relevantes para o sucesso do tratamento. 

Nary (2006) considerou que um recurso valioso para auxílio no diagnóstico e 

planejamento de fixações é a prototipagem. Esta permitiu o sucesso em 

procedimentos nos quais os pacientes com deficiências ósseas maxilares 

permaneçam menos tempo sob interverção cirúrgica e os cirugiões dentistas contem 

com maior confiabilidade devido às simulações e informações obtidas a partir dos 

biomodelos. 

 Aguiomar (2005) afirmou que a aplicação da Prototipagem Rápida na área da 

implantodontia deve ser considerada como uma importante meta a ser alcançada 

pelos cirurgiões dentistas. A literatura é farta de exemplos de sucesso em 
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procedimentos onde os pacientes permaneceram menos tempo sob intervenção 

cirúrgica e ainda contaram com um grau de confiança maior devido as simulações e 

informações obtidas a partir dos biomodelos. Os custos adicionais decorrentes da 

utilização desta tecnologia são compensados pelo menor tempo cirúrgico, menor 

risco para o paciente e menor chance de erros durante o planejamento e o ato 

cirúrgico . 

Bueno (2005)  enfatizou que a falta óssea nos rebordos alveolares é um 

grande problema para a reabilitação estética e funcional dos pacientes. Essa perda 

óssea apresenta uma etiologia relacionada a fatores locais e a fatores gerais. 

Mediante os resultados apresentados, as técnicas de enxertos autógenos  

demonstraram ser eficazes para os rebordos reabsorvidos,sendo limitante para 

cirurgia guiada. 

Almog (2006) concluiu recentemente que sistemas computacionais 

associados à tecnologia de prototipagem têm viabilizado a realização de técnicas 

cirúrgicas minimamente invasivas, através da utilização de um guia radiográfico, 

com o objetivo de transferir as informações protéticas e do contorno gengival para 

uma tomografia computadorizada (TC). Os dados da TC são abertos em sortware de 

planejamento cirúrgico, onde podemos visualizar tridimensionalmente as coroas nos 

espaços protéticos. Conciliando esta informação com a imagem para instalação 

virtual dos implantes tornou-se objetivo, curto e menos traumático o procedimento 

cirúrgico. 
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2. PROPOSIÇÃO 

A proposta deste trabalho é fazer uma revisão bibliográfica retrospectiva da 

metodologia de inserção de implantes dentários  com ênfase  na utilização de 

prototipagem, e diversos tipos de guias cirúrgicos com suas indicações, vantagens, 

desvantagens e riscos. Será apresentado um caso clínico efetuado no curso de pós 

graduação FAISA/CIODONTO do Centro Livre de Odontologia (CLIVO) e sua 

metologia. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 COMO SURGIRAM OS PROTÓTIPOS 

  

Em 1952 na Suécia, foi demonstrado que, sob condições controladas, o 

titânio podia ser estruturalmente integrado ao osso vivo com um perfeito grau 

previsibilidade e sem inflamação, denominando-se osseointegração 

(Branemark,1983). 

Adell, em 1983, em estudos longitudinais, concluiu que a quantidade e a 

qualidade eram fatores determinantes no sucesso dos implantes. A inserção do 

implante limitava-se a um procedimento cirúrgico, quando muito, uma análise dos 

modelos que, inicialmente, seriam copias das áreas a serem implantadas e serviriam 

de apoio para analisar a forma do rebordo, a distribuição dos implantes e as 

incisões.  

Adell em 1990 em novo estudo, concluiu que além dos fatores vistos 

anteriormente, o planejamento protético cirúrgico e a técnica cirúrgica seriam 

determinantes para o sucesso dos mesmos. 

As cirurgias virtuais e guiadas partem do princípio do sólido entendimento das 

cirurgias tradicionais, as quais apresentam como base o conhecimento prévio e 

detalhado da anatomia humana ou animal. O grau de agressividade de muitos 

destes procedimentos, muitas vezes, apresenta seqüelas mais graves do que o 
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próprio motivo do tratamento. Têm como exemplo a remoção de litíase renal e biliar, 

restos necróticos de meniscos, e até de adenomas hipofisários, entre outros. Na 

odontologia, observa-se o resultado final reabilitador ficar mais seguro e previsível 

ao tratamento. Este princípio tem como base a engenharia e logística como na 

construção e reforma de máquinas, equipamentos e construções (MOTTA, 1994). 

 Tessare et al. (2006) descreveram que, até anos atrás, o cirurgião dentista 

possuía apenas um meio de se obter modelos na boca de seus pacientes: através 

da moldagem direta. Já, nos dias de hoje, a técnica de prototipagem permite a 

construção de um modelo, a partir de programas de computador, com fidelidade 

absoluta ou com alterações desprezíveis. Esta técnica de confecção de protótipos foi 

criada na engenharia industrial há cerca de duas décadas, visando o auxilio de 

equipes de engenharia simultânea na visualização, montagem e teste. Todas as 

técnicas de criação de um protótipo se baseiam na prototipagem rápida, ou seja, 

camada por camada do material que serão transportadas do computador para a 

máquina de prototipagem rápida. A técnica de prototipagem foi proposta no meio 

odontológico no ano de 1991, quando os primeiros modelos de partes do corpo 

humano foram feitos com a finalidade de estudos, e depois com finalidade cirúrgica. 

Bruscato (2007) relatou que o desenvolvimento de programas de computador 

usados e a criação de protótipos foram primeiramente utilizados na medicina e 

posteriormente na odontologia. Após a segunda guerra mundial, foram criados 

programas de computador com a finalidade de auxiliar a industrialização, o que 

levou o progresso da tecnologia de imagem e o desenvolvimento de softwares que 
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deixavam menos dificultosas as modalidades digitais da medicina, principalmente 

com o surgimento da tomografia computadorizada em 1972. 

3.1.2 CIRURGIA COM GUIA CIRÚRGICO 

Os trabalhos com implantes dentários, inicialmente, partiam da análise 

radiográfica de áreas edêntulas, da avaliação clínica do volume ósseo e da 

sensibilidade tátil dos operados e, em nenhum momento, guias de orientação 

protética eram mencionados, sendo que os implantes eram instalados onde 

houvesse maior osso em volume e em quantidade (Adell, 1981). 

Guias de orientação de volume (esferas) eram utilizados para analisar, nas 

radiografias panorâmicas, o grau de distorção apresentado na região pretensamente 

a serem instalados os implantes (Adell, 1990). 

A associação de guias como pré-requisito de sucesso iniciou quando 

começaram a constatar que os implantes distribuídos de maneira eqüidistante e 

biomecanicamente equilibrados, permitiam a confecção de próteses mais fáceis e 

com índices de sucesso maiores (Eckell, 1998). 

Demuner et al. (2007) relataram que o guia cirúrgico pode ser englobado 

como um instrumento que auxilia na instalação e localização dos implantes 

osseintegrados durante o ato cirúrgico, pois é um referencial para aquisição de um 

planejamento reverso na implantodontia. 
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Estudos apontam que os implantes caracterizam-se pelo foco na clínica de 

reabilitação oral. Albrektsson et al. (2008) afirma que esse tipo de procedimento 

clínico era prescrito apenas para pacientes totalmente edêntulos. O papel dessa 

cirurgia seria mostrar a importância da biocompatibilidade do processo em qualquer 

paciente edêntulo. Outros metais podem ser utilizados no procedimento cirúrgico, 

todavia, são materiais que não apresentam estabilidade adequada para o 

implante.As condições iniciais incluem procedimentos e técnicas de 

osseointegração, as quais serão acompanhadas em todos os pós-operatórios para 

que várias precauções possam ser evitadas. A técnica evita a quebra do tratamento, 

oportunizando a ida do paciente ao seu cirurgião para que este avalie os reais 

procedimentos do implante. A rotina estabelecida com o paciente no tratamento 

demonstra a possibilidade de estabelecer técnicas rápidas para o procedimento 

cirúrgico com bons resultados clínicos. O implante é realizado a partir de uma ótica 

tridimensional obtida através de cortes axiais das tomografias. 

CalvancantI (2008) descreveu que a cirurgia com guia cirúrgico convencional 

faz com que o cirurgião dentista faça uma incisão cirúrgica para abrir o retalho e 

expor o osso na qual o guia será apoiado e ainda requer habilidade do profissional 

para posicionar o guia exatamente como foi previamente planejado. Nos casos de 

edêntulos totais, devido à mucosa e à ausência de retenção, a estabilidade pode ser 

prejudicada e levar a inserção de implantes estética e biomecanicamente 

posicionados de maneira incorreta. Este guia pode ser indicado em pacientes com 

ausências totais ou parciais. 
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3.1.3 CIRURGIA COM GUIAS MULTIFUNCIONAIS 

 Saliba et al. (2005) relataram que durante um procedimento prévio de 

implantes dentários é necessária a confecção de um guia. Este guia, quando reúne 

capacidade de orientação espacial dos implantes protética, cirúrgica e radiográfica, é 

chamado de multifuncional. Estes guias são essenciais para a futura escolha do 

tamanho e da correta localização da instalação dos implantes, para conseguir menor 

tempo cirúrgico e para simplificar e obter resultados mais seguros. 

 Campos (2006) descreveu que para a obtenção de um guia multifuncional 

deve-se montar os modelos em articulador semi-ajustavél, para se avaliar a 

dimensão vertical e estabelecer as linha e marcações de interesse protético, sendo 

que, só assim o guia terá auxilio na obtenção de uma biodinâmica para o resultado 

protético . 

Petrilli (2009) relatou que, antes de um procedimento cirúrgico, deve-se 

estabelecer procedimentos visando a prótese, todavia, conseguimos isso com a 

confecção de um guia multifuncional, ou seja, é utilizado tanto para o procedimento 

cirúrgico com nos procedimentos protéticos. Para a confecção desse guia deve se 

realizada a montagem dos dentes em cera, com verificação correta de estética, 

fonética, oclusão e corredor bucal. 
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 3.1.4 CIRURGIA COM GUIA TOMOGRÁFICO  

 Ao longo de 15 anos, a evolução tecnológica proporcionou à radiologia 

evolução surpreendente na melhoria da qualidade e definição da imagem 

favorecendo o diagnóstico dos procedimentos odontológicos. Dentre esses avanços, 

a tomografia computadorizada e a ressonância magnética migraram na área médica 

e foram incorporadas aos procedimentos odontológicos. Neste contínuo 

crescimento, a introdução de meios físicos de reprodução de imagens como a 

prototipagem contribui para a visualização das mesmas imagens em 3D, simulando 

as reconstruções necessárias a esses procedimentos cirúrgicos e interventivos. A 

imagem da análise óssea maxilofacial sugestiona a integração dimensional e 

tridimensional computadorizadas. O paciente tem uma documentação automática, 

representada por estruturas adequadas ao seu diagnóstico e simuladas em tela para 

o início da cirurgia. (Benjamim, 2002). 

  A tomografia permitiu ao profissional uma evolução de analise radiográfica 

dos casos clínicos.Partimos da visão bidimensional para uma nova prespectiva 

tridimensional  (Vachiramon, 2002).   

 Carvalho et al. (2006) concluíram que o guia cirúrgico tomográfico é um 

diferencial para o profissional que almeja um satisfatório planejamento protético, 

chegando inclusive diversos autores a sugerir a criação de canaletas metálicas aos 

guias, evitando assim qualquer deslocamento da broca durante a cirurgia. Um outro 

fator a ser citado é que, a partir deste tipo de guia cirúrgico, será avaliada ou não o 

acréscimo de tecido mole ou tecido duro. O estudo foi realizado a partir de um 
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paciente em cuja cirurgia de implante fora feita de forma guiada. O planejamento foi 

projetado em 3D de acordo com o ambiente armazenado nas informações 

imagísticas. Os resíduos de fragmentos ósseos foram extraídos no próprio 

procedimento cirúrgico e, em seguida, implantados nas estruturas. A anatomia de 

reconstrução do paciente foi armazenada em uma template no sistema e trabalhada 

com o sistema Hi-dent. Para os autores, a cirurgia guiada deve usar um protocolo 

sugerido pelo sistema trabalhado na prototipagem e personalizado na cirurgia de 

cada paciente. A template do sistema corresponde à restauração a ser realizada na 

cirurgia e otimizada na trajetória do dente a ser implantado na área mandibular. 

Para Almog et al. (2006), a cirurgia guiada é funcional e restauradora, não 

compromete as adjacências do dente, assim como a sua estrutura anatômica. 

Recentemente, estudos colocam em evidência a importância da adoção de modelos 

pré-estabelecidos na cirurgia guiada, seguindo o protocolo e facilitando os casos 

mais complexos em pacientes que precisam ou desejam realizar implantes 

simultâneos.  

 Cavalcanti (2008) descreveu a importância dos guias tomográficos, tal como 

a função de diagnóstico e planejamento, servindo como indicação de localização 

para colocação do implante em função do máximo aproveitamento ósseo e da 

posição protética favorável. Os dois materiais mais utilizados para a confecção do 

guia tomográfico são a goteira de acetato e a resina acrílica. A goteira de acetato 

deve ser utilizada como guia tomográfico em caso de edentulismo parcial, pois irá se 

fixado nos dentes remanescentes adjacentes à área de interesse. O guia 

tomográfico de resina acrílica é geralmente utilizado em espaços mais amplos, 

possibilitando estabelecer os espaços interimplantes. Possibilidade comum de 
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confecção de guia tomográfico é a duplicação em resina acrílica da própria prótese 

do paciente, fazendo orifícios com guta-percha ou sulfato de bário.  

  

3.1.5 CIRURGIA COM PROTOTIPAGEM  

 Lierde et al. (2002)  afirmaram que a técnica de prototipagem permite a 

construção de guias cirúrgicos personalizados na evidenciação  de discrepâncias 

maxilomandibulares ,ou seja, permite a duplicação morfológica de estruturas 

anatômicas complexas em escala real de 1:1, com visualização tridimensional, 

tornando-se totalmente fidedigna. Os resultados publicados neste estudo informaram 

que os implantes tem 98% dos resultados positivos quando há estabilidade no 

tratamento, evitando riscos e incoveniências maiores aos pacientes e desconforto.  

Muerner et al. (2003) relataram que o aparelho de estereolitografia é formado 

a partir de um recipiente contendo resina líquida fotopolimerizável. Neste processo, 

um feixe de laser ultravioleta polimeriza seletivamente as camadas líquidas da resina 

fotocurável à base de epóxi ou acrílico até que os biomodelos sejam completamente 

construídos. Após a construção do guia, acontece o pós-processamento que, neste 

sistema, inclui a polimerização em um forno ultravioleta por uma hora. Esta é uma 

tecnologia altamente precisa para produção de guias cirúrgicos, que são de resina 

transparente e tornam-se translúcidos após a polimerização. 

Chilvaquer et al. (2003) concluíram em estudo que a previsibilidade dos guias 

estereolitográficos é de extrema importância no que se refere o planejamento de 

cirurgias avançadas de enxertos autógenos. Com a utilização de um protocolo de 
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captura tomográfica em alta resolução, percebeu-se que a discrepância obtida entre 

o modelo estereolitográficos e o leito cirúrgico encontrado foi de pouca significância, 

gerando uma adaptação do enxerto ao leito receptor bastante confiável e ainda 

permitindo uma redução do tempo de intervenção cirúrgica.  

Juodzbalys et al. (2004) afirmaram que otimizar o implante nos casos da 

cirurgia guiada facilita o estudo a partir de modelos e radiografias. Sem essas 

informações há dificuldade de manter um planejamento cirúrgico mais adequado. As 

imagens impressas foram trabalhadas e preparadas com três meses de 

antecedência para serem projetadas no evento cirúrgico. As réplicas dos implantes 

foram calculadas a partir da borda inferior. A maioria dos implantes, para os autores, 

relaciona-se com os ângulos de 10º.  Ao designar as imagens dos protótipos para 

análise é possível otimizar a cirurgia. O estudo foi realizado em 7 (sete) pacientes: 4 

(quatro) homens e 3 (três) mulheres. Esses implantes foram realizados a partir de 

protótipos. Depois de verificadas as dimensões, angulações e o número de 

implantes simultâneos, a cirurgia foi realizada elevando o mucoperiosteal e 

visualizando a estrutura óssea, onde é realizada uma intervenção para o implante do 

pino. A distancia essencial foi mantida dos canais mandibulares à gengiva lateral. 

Rosa et al. (2004) afirmaram que a prototipagem é uma técnica usada para 

produzir modelos em imagens digitalizadas assim como a tomografia 

computadorizada. Para os autores, a prototipagem na cirurgia segue por dois 

estágios: o virtual, simulando o trajeto do implante, e o físico, que é a fabricação do 

modelo de prototipagem que consiste em usar o processo de imagem como 

ferramenta de constituição de dimensões físicas ao longo da cirurgia. Os autores 
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aduzem que a essa dimensão física da prototipagem constitui um modelo criado no 

computador e construído passo a passo ao longo de outros modelo prévios. Essa 

tecnologia aplicada na cirurgia guiada teve resultados positivos. Os mesmos 

realizaram um estudo em outubro de 2001 com um paciente que se submetera a 

várias cirurgias de maxilo no ambulatório do Hospital de Brasília. O paciente teve 

uma queda do cavalo e o animal pisou-lhe a face provocando uma severa 

deficiência na abertura bucal. Ao longo das cirurgias o limite da abertura fora 

retomando o movimento natural da mandíbula. O seu maxilo foi aberto em 5mm de 

acordo com as imagens reconstruídas a partir dos modelos da prototipagem 

gravados nas incisões realizadas para recuperar o paciente das seqüelas. Os 

autores expõem que a cirurgia incluiu a simulação e os procedimentos triviais a partir 

dos protótipos moldados na estrutura óssea. 

Freitas (2005) afirmou que a utilização da prototipagem a partir de 

tomografias computadorizadas é de grande valia, pois permite uma visualização 

tridimensional das estruturas anatômicas complexas da face e da cavidade oral, 

facilitando o planejamento reverso e ainda diminuindo o tempo cirúrgico. No caso 

especifico de implantação em área do osso zigomático, possibilita o estudo apurado 

do grau de atrofia óssea do remanescente alveolar e do potencial da ancoragem do 

osso zigomático. 

Curcio et al. (2007) aplicaram a prototipagem aliada ao implante com 

tecnologia computadorizada e observação das imagens ao longo do tratamento do 

paciente. A prototipagem baseia-se no uso físico de biomodelos (protótipos) que 

geram um modelo virtual, o qual percorrerá toda a cirurgia no implante da prótese. 
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Para os autores, a perspectiva clínica do estudo foi reabilitar por implantes 

mandíbulas edêntulas por imagens de protótipos. A técnica com a prototipagem 

rápida permitiu a identificação do volume de cada espaço da mandíbula e a oclusão 

de todos os pacientes. O sistema adotado foi o CAD – tridimensional – e a produção 

dos modelos duplicou estruturas baseadas em estruturas anteriores, pré-moldadas 

pelo sistema. Os implantes orais são extensões restauradoras que direcionam as 

angulações das próteses de acordo com os métodos adotados na prototipagem. 

Durante o implante, a posição das próteses segue os modelos visualizados nos 

ortopantogramas ou TC, ou seja, as imagens escaneadas do arco dentário. Para 

facilitar o implante, os profissionais adotam diversas imagens intraoperativas, as 

quais focam na otimização na cirurgia guiada. Os pacientes edêntulos, com dentes 

remanescentes ou extraídos, apresentaram infecção ou distorção da prótese nos 

casos em que a prototipagem rápida não fora adotada. Já na cirurgia guiada, os 

implantes realizados na região modelada respeitaram os espaços no processo 

cirúrgico, obtendo resultado pleno. A parte da ação cirúrgica prevista no programa 

designou o modelo ao implante, estabilizando a mandíbula do paciente. A 

estabilidade da mandíbula dos edêntulos foi o objetivo projetado, considerando pela 

prototipagem dos ajustes menores até toda a interface pós-operatória. 

Muerner et al. (2008) demonstraram que a prototipagem nos eventos 

cirúrgicos inova os conceitos de reabilitação, apontando possíveis soluções em um 

tempo mínimo. Os protótipos adotados detectam as correções necessárias e 

reconstroem o objeto da reabilitação com estruturas anatômicas, manipuladas em 

um programa computadorizado, pela prototipagem rápida. O processo de 

prototipagem garante intensa interação com a tecnologia e o processo de imagem. A 
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cirurgia guiada com a prototipagem explora a informação aos cuidados de 

radiologistas específicos. Este estudo apresenta as ferramentas necessárias ao 

processo de cirurgia guiada com a prototipagem e a integração de ambos com os 

cirurgiões e especialistas em radiologia em prol dos resultados: as imagens que 

constituirão, a prévia e a duração do procedimento cirúrgico. A prototipagem, para 

esses autores, é um processo que reduz o custo da cirurgia e elimina fases de risco 

para o paciente. A manipulação, conversão e trabalho das imagens irão compor 

informações importantes para a qualidade de tempo e de procedimento dos 

profissionais. Ainda é afirmado que a visualização direta da reconstrução do objeto 

requer a simulação de estrutura osteo-anatômica como prévia das aplicações de 

técnicas cirúrgicas. A prototipagem previne estágios em que há riscos de infecção 

para o paciente. Os procedimentos cirúrgicos obtêm produções úteis para os 

implantes protéticos.  

  

 3.2 EXAME E PLANEJAMENTO 

 Dinato et al. (2004) concluíram que a avaliação radiográfica é uma 

necessidade durante uma avaliação, tanto na pré quanto no pós-operatório dos 

implantes dentários. Diante as inúmeras técnicas hoje disponíveis, nenhuma pode 

ser considerada como a ideal. Deve ser feita uma combinação de diferentes 

técnicas, dependendo da circunstância que apresentar o caso, alcançando assim um 

melhor resultado final. 

Moro (2006) relatou que na implantodontia nos dias de hoje tornou-se comum 

a necessidade de prever resultados, principalmente quando a condição clinica e 
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radiográfica do paciente apresenta um edentulismo total e ainda uma maxila atrófica. 

Os biomodelos transferem com total exatidão o grau de atrofia óssea, do 

remanescente alveolar. 

Demuner et al. (2007) relataram que o sucesso dos implantes dentários 

requer um planejamento reverso e para se alcançar tais objetivos deve-se fazer 

exames clínicos radiográficos, avaliação tomográfica, análise de modelos de estudo, 

enceramento diagnóstico, planejamento e confecção de guia cirúrgico.  

Rodrigues (2007) descreveu que a tomografia computadorizada apresenta 

algumas vantagens sobre as radiografias convencionais, uma delas é o fato de 

possibilitar a visualização em três dimensões, formando uma série de cortes finos da 

estrutura a ser estudada, logo assim não ocorre sobreposição de imagem. O sistema 

da tomografia computadorizada consegue ainda distinguir melhor o tipo de tecido 

quando comparado com uma radiografia convencional, ou seja, isso em números 

distingue 1% da densidade para tomografia e de pelo menos 10% para radiografias. 

Uma vantagem da tomografia está no fato se poder manipular e ajustar a imagem. 

  

Martins et al. (2009) relataram que os primeiros exames complementares 

solicitados geralmente são as radiografias periapicais e panorâmica para uma 

avaliação de uma quantidade óssea, dentes inclusos, fratura radicular. Todavia, 

estes exames são bidimensionais e na grande maioria das vezes, podem apresentar 

distorções. A tomografia computadorizada permite uma visualização das estruturas 

em três dimensões, fornecendo assim uma previsibilidade e fidelidade para o 

implantodontista durante o plano de tratamento. 



29 

3.2.1 RADIOGRAFIA PERIAPICAL 

Rodrigues et al. (2003) concluíram que a grande maioria dos tipos de 

radiografia que existem na odontologia, apresenta alguma distorção que nos impede 

de obter maior precisão de medidas ósseas ou dentárias durante a prática clínica. As 

radiografias periapicais são mais precisas e sua técnica é muito simples de ser 

executada, porém não englobam grandes regiões como as radiografias 

panorâmicas, cujo detalhamento não é sua maior característica, logo assim para 

reduzirmos os índices de erros devido a distorção das radiografias devemos lançar 

mão de tomada intra e extra oral para buscar um diagnóstico mais fiel possível. 

Dinato et al. (2004) relataram que o exame periapical da área ou completo e a 

radiografia panorâmica são imprescindíveis na odontologia, especialmente durante o 

tratamento e preservação do paciente. 

Consolaro (2007) relatou que as radiografias periapicais são realizadas 

durante um planejamento, para uma futura prevenção, constatação e ainda 

conclusão do caso. As radiografias periapicais permitem avaliar com imensa 

precisão a forma da raiz, uma lesão periapical, um cisto, e até mesmo uma perda 

óssea ao redor dos implantes dentários, mas infelizmente apesar do elevado grau de 

aperfeiçoamento da técnica e da qualidade da radiografia, sua interpretação ainda 

fica sobre suspeita. 

Silvan et al. (2008) relataram que as radiografias periapicais podem e devem 

ser utilizadas no pré cirúrgico assim como no ato e pós cirúrgico. Sua grande 
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indicação seria nos implantes unitários e sua relação com áreas anatômicas , sua 

falha esta relacionada à falta de avaliação tridimensional.   

  3.2.2 RADIOGRAFIA PANORÂMICA  

 Comandulli et al. (2005) relataram que a radiografia panorâmica é um método 

bastante utilizado no pré-operatório de implantes para pacientes com perdas totais 

ou parciais de dentes. A radiografia panorâmica não permite uma avaliação das 

espessuras ósseas nem mesmo das inclinações do processo alveolar que podem 

interferir nos planejamentos de implantes dentários. 

Carvalho (2007) relatou que a radiografia panorâmica tem imensa aplicação e 

importância em várias especialidades da odontologia, fornecendo, em uma só 

técnica, uma visualização de várias estruturas faciais em um só filme. A literatura 

tem alertado sobre as limitações desse método, relacionadas à formação de 

imagem, isso principalmente na área da implantodontia, pois seu índice de confiança 

é limitado devido à distorção de imagens, causada por diversos fatores tais como: 

erro do posicionamento do paciente, variação dos fatores de ampliação e os fatores 

geométricos de formação de imagem. 

 Silva et al. (2008) descreveram que a radiografia panorâmica tem sido 

utilizada na odontologia como um método inicial para diagnóstico inicial e triagem de 

pacientes, até porque apresentam um baixo custo. A radiografia panorâmica 

apresenta distorções em média em torno de 15 a 20 %, dificultando a interpretação 

da imagem, por isso não se apresenta como substituta das técnicas intrabucais. 
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 3.2.3 TOMOGRAFIA  

Capelozza (2005) descreveu que a tomografia computadorizada é o exame 

de escolha para a análise de componentes ósseos e estruturas dentárias. As novas 

gerações de tomográficos possibilitam uma visão complexa das estruturas 

examinadas, em três dimensões, com alta resolução e baixa radiação ao paciente, 

além disso, apenas uma sessão para aquisição de imagens tomográficas em volume 

permitindo que ocorra reconstruções dos mais diferentes planos, com auxilio de 

software, proporcionando múltiplas imagens e até mesmo uma reconstrução em 3D,  

auxiliando assim no planejamento pré e pós cirúrgico na implantodontia.  

Roberto em 2007 em levantamento de dados e revesão de literatura concluiu 

que: não è possível todo planejamento para instalação de implantes  seja somente 

recomendado radiografia panorâmica, pois nem sempre podemos identificar um fator 

numérico que aproxime os resultados das medidas obtidas com a radiografia 

panorâmica às medidas exatas obtidas com a tomografia computadorizada(TIM real)  

Rodrigues (2007) afirmou que o exame tomográfico é um método não 

invasivo, rápido e fidedigno com alta fedelidade diagnostica, pois é possível fornecer 

uma imagem ou corte da estrutura de interesse. As imagens são visualizadas em 

vários cortes, em vários planos de espessura. A tomografia computadorizada possui 

três vantagens sobre as radiografias convencionais: 1) informações tridimensionais, 

tendo assim uma imagem sem sobreposição e distorção; 2) sistema mais sensível 

na diferença dos tipos de tecidos. A radiografia pode mostrar tecidos que tenham 

uma diferença de pelo menos 10% em densidade enquanto a tomografia 1% mais 

ou menos; 3) habilidade na manipulação e ajuste de imagem. Os avanços na 
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aquisição de imagens e a redução de quase 40% na dose de radiação sobre o 

paciente também podemos atribuir como vantagens. Uma desvantagem apresentada 

seriam os custos significamente maiores e ainda algumas limitações, neste 

momento, quanto á tecnologia de ligação de dados, incapaz de processar um 

grande volume de dados. A tomografia tem importante papel na implantodontia, 

podem ser identificados defeitos ósseos, dentes com lesão periapical e doença 

periodontal e ainda permite uma avaliação intra-óssea dos locais para colocação de 

implantes. As imagens obtidas podem ser formatadas para uma vista panorâmica, 

marcadores radiopacos podem ser colocados sobre o local do implante para que o 

sítio de interesse seja rigorosamente avaliado. 

 Bruscato (2007) afirmou que a tomografia computadoriza, como toda técnica, 

apresenta algumas limitações, tais como degradação da qualidade  de imagem 

devido a artefatos de restaurações metálicas dentais e um certo tempo para 

confecção do exame, mas totalmente aceitáveis, pois são muito mais importantes os 

benefícios de qualidade de informação diagnóstica. 

 3.2.4 TOMOGRAFIA E PROGAMAS COMPUTADORIZADOS 

Chilvarquer et al. (2004) descreveram que com o avanço da tomografia 

computadorizada, que surgiu em 1989, o principal objetivo era de eliminar ou até 

mesmo minimizar o grande tempo de exposição do paciente durante a realização do 

exame. A evolução dos softwares, bem como a compactação de componentes, 

permitiram a utilização desta tecnologia com bastante precisão e em perfeita 

resolução e ainda a possibilidade de trinta ou mais cortes com espessura de 0.5 a 1 
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mm em menos de um minuto. Vários softwares são utilizados, dentre eles podemos 

citar o dental scan e o dental CT. 

             Suguino (2006) afirmou que os procedimentos em programas de 

computador e de produção de modelos não são realizados pelo cirurgião dentista, 

mas sim pela empresa de prototipagem. Nela, os arquivos Dicom são importados e 

levados para um programa de imagens tomográfico, dos quais se realiza o trabalho 

do modelo 3D. Mediante a realização da reconstrução da área do exame, é possível 

selecionar diferentes estruturas, pois o arquivo Dicom armazena informações sobre 

cada região. Também é importante limpar os artefatos por restaurações com intuito 

de melhoria das imagens. Assim que a imagem esteja pronta, é criado um arquivo 

STL que representa o modelo tridimendisional, daí um programa objet studio ,envia 

o arquivo STL para uma máquina de prototipagem e se constrói um modelo de 

resina, depositando camada por camada. 

 Cavalcanti (2008) descreveu que todos os aparelhos de tomografia 

computadorizada por meio de sensores recebem a radiação atenuada que passa 

através do paciente e a enviam para o computador, onde é processada. As 

informações de vários cortes axiais em diversas alturas são muito úteis em diversos 

exames, porém insuficientes para implantodontia e demais especialidades da 

odontologia, sendo necessária a utilização de um programa especifico. Os dados 

são transferidos para uma estação de trabalho e um determinado programa de 

reformatações em implantodontia é aplicado. Estes programas também podem ser 

instalados no próprio computador que realiza a aquisição das imagens originais. Os 

programas para obtenção das imagens em implantodontia são muito iguais no que 
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se fere ao seu funcionamento e formato visual possibilitando fácil entendimento e 

manipulação. Para reconstruir as imagens em 3D, a maioria dos programas se utiliza 

da superfície, podendo gerar resultados falsos que, entretanto, podem contribuir 

para ilustração do caso. Cumpre ressaltar que há contra-indicação destas imagens 

para realização de mensurações. 

3.3 CARGA IMEDIATA 

Thomé (2004) relatou que o protocolo de carga imediata foi colocado na 

implantodontia para oferecer vantagens e o elevado nível de sucesso fez com que 

se e torne uma técnica bastante aceitável, tendo como fundamentos os princípios de 

fisiologia óssea, ou seja, uma bioestimulação mecânica no implante poderá levar a 

um crescimento ósseo. Entretanto, existem alguns fatores que parecem 

determinantes que isso ocorra. Dentre eles, a estabilidade primária parece ser o 

principal para o sucesso da carga imediata. Cuidados durante o ato cirúrgico 

também são primordiais para evitar o insucesso do tratamento como a ausência de 

uma boa irrigação. 

Herdy (2004) descreveu Que a definição de carga imediata tem se fortificado 

através de estudos e pesquisas. A instalação cirúrgica e a reabilitação protética 

imediata têm oferecido vantagens para os pacientes, ou seja, constituiu-se em uma 

alternativa de reabilitação, por minimizar problemas funcionais e psicológicos, mas 

nem todo paciente pode ser candidato ao procedimento de carga imediata, pois 

existem alguns requisitos, tais como: 1) Às vezes, antes do ato cirúrgico se faz 

necessário um preparo cirúrgico, devido ao remanescente ósseo de maxila e 
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posterior de mandíbula com a qualidade/quantidade insuficiente; 2) Deve-se dar 

preferência aos implantes com superfície tratada, pois apresentam maiores índices 

de sucesso que os implantes lisos, isso para quaisquer tipos de osso; 3) A 

esplintagem é um fator que fornece uma maior estabilidade dos implantes reduzindo 

os micromovimentos ; 4) As próteses imediatas devem apresentar carga oclusal 

reduzida, cúspides planas e oclusão suave, favorecendo assim a osseointegração. 

Pavan et al (2005) observaram que a técnica de carga imediata possui 

diversas vantagens: menos cirurgia, redução do tempo total da cicatrização e uma 

maior aceitação por parte do paciente. A execução das fases protéticas de 

transferência da posição dos implantes, a seleção dos componentes e o registro da 

relação central podem ser dificuldades encontradas pelo estado de morbidez do 

paciente, podendo haver dor, sangramento e edema durante a realização desses 

procedimentos. 

 Maia et al (2006) afirmaram que o protocolo tradicional de colocação de 

implantes dentários proposto por Branemark consiste na colocação de uma prótese 

fixa sobre seis implantes colocados entre os forames mentonianos e ainda uma 

prótese fixa sobre oito implantes na região de maxila, isso depois de aguadar-se o 

período de osseointegração (6 meses), mas estudos recentes têm demonstrado uma 

alta taxa de sucesso nos implantes que são submetidos a carga imediata. Um dos 

primeiros relatos de carga imediata foi descrito por Ledermann em 1979, no qual três 

ou quatro implantes foram fixados em região de mandíbula. Uma característica 

primordial para que se possa ser feita a carga sobre os implantes, é que estes 

tenham um travamento inicial, ou seja, o grau de fixação do implante no momento da 
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sua colocação (30N). A qualidade óssea também deve ser observada como um 

outro parâmetro para o prognóstico do implante. 

 Freitas et al. (2006) afirmaram que um dos pré-requisitos fundamentais para 

as próteses fixas implantossuportadas é a distribuição por igual de forças ao osso 

adjacente aos implantes, mas isso só é possível quando existe uma adaptação da 

prótese aos componentes protéticos. A adaptação pode gerar forças no osso-

implante, levando a um deslocamento do implante. Esse fator pode ser 

desencadeado de uma forma pior se o implante por posto sobre carga imediata. 

  

 Neto et al (2007) relataram que após inúmeros relatos na literatura, 

procedimentos de carga imediata estão bem fundados, onde resultados comparados 

com o protocolo de Brenamark foram apanhados a mesma qualidade de 

previsibilidade e valência de sucesso. Com essa condição, a antecedência pela 

carga, além de redução de tempo de espera para instalação dos implantes, tornou-

se favorável para osseointegração. A carga imediata se faz presente quando 

instalada em um período de até 48h após a instalação dos implantes. 

 Oliveira (2007) observou que implantes colocados em osso tipo 1 e 2 tiveram 

um maior alto índice de sucesso. A região mais favorável para a colocação de 

implantes dentários é na região de sínfise mandibular, apesar de não ser contra-

indicado na maxila e na região posterior de mandíbula, desde que apresentem 

qualidade e quantidade óssea suficiente.  

Carvalho (2008) afirmou que nos dias de hoje a implantodontia está se 

desenvolvendo. O fenômeno de osseointegração surgiu por volta de 1969, mas até o 
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presente momento diversos autores buscam encontrar alternativas para um 

planejamento preciso na instalação de carga imediata sobre implantes, na fase 

inicial de osseointegração. A carga imediata parece ser previsível, ou seja, os 

estudos de hoje não mostram diferenças em relação às implantações tardias. 

Zanetti em 2008, através de levantamento de dados retrospectivos e revisão 

bibliográfica, certificou através de estudos feito por alunos de pòs graduação  que a 

possibilidade de obter carga imediata deve-se  obedecer  metodologias 

preconizadas na literatura tais como: planejamentos cirúrgico-protéticos prévios; 

utilizar implantes maiores que 10mm de comprimento; utilizar , no mínimo, 3,75mm 

de diâmetro; estabilidade primária com torque de inserção de 45 N; implantes 

esplintados com barra metálica; qualidade óssea adequada; densidade DII; e a 

destreza manual do cirurgião dentista. Concluiu-se ainda que a carga imediata foi 

possível em 20% dos pacientes atendidos no centro de pós-graduação CIODONTO, 

na clínica CLIVO e que o diâmetro e o comprimento mais utilizado nos implantes foi 

de, respectivamente, 3,75mm e 13,00mm. 

Vivacqua em 2008 apresentou estudos sobre carga imediata na maxila no 

qual somente três casos, do total de cinqüenta e três, apresentavam condições 

seguras de executar carga imediata. A mesma apresentou as seguintes conclusões: 

o protocolo de um tempo cirúrgico é viável de ser executado com segurança e 

previsibilidade, desde que os critérios de seleção de pacientes sejam obedecidos e a 

técnica cirúrgica seja realizada adequadamente. É um procedimento vantajoso 

principalmente pela redução do tempo de tratamento. O sucesso da técnica 

apresentada foi de 100% em todos os casos realizados, contudo, é de grande 
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importância que maiores estudos e acompanhamentos a longo prazo da técnica de 

um estágio sejam realizados, desenvolvendo métodos de diagnóstico mais rápidos e 

confiáveis para identificação de implantes possíveis de carregar imediatamente.  

3.4 CIRURGIA COM PROTOTIPAGEM COM CARGA IMEDIATA 

  

A carga imediata envolve a precisão e a técnica de estabelecer e fixar a 

prótese. O projeto imbui-se da representação física precisa no local de atuação. A 

técnica cirúrgica reduz o período cicatricial e favorece o processo da integração 

óssea  (Lierde et al., 2002). 

 Muerner et al. (2003) demonstraram que a prototipagem rápida é uma 

tecnologia que vem emergindo desde a última década, trazendo contribuições 

importantes devido sua capacidade de reproduzir fisicamente, em vários tipos de 

materiais, um modelo virtual, representado na forma de dados em um computador. 

Tal objetivo é sempre obter um modelo físico com as mesmas características 

geométricas do virtual. Uma das várias aplicações é a aquisição da reprodução fiel 

de estruturas anatômicas, através de imagens de equipamentos de imagenologia 

médica que posteriormente serão criados, os chamados biomodelos para auxílio da 

cirurgia. 

Para Almog et al. (2006) esse planejamento virtual adere aos padrões de 

provas das próteses nos pacientes através do guia tomográfico. Quando se registra 

essa experimentação, o guia transfere as imagens do biolomodelo para o software 

dando o caminho cirúrgico 
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Carvalho et al.,2006 descreveram montagem das imagens prenuncia o 

diagnóstico dentro dos parâmetros necessários à cirurgia. Dando início às provas 

funcionais, o guia tomográfico direciona posicionamentos interoclusais, a partir dos 

quais se transfere para o conjunto da área cirúrgica . 

O guia tomográfico permitirá que o paciente esteja com o projeto cirúrgico, 

digitalizando a adaptação do biomomodelo em rotações. A tomografia segue com o 

escaneamento de imagens, as quais registrarão a arcada para a adesão da prótese. 

Nesse ínterim, observar-se-ão: planejamento cirúrgico virtual com softawares, 

ferramenta operacionais, rotações, angulações e fixações (Curcio et al., 2007). 

. 

Guedes (2008) afirmou que a carga imediata, enquanto tratamento, torna o 

processo cirúrgico simples e foca a reabilitação. Neste ínterim, a funcionalidade 

coincide com a estética nos trâmites do processo protocolar. Enfatiza-se que a carga 

imediata favorece o quadro de previsibilidade do tratamento ampliando a efetividade 

da cirurgia e os seus resultados . 

3.5 CIRURGIA GUIADA COM PROTOTIPAGEM E GUIA 

COMPUTADORIZADO 

  

 Freitas et al. (2005) relataram que no dia-a-dia da implantodontia cada vez 

mais pacientes apresentam atrofia óssea, logo assim necessitando de enxertos 

ósseos, diante disso, se torna muito difícil prever resultados. Portanto uma cirurgia 

guiada é recomendada, pois conseguimos diminuir agressão ao tecido, diminuir o 
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tempo cirúrgico e ainda ter uma menor contaminação das áreas cirúrgicas 

conseqüentemente possibilitar uma cicatrização mais rápida ao paciente. 

Petrilli (2009) descreveu com a utilização de um guia para cirurgia de 

implantes dentários permite-se uma melhor emergência possível na prótese, isso 

depois de uma perfeita montagem dos dentes em cera e com a verificação da 

fonética, oclusão e corredor bucal. O guia cirúrgico é um diferencial para que se 

consiga um perfeito planejamento reverso, ou seja, uma boa biodinâmica e estética 

agradáveis. É citado por alguns autores que seja feita a colocação de caneletas 

metálicas adicionadas ao guia, para que se evite quaisquer deslocamento durante o 

ato cirúrgico. A confecção de um guia cirúrgico antes da cirurgia proporciona ao 

cirurgião-dentista durante a implantação respeitar os limites mesio-distal, vestíbulo-

palatino e ápico-coronal. 

3.5.1 INDICAÇÕES DE CIRURGIA GUIADA COM PROTOTIPAGEM E GUIA 

COMPUTADORIZADO 

 Pavan et al. (2005) descreveram inúmeros estudos que têm demonstrado 

ótimos resultados clínicos podem ser alcançados com a colocação de implantes e 

prótese em um mesmo ato cirúrgico. No entanto para confecção desse tratamento, 

devem-se selecionar com bastante atenção todos os passos no caso a ser 

estudado, e alguns fatores devem ser observados cuidadosamente, tais como 

quantidade e qualidade óssea, número e tamanho do implante, fixação rígida e, 

ainda, um controle posterior do paciente, para que não ocorra uma redução da micro 

movimentação. Da mesma forma que para requisito anterior, também se deve 
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considerar a quantidade e densidade óssea, ou seja, permitir a colocação de 

implantes com um comprimento mínimo de 10 mm, melhorando a ancoragem óssea 

e também favorecendo a estabilidade primária. Com uma boa densidade óssea 

inicial não favorece apenas a imobilização do implante durante a cicatrização, mas 

também a distribuição homogenia da prótese para interface osso/implante. 

Nary et al (2006) afirmaram que diversos tipos de alternativas reabilitadora 

tem sido proposta para buscar uma melhor qualidade e quantidade óssea, tais como 

o auxilio de enxerto ósseo nos levantamentos de seio maxilar. Uma das 

possibilidades de reabilitação em paciente edêntulos é através da reabilitação com 

carga imediata. Um recurso valioso para verificar se o paciente tem indicação e 

ainda servir como auxilio no diagnóstico, planejamento e posicionamento de 

implantes é a prototipagem, pois permite ao profissional uma simulação do 

tratamento reverso. 

A tecnologia chegou aos consultórios odontológicos e já é uma das principais 

aliadas dos cirurgiões-dentistas na hora de elaborar tratamentos ou planejar 

cirurgias. O uso de imagens geradas por Tomografia Computadorizada (TC) ganha o 

espaço das radiografias e fornece material capaz de gerar modelos tridimensionais 

em tamanho real dos dentes, ossos e estruturas associadas. O processo de 

reabilitação bucal por meio do uso de implantes vem se desenvolvendo muito ao 

longo dos anos. Desde a introdução do conceito da osseointegração por Branemark 

et al. em meados dos anos 60 até a re-introdução do conceito da aplicação de carga 

imediata, em meados dos anos 90 muito se avançou. Esta evolução está ligada a 

vários fatores, entre eles podemos citar: o aprimoramento das técnicas originalmente 

desenvolvidas, a compreensão dos fatores biológicos e físicos envolvidos e 
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principalmente à incorporação de novas tecnologias que visam oferecer maior 

segurança e previsibilidade a reabilitação do paciente. A Implantodontia Oral 

encontra-se em desenvolvimento constante,ofenômeno da osseointegração foi 

descrito inicialmente em 1969 e devidamente comprovado quanto ao sucesso e 

longevidade. Os atuais desafios têm a ver com alternativas para um planejamento 

preciso e brevidade na instalação de carga sobre os implantes, em fases prematuras 

de osseointegração (Neto et al., 2007). 

        Oliveira (2007) concluiu que estudos com intuito de se aplicar a carga 

imediata vêm sendo realizados em sua grande maioria com sucesso. Logo assim, o 

medo que implica a técnica veio sendo superado pelos bons resultados de 

osseointegração. Essa técnica permitiu uma aceitação de maior número de 

pacientes, pois anula a incômoda fase da prótese removível, mas como toda técnica, 

possui indicações antes da aplicação da carga imediata sobre os implantes: a 

avaliação da quantidade e qualidade óssea (o tipo 1 e tipo2 possuem resultados 

mais previsíveis); os implantes devem ter no mínimo 10 mm de comprimento e se 

possível rosqueados ou na forma de parafuso; implantes com valores de torque 

inferiores a 40 N cm; comprimento < 10mm e associados ao uso de enxertos; devem 

ser submersos e os micromovimentos não devem exceder 150um. 
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 3.5.2 CONTRA-INDICAÇÕES CIRURGIA GUIADA COM PROTOTIPAGEM E 

GUIA COMPUTADORIZADO 

Freitas et al (2005) relataram que para a produção de biomodelos, cirurgias 

com programas computadorizados fazem-se necessárias pela grande quantidade de 

dados obtidos, mas que pelo alto custo operacional e a existência de poucos centros 

especializados limitam sua aplicação. Entretanto, as maiores desvantagem e contra 

indicações não se encontram no custo, mas sim na ausência de correlação entre os 

biomodelos e estruturas anatômicas de revestimento, como a tonicidade muscular, 

espessura de mucosas, abertura de boca e capacidade elástica da comissura labial. 

Neto et al. (2007) concluíram que se no ato na cirurgia não forem respeitados 

a estabilidade primária, a distribuição dos implantes em arco e a estabilização rígida 

da prótese em função, deve ser abortada a tentativa de carga imediata, evitando 

assim a perda dos implantes. 

Maia et al. (2008) descreveram que a técnica de cirurgia sem retalho 

apresenta algumas dificuldades como avaliar quantidade e angulação do tecido 

ósseo, aumentando assim o risco de perfuração inadequada. Para utilização dessa 

técnica o cirurgião dentista tem que ter total conhecimento da mesma, pois terá que 

prever o desenho do ossso alveolar e o correto posicionamento do implante, o que 

acaba limitando suas indicações. 
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3.5.3 RISCOS CIRURGIA GUIADA COM PROTOTIPAGEM E GUIA 

COMPUTADORIZADO 

Dinato (2004) relatou que, como toda técnica cirúrgica, apresenta 

desvantagens e riscos sendo alguns deles: necessidade de uma precisa avaliação e 

seleção do caso através de tomografia e prototipagem rápida gerando uma 

indicação limitada, através da necessidade de experiência profissional com a 

técnica. 

  

Freitas (2005) observou que a cirurgia com prototipagem exige alta precisão 

técnica, sendo que um dos aspectos mais importantes a serem observados durante 

a cirurgia encontra-se no direcionamento de perfuração das fresas. Estes devem ser 

feito com firmeza, constante e balizado. A inclinação da maxila para o osso 

zigomático deve ser de aproximadamente 43,8 graus para se evitar perfurações 

indesejadas da maxila, do zigoma ou da fossa infratemporal. No entanto, a utilização 

apenas de referências clinicas não garante uma avaliação segura, devido as 

variações individuais em casos de pacientes de baixa estatura, pois podem  

apresentar a espessura média do zigoma reduzida, tornando-se uma variável crítica. 

  

Prado (2007) descreveu que o cirurgião dentista deve estar se aperfeiçoando 

com esta tecnologia, pois existem diversos tipos e combinações de estruturas para 

sustentação das guias como: tecido mucoso, dentes e tecido ósseo. Outro fator 

importante para que se evitem riscos ou falhas é ficar atento ao comprimento de 

trabalho das fresas e distância do platô da guia até o ápice de implante. Nos casos 
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em que o paciente apresente restrita abertura de boca, este pode ser um fator 

limitante. 

 MOTTA em 2009 relatou que o posicionamento médio-distal pode apresentar 

erros maiores do que os na análise tomográfica, pois os cortes são formatados 

milimetricamente no sentido vestíbulo lingual. Logo, em implantes instalados 

próximos aos seios maxilares pode ocorrer penetração do mesmo. Outro fato 

significativo de ser relatado é que, de modo geral, os ossos maxilares apresentam 

densidade óssea D3 ou D4 de acordo com Misch, logo, a necessidade de sub 

instrumentação durante a cirurgia pode requerida. Dependendo da forma do 

implante, pode ocorrer fratura do montador e/ou o implante pode ficar fora do plano 

apical, só podendo ser avaliada com a remoção do guia cirúrgico.  

 3.6)EMPRESAS 

 Dentre as empresas que foram observadas em uma pesquisa avançada na 

internet encontramos o seguinte :  

                                         
                                                 

                                Figura25:Kit  Nobelguide(NOBEL)          
                    
                                        Fonte: www.nobelbiocare.com 
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Estudo existentes  : 1 

Indicado para instalação de implantes para os seguintes implantes Nobel: 

NobelActive,NobelReplace,NobelSpeedy e do sitema branemark 

               

                       

                               
                                             Figura26: Kit Slice Guide            

                                                       (CONEXÃO) 

                               Fonte:  www.conexaomaster.com.br 

            Primeira empresa nacional a pesquisar,aperfeiçoar e oferecer um sistema de 

cirurgia guiada de alta-precisão em parceria com a Bioparts por meio do software 

Dental Slice que interpreta a tomografia obtida para elaboração de todo roteiro 

cirúrgico.  

  

Estudos encontrados : 0 

           Indicado para instalação de implantes para os seguintes implantes Conexão: 

Hexágono externo( Master , Master Gripp) e Hexágono interno ( Conect Ar )
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                                          Figura 27:  Kit Easy Guide(SIN) 

                                          Fonte: www.implantsin.com

Lançado durante a 27ª edição do CIOSP (Congresso Internacional de 

Odontologia de São Paulo em 2009) o kit Easy Guide atraiu a atenção e 

superou as expectativas dos congressistas que estiveram presentes no 

estande da SIN – Sistema de Implante. O Easy Guide é desenvolvido sobre 

um kit de múltiplas ferramentas, com o objetivo oferecer uma solução 

completa para o profissional durante a instalação de implantes através de 

cirurgia guiada.  

           Indicado para para os seguintes implantes Sin: (Strong , Revolution , 

Tryon) 

              Estudo encontrado:0 
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                                   Figura 28: Kit Neo Guide ( NEODENT) 
                                          Fonte: www.neodent.com.br 
   
           Indicado para para os seguintes implantes Neodent: Titamax EX ,Titamax  
Cortical  , Titamax Medular , Alvin TI   

 Estudos encontrados : 2 

  
 Todos os kits cirúrgico apresentam as seguintes peças :   

 Conector para contra-ângulo 
 Chave digital hexagonal 1,2 x 2,0 mm curta 
 Chave de extremidade aberta 
 Chave torque hexagonal contra-ângulo 20,0 mm curta
 Extensores de catraca para montador curto e longo – 2 peças 
 Fresa countersink para cirurgia guiada  
 Fixadores de guia cirúrgico ø 1,6 mm x 20,0 mm – 4 peças 
 Fresas helicoidais para cirurgia guiada  
 Fresa lança para cirurgia guiada  
 Fresa piloto countersink para cirurgia guiada  
 Fresa piloto para cirurgia guiada 
 Fresa lança para cirurgia guiada  
 Hastes guia de fresa de tamanhos  
 Montador implante guiado hexágono externo  
 Machos de rosca para cirurgia guiada  
 Perfiladores ósseos de tamanhos  
 Pinça de titânio 
 Sonda medidora de profundidade guiada 
 Torquímetro cirúrgico 
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4. CASO CLÍNICO 

 Paciente do sexo masculino M.A.C.,49 anos, se apresentou espontaneamente 

ao Curso de Especialização da CIODONTO/FAISA no Centro Livre de Odontologia, 

insatisfeito com a pouca estabilidade da prótese superior se comparada com a 

inferior,apoiada e fixada  por 5  implantes osseintegrados. O mesmo solicitou que 

providencia-se na maxila o mesmo procedimento que executado na mandíbula.Para 

realização da cirurgia guiada são necessários materiais cirúrgicos básicos e alguns 

inerentes a essa técnica cirúrgica.Entre os instrumentais usados nos casos clínicos 

apresentados citamos : carpule, cabo de bisturi, lãmina de bisturi 15 c, descolador de 

Molt,afastador de Minnesota,micro motor de implantes ,brocas especificas do kit 

cirúrgico ,sonda milimetrada,espessimetro ,torquimetro. 

 Paciente bem motivado para cirurgia ,saúde ASA 1,com indicação precisa de 

implantes dentários.O  paciente assinou um termo de conscientização cirúrgica bem 

como um autorizando o uso das imagens para publicações e afins. Após exames 

clínicos e radiográficos (panorâmica e tomografia computadorizada). Para realização 

da tomografia computadorizada tornou-se registro interoclusal em silicona pesada e 

efetuou a duplicação da prótese em resina incolor,da própria prótese utilizada pelo 

paciente ,já se apresentava uma boa estética e funcionalmente. Na prótese 

duplicada foram feitos 4 orifícios, onde foram colocados guta-percha,com diâmetro 

aproximadamente de 1mm na face vestibular.O paciente foi encaminhado para o 

centro de imagem, duas tomadas tomográficas foram realizadas, a primeira com a 

prótese em posição sobre o rebordo e a segunda apenas da réplica da prótese.Os 

dados obtidos foram gravados em um CD convencional.  
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 Inserido o CD no drive,as imagens da prótese e do paciente poderão ser 

avaliadas para um planejamento em computador.Deve-se visualizar atentamente as 

estruturas anatômicas como : seio maxilar,tecido ósseo e ainda fazer a simulação da 

inserção e seleção do implante,de acordo com a quantidade e qualidade óssea.Apòs 

o realizado todo o planejamento virtual,os dados são encaminhados para confecção 

de um guia cirurgia. 

Foi feita anestesia troncular com Pirlocaina(adrenalina 1:200.000), 

Mepivacaina (epinefrina 1:200.000) e anestesia infiltrativa com Lidocaina (1.50.000), 

para logo em seguido ser adaptado o guia cirúrgico à maxila sobre o resgistro 

interoclusal feito com a silicona para que não ocorra báscula.Para que ocorra uma 

melhor estabilidade è fixados 4  pinos àncoras. 

 A instrumentação  com as brocas è feita de acordo com a sequencia do kit 

cirugico.Por ser tratar de um osso D3 procedeceu-se com as brocas 

:lança,2,0mm,2,7mm,2/3 ,3,0mm e contersink para instalação de implantes com 

diâmetro 3,25 e comprimento de 10mm.Apòs a instalação dos 8  implantes de 

acordo com o planejamento virtual ,e removido os pinos àncoras e o guia.A mesma 

prótese utilizada pelo paciente è reembasada com soft onde ficarà no período de 6 

meses para que ocorra a osseintegracão. 
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  Figura 1 :Panorâmica inicial                 Figura 2 :Tomografia 

  

         

Figura 3 :Visualização da prótese         Figura 4 :Tomografia 

na tomografia 

                       

Figura 5: Prótese inical                                Figura 6 : Vista frontal da região  
                                                                                 da edentula       
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Figura 7:Batente oclusal                      Figura 8 :Pròtese duplicada 

            

Figura 9 :Prova do guia cirúrgico       Figura 10 :Posicionamento do guia 

           

Figura 11:Guia cirúrgico                      Figura 12:Guia cirúrgico estabilizado 

estabilizado                                       
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Figura 13:Inicio das perfurações                     Figura 14: Broca piloto 

                

Figura 15:Perfuração                                    Figura 16:Verificação das paredes   

                                                                     òsseas                      

               

Figura 17: Iniciada instalação                   Figura18:Terminada a colocacão 

dos implantes                                          dos 8 implantes SIN(3.25X10MM) 
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Figura 19:Retirada dos pinos                          Figura 20:Vista oclusal dos implantes        

                                                                       colocados 

                    

Figura 21:Vista frontal apòs                      Figura 22:Vista oclusal após termino  

Termino da cirurgia                                   cirurgia 

                  

Figura 23:Prótese provisória                           Figura 24: Kit cirúrgico EASY GUIDE 
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5. DISCUSSÃO 

De modo bastante significativo,os avanços tecnológicos tem contribuídos para 

o aperfeiçoamento dos protótipos.Essa premissa fica particularmente clara, quando 

se conclui que além da quantidade e qualidade óssea o planejamento protético 

seriam determinantes para o sucesso dos mesmos.Até anos atrás,o cirurgião 

dentista só possuía à técnica de moldagem direta para obtenção de modelos do seu 

paciente.O que levava a instalação de implantes em posições não favoráveis 

esteticamente e ainda mecanicamente.O aprimoramento das análises de imagem 

metodologias planejamento prévio com guia de orientação permitiu o fusionamento 

de imagem e prótese . Com o desenvolvimento de programas de computador 

usados e a criação de protótipos permitiu a percepção tátil da anatomia da região e 

da patologia em estudo, possibilitam a confirmação das informações obtidas através 

do diagnóstico por imagem e oferecem diversas outras vantagens como: a 

comunicação entre a equipe cirúrgica, o paciente e seus familiares, simulação e 

planejamento cirúrgico, confecção de implantes personalizados e criteriosa 

preservação. (ADELL;1983, MOTTA;1994, TESSARE 2006; BRUSCATO 2006 

RODRIGUES;2007, )  

O guia cirúrgico absorveu a necessidade de compor um protótipo  que 

posiciona-se tridimensionalmente os implantes e a prótese a ser executada. A 

construção de guias cirúrgicos envolve o estudo das angulações e inclinações dos 

dentes naturais e das áreas edêntulas do paciente. A cirurgia com guia convenciona 

uma rotina pré-estabelecida para o cirurgião dentistas, o qual terá o roteiro para 

incisões, orientações e devidas colocações das ausências totais e/ou parciais.A 
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ausência de guias de orientação cirúrgico e protético inviabiliza um planejamento 

reverso e não impedirá a a sobrevida dos implantes,mas sim seu sucesso 

“osseointegração’. (VACHIRAMON;2002, , DEMUNER; ALBREKTSSON;2008, 

MONNERAT; 2008, CAVALCANTI;2008) 

O guia multifuncional é outro recursos plenamente utilizável na 

implantodontia.No mesmo dispositivo que reproduz o protótipo de uma prótese a 

qual foi trabalhada no paciente,reproduz distribuição dos elementos protéticos e dos 

elementos dentários a serem instalados servem como orientação para as 

tomografias ou radiografias a serem utilizados nos planejamentos cirúrgicos dos 

casos e moldeiras individuais caso sendo necessàrio.O mesmo e preparado com os 

posicionados dos implantes através de pintura, acrilizacão de sulfato de bário ou 

cilindros metálicos calibrados. Há uma redução de tempo, menor exposição do 

paciente e menor tempo para a reabilitação total pós-cirúrgica. O guia multifuncional 

avalia angulações, inclinações e a tensão geral do espaço que será ocupado. 

(BENJAMIN;2002,  CAMPOS, 2006) 

A prototipagem, tem correlação com as  tomografias computadorizadas ao 

construir as estruturas anatômicas de acordo com a região do paciente em processo 

de reabilitação. A área da estrutura óssea é apurada no procedimento, aplicando a 

ancoragem estereográfica para desenvolver o protótipo. É uma técnica aplicável 

para o diagnóstico e tratamento, quando se planeja a intervenção,pois permite a 

construção de guias cirúrgicos personalizados na evidenciação  de discrepâncias 

maxilomandibulares ,ou seja, permite a duplicação morfológica de estruturas 

anatômicas complexas em escala real de 1:1, com visualização tridimensional, 
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tornando-se totalmente fidedigna. Os resultados publicados neste estudo informaram 

que os implantes tem 98% dos resultados positivos quando há estabilidade no 

tratamento, evitando riscos e inconveniências maiores aos pacientes e desconforto. 

O estágio virtual precede o físico sem um lapso muito extenso para aplicar a 

metodologia do processo de reabilitação. A adaptação da prótese no processo de 

ósseointegração começa no estágio virtual desde o pré-operatório. A prototipagem 

adota o estágio virtual que faz valer estruturas anatômicas estabelecidas pela 

cirurgia guiada. Ao visualizar o protótipo o cirurgião vence etapas que obtêm 

produções livres e menos dolorosas para o paciente. Ao utilizar a prototipagem, 

evidenciando a morfologia transmite ao paciente, com maior conforto  e ainda apura 

as imagens ao longo do tratamento e as consideram a partir de uma perspectiva 

clínica no tratamento de reabilitação, porém o alto custo operacional e a existência 

de poucos centros especializados limitam sua aplicação. Entretanto, as maiores 

desvantagem e contra indicações não se encontram no custo, mas sim na ausência 

de correlação entre os biomodelos e estruturas anatômicas de revestimento, como a 

tonicidade muscular, espessura de mucosas, abertura de boca e capacidade elástica 

da comissura labial.(FREITAS;2005,  ROSA, 2004 MEURNER;2008) 

 Guia cirúrgico tomográfico é um diferencial para o profissional que almeja 

um satisfatório planejamento em que foi projetado em 3D de acordo com o ambiente 

armazenado nas informações imagísticas.  A prática a importância da adoção de 

modelo pré-estabelecidos na cirurgia guiada, seguindo o protocolo e facilitando os 

casos mais complexos em pacientes que precisam ou desejam realizar implantes 

simultâneos. Parece que caso simples a utilização de aparato tão acurado de 

imagem pode inviabilizar a utilização do tratamento com implantes dentários levando 
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ao temor por complexidade cirúrgica e ate o amento substancial do custo sem haver 

estudos que diferenciam o sucesso desta técnica com a tradicional.   

(ALMOG;2006 , CAVALCANTI; 2008, CARVALHO;2008,) 

A carga imediata com uso de prótese, constituiu-se uma alternativa de 

reabilitação,pois podem   minimizar problemas funcionais e psicológicos, mas nem 

todo paciente pode ser candidato ao procedimento de carga imediata. A execução 

das fases protéticas de transferência da posição dos implantes, a seleção dos 

componentes e o registro da relação central podem ser dificuldades encontradas 

pelo estado de morbidez do paciente, podendo haver dor, sangramento e edema 

durante a realização desses procedimentos. Afirma-se que os pré-requisitos 

adaptam-se por gerar forças além de redução de tempo de espera para instalação 

dos implantes, tornou-se favorável para osseointegração. A carga imediata se faz 

presente quando instalada em um período de até 48h após a instalação dos 

implantes, sendo observado que possui uma possibilidade  de ser executado em 10 

% dos casos  em mandíbula e 5 % em maxila. (NETO;2009,  FREITAS;2005 MAIA, 

2006; VIVACQUA,2008) 

 Deve-se selecionar com bastante atenção todos os passos no caso á ser 

executado com carga imediata, no qual alguns fatores devem ser observados 

cuidadosamente tais como quantidade e qualidade óssea,número e tamanho dos 

implante,fixação rígida e ainda um controle posterior do paciente, para que não 

ocorra uma  micromovimentação primária. (PAVAN;2005 ,  OLIVEIRA; 2007) 
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Quanto os Kit cirúrgicos única diferença encontrada entre as empresas 

estudada, se baseia-se apenas nos tamanhos das fresas cirúrgicas. (MOTTA 2009)  

  A prototipagem rápida é uma tecnologia que vem emergindo desde a última 

década, trazendo contribuições importantes devido sua capacidade de reproduzir 

fisicamente em vários tipos de materiais um modelo virtual, representado na forma 

de dados em um computador. Tal objetivo é sempre obter um modelo físico com as 

mesmas características geométricas do virtual. Uma das várias aplicações é a 

aquisição da reprodução fiel de estruturas anatômicas, através de imagens de 

equipamentos de imagenologia médica, que posteriormente serão criados os 

chamados biomodelos para auxílio da cirurgia. (FREITAS, 2007 , MUERNER;2008) 

  



60 

6 CONCLUSÃO 

A aplicação da Prototipagem Rápida na área implantodontia  deve ser 

considerada como uma importante meta a ser alcançada pelos cirurgiões dentistas. 

A literatura cita  procedimentos no qual os pacientes permaneceram menos tempo 

sob intervenção cirúrgica e ainda encontaram com um grau de confiança maior 

devido as simulações e informações obtidas a partir dos biomodelos. Observou-se 

que a transferência e estabilização do guia cirúrgico preparado com a duplicação da 

prótese em um guia multifuncional è critica, principalmente quando rebordos muito 

reabsorvidos e com excesso de mucosa. A recomendação de uso de parafusos 

fixador a serem preparados com fresas devem ser revisto. Talvez o fixação do 

mesmo com o uso de martelo seja melhor. A anestesia principalmente a palatina é 

critica pois, o acesso no guia que quase sempre apresenta palato impossibilita a 

anestesia. Como sugestão pode-se fazer pequenas perfurações na resina na região 

palatina na área a ser anestesiada. Existe diferença na transferência do 

posicionamento no sentido  mesio distal quando próximo região do seio maxilar pode 

levar a penetração do mesmo. Mesmo com esta pequenas alterações parece ser um 

método seguro a ser aperfeiçoado. A presença da prototipagem junto com o guia 

cirúrgico aumenta a percepção do processo de preparo e inserção do implantes. 

Com relação a carga imediata ser executada na maxila a sub instrumentação é 

decisiva sendo necessário treinamento e sensibilidade tátil do cirurgião – dentista.
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