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RESUMO

Raico YNG. Acurácia da técnica cirúrgica de implantes assistida por computador de
acordo com a estrutura de suporte: uma revisão sistemática e meta análise
[dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia;
2016. Versão Corrigida
O objetivo desta revisão foi avaliar sistematicamente a literatura atual comparando a
precisão da cirurgia de implantes assistida por computador, de acordo com os
diferentes tecidos de suporte (dente, mucosa ou osso). Foi feita a busca nas bases
de dados do PubMed (1972 a janeiro de 2015) e do Cochrane (de 2002 a janeiro de
2015). Para avaliar a precisão da cirurgia guiada, foram incluídos os estudos que
tinham os seguintes desfechos: 1) desvio angular; 2) desvio no ponto de entrada; e
3) desvio no ápice. Foram oito estudos clínicos dos 1602 artigos inicialmente
identificados que preencheram os critérios de inclusão para a análise qualitativa.
Porém, só quatro estudos (n = 599 implantes) foram avaliados quantitativamente por
meio de meta análise. Os guias ósseo-suportados demonstraram um maior desvio
estatisticamente significativo no ângulo (p <0.001), ponto de entrada (p = 0.01), e o
ápice (p = 0.001), quando comparado com os guias dento suportados. Inversamente,
quando apenas estudos retrospectivos foram analisados, não se observaram
diferenças significativas no desvio do ponto de entrada e ápice. Os guias mucososuportados revelaram uma redução estatisticamente significativa no desvio do
ângulo (p = 0.02), no ponto de entrada (p = 0.002) e no ápice (p = 0.04) quando
comparados

com

as

guias

apoiados

em

osso.

Não

houve

diferenças

estatisticamente significativas em nenhuma das variáveis para o grupo de guias
apoiados em mucosa e dentes. Concluiu-se que o tipo de tecido de suporte dos
guias cirúrgicos influencia a acurácia da cirurgia assistida por computador.

Palavras-chave: Implantes dentários. Cirurgia assistida por computador. Projeto
auxiliado por computador. Revisão sistemática.

ABSTRACT

Raico YNG. Accuracy comparison of computer-aided implant surgery according to
the tissue of support: a systematic review and meta-analysis. São Paulo:
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2016. Versão Corrigida

The main objective of this review was to systematically assess the current dental
literature comparing the accuracy of computer-aided implant surgery when using
different supporting tissues (tooth, mucosa, or bone). Two reviewers searched
PubMed (1972 to January 2015) and the Cochrane Central Register of Controlled
Trials (Central) (2002 to January 2015). For the assessment of accuracy, studies
were included with the following outcome measures: 1) angle deviation, 2) deviation
at the entry point, and 3) deviation at the apex. Eight clinical studies from the 1,602
articles initially identified met the inclusion criteria for the qualitative analysis. Four
studies (n= 599 implants) were evaluated using meta-analysis. The bone-supported
guides showed a statistically significant greater deviation in angle (p<0.001), entry
point (p=0.01), and the apex (p=0.001) when compared to the tooth-supported
guides. Conversely, when only retrospective studies were analyzed not significant
differences is revealed in the deviation of the entry point and apex. The mucosasupported guides indicated a statistically significant greater reduction in angle
deviation (p=0.02), deviation at the entry point (p=0.002) and deviation at the apex
(p=0.04) when compared to the bone-supported guides. Between mucosa- and toothsupported guides, there were no statistically significant differences for any of the
outcome measures. It can be concluded that the tissue of the guide support
influences the accuracy of computer-aided implant surgery.

Keywords: Dental implants. Computer-aided design. Computer-aided surgery.
Systematic review.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1- Desenho esquemático mostrando os tipos de tecido de suporte dos guias
cirúrgicos.................................................................................................31
Figura 1.2- Desenho esquemático mostrando os parâmetros usados para analisar a
acurácia da cirurgia guiada.....................................................................32

Figura 5.1 - Fluxograma dos artigos encontrados através das bases de dados ....... 51

Figura 5.2 - Qualidade metodológica dos estudos incluídos..................................... 61

Figura 5.3 - Forest plot avaliando dente versus osso ............................................... 64

Figura 5.4 - Forest plot avaliando osso versus mucosa ............................................ 65

Figura 5.5 - Forest plot avaliando mucosa versus dente .......................................... 66

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CAD/CAM

Computer assisted design/Computer assisted manufacturer

CG

cirurgia guiada

DP

desvio padrão

DM

diferença de médias

IC

intervalo de confiança

mm

milímetros

min

minutos

N°

número

Pac

paciente

P

prospectivo

PR

Prototipagem rápida

Rx

radiografia

R

retrospectivo

RCT

estudo clínico aleatorizado

SLA

Estereolitografía

TC

Tomografia computadorizada

TCCB

Tomografia computadorizada cone beam

LISTA DE SÍMBOLOS

%

porcentagem

<

menor

°

graus

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO ............................................................................................... 25

2

REVISÃO DE LITERATURA .......................................................................... 27

3

PROPOSIÇÃO ............................................................................................... 45

4

MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................... 47

5

RESULTADOS ............................................................................................... 51

6

DISCUSSÃO .................................................................................................. 67

7

CONCLUSÕES .............................................................................................. 73
REFERÊNCIAS .............................................................................................. 75

25

1

INTRODUÇÃO

O termo de cirurgia guiada em implantodontia pode ser definido como um
fluxo de trabalho digital que começa com a aquisição dos dados da futura prótese do
paciente, continua com o processamento digital destes, através de um software de
planejamento virtual (Tapie et al., 2015) e termina com a produção do guia por meio
de um sistema de prototipagem (Rosenfeld et al., 2006; Jung et al., 2009). A
estereolitografía é a técnica de prototipagem mais conhecida e utilizada no campo
da odontologia para produzir guias cirúrgicos, através de um sistema CAD/CAM
(Web, 2000; Tapie et al., 2015).
Os guias cirúrgicos estereolitográficos podem ser suportados por três tipos de
tecidos: osso, mucosa e dente. Para o tratamento de edêntulo total, os guias ósseosuportados foram os primeiros a surgir. A principal vantagem neste tipo de guia é a
melhor visualização do campo cirúrgico, possibilitando maior controle da
profundidade do implante (Rosenfeld et al., 2006; Abboud et al., 2012). Porém, esta
técnica exige a abertura de um retalho para acessar o osso subjacente, causando
maior desconforto no paciente e, por vezes, a perda de osso alveolar na crista,
devido à diminuição da irrigação sanguínea (Rosenfeld et al., 2006; Fortin et al.,
2006; Jung et al., 2009).
Com o objetivo de eliminar os inconvenientes acima mencionados, surgiu a
técnica de cirurgia sem retalho, com guias mucoso-suportados para casos de
edentulismo total e dento-suportados para casos de edentulismo parcial. Esta
técnica minimamente invasiva, sem abertura de retalho, reduz o desconforto, o
tempo cirúrgico, o sangramento pós-operatório e o período de cicatrização (Fortin et
al., 2006; Flanagan, 2007; Arisan et al., 2010a). Além disso, apresenta outras
vantagens como a preservação do perfil da gengiva e diminuição do inchaço dos
tecidos moles, no período pós-operatório (Widman; Bale, 2006; Van de Velde et al.,
2010). Não obstante, apresenta limitações, pois a estabilidade do guia mucososuportado dependerá da resiliência da mucosa, sendo que, quanto maior resiliência,
menor será a estabilidade, podendo afetar a acurácia do procedimento (Ozan et al.,
2009; Ersoy et al., 2008; Vasak et al., 2011). Na literatura, o uso de parafusos de
fixação é descrito como uma ferramenta que ajuda a aumentar a estabilidade dos
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guias mucosa-suportados (D`haese et al., 2012; Di Giacomo et al., 2012; Arisan et
al., 2010b; Cassetta et al., 2013c; Cassetta et al., 2013b).
Nos últimos anos tem se desenvolvido diversas revisões sistemáticas
avaliando a acurácia, vantagens clínicas, taxa de sobrevida e complicações da
cirurgia guiada por computador. Porém, nenhuma revisão sistemática fez uma metaanálise de estudos clínicos, que comparassem, no mesmo estudo, a precisão do
guia dento, mucoso ou ósseo-suportado.
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2

REVISÃO DA LITERATURA

Verstreken et al. (1996) descreveram um sistema para o planejamento virtual
em implantodontia, por meio de tomografia computadorizada (TC). Este sistema
permitia a simulação da cirurgia, por meio de visualização de imagens
tridimensionais, nos sentidos axial e coronal do paciente. A técnica consistia em
criar uma prótese radiopaca, a partir de uma prótese removível existente, que
simulava posições ideais dos dentes da futura prótese. As próteses eram pintadas
com um meio de contraste radiopaco, permitindo que seu contorno aparecesse
nas tomografias. Em um segundo momento, os dados da TC eram reformatados e
importados ao software de planejamento virtual. A visualização em 3D permitia
uma comunicação entre o cirurgião, protesista e paciente melhorando os
resultados estéticos e funcionais.
Um trabalho conduzido por (Web, 2000) realizou uma revisão sobre os
métodos de prototipagem na área das ciências médicas e biomédicas. A
expressão "prototipagem rápida" (PR) começou a ser utilizada no início de 1980,
em substituição ao nome anterior: “tecnologia de camadas”. A PR cria objetos
físicos, a partir da união dos dados gerados por softwares gráficos (CAD) com
uma máquina de impressão 3D. A estereolitografía foi o processo pioneiro da PR,
patenteado em 1986 por 3D Systems Inc. Esta técnica cria o modelo 3D, a partir
do depósito de camadas sucessivas de uma resina, epóxi ou acrílica, em estado
líquido e um raio laser ultravioleta. Um dos primeiros usos de modelos
estereolitográficos, para o planejamento cirúrgico, foi em 1992. A aplicação foi
numa reconstrução do palato. Os autores concluíram que são muitas as
vantagens notáveis dos guias estereolitográficos: melhores resultados estéticos e
redução das complicações pós-operatórias.
Di Giacomo et al. (2005) realizaram um estudo piloto, avaliando a acurácia da
técnica de cirurgia guiada com guias estereolitográficos, confeccionados com o
sistema SimPlant. Concluíram que os dados clínicos da técnica de prototipagem
rápida, assistida por computador para a confecção de guias cirúrgicos, podem ser
úteis na instalação de implantes dentários. No entanto, esta técnica ainda requer
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melhorias para proporcionar uma melhor estabilidade do guia durante a cirurgia,
sobretudo em casos onde estes não são dento-suportados.
Ganz (2005) discutiu as vantagens dos guias tomográficos no planejamento
das cirurgias com implantes dentais. Concluiu que: 1) o uso de softwares
interativos permite a visualização dos dados da TC, permitindo assim o
planejamento funcional e estético com resultados previsíveis antes do "bisturi
tocar no paciente"; 2) os clínicos devem estar cientes de que os dados das TCs,
para fins de diagnóstico e planejamento, podem ser o passo mais importante na
transferência de informações precisas para o paciente no momento da cirurgia; 3)
os guias radiográficos permitem melhorias clinicamente significativas na precisão,
eficiência de tempo e redução do erro cirúrgico. Adicionalmente, é possível a
condução de técnicas para procedimentos cirúrgicos sem retalho, que podem ser
realizados com maiores níveis de confiança e são menos invasivos para o
paciente.
Fortin et al. (2006) compararam a dor pós-operatória da cirurgia guiada sem
retalho versus a técnica convencional. Um total 60 pacientes foram avaliados (30
para cada grupo). Todos os pacientes foram solicitados a completar um
questionário todas as noites, durante uma semana, para relatar: o nível de dor
experimentado; o número e o nome dos medicamentos tomados durante o dia; a
ocorrência de edema, hematoma ou parestesia. Os resultados mostraram uma
diferença significativa entre os dois grupos, com maior pontuação VAS para o
procedimento convencional (P <0,01). Os autores concluíram que a técnica de
cirurgia guiada por computador, sem retalho, pode ser uma forma útil de tratar a
ansiedade do paciente e, assim, reduzir a dor subjetiva experimentada antes e
após o tratamento.
Wittwer et al. (2006) avaliaram a acurácia de uma técnica de cirurgia guiada
dinâmica com um sistema de navegação. Realizaram um estudo clínico com vinte
pacientes edêntulos totais. Antes da TC pré-operatória foram instalados quatro
mini-implantes, sob anestesia local, na região anterior e posterior da crista
alveolar. Estes mini-implantes serviriam como marcadores fiduciais durante o
procedimento cirúrgico. Depois do escaneamento, os dados foram importados no
software de Navegação (StealthStation Treon, Áustria). A posição, o comprimento
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e diâmetro dos implantes foram determinados com o programa de planejamento
Spine 3D (Medtronic), levando em conta os requisitos protéticos do paciente e do
osso alveolar disponível. A navegação cirúrgica consistia em um sistema que
gerava um modelo virtual 3D do paciente, utilizando as imagens tomográficas –
como mapas tridimensionais, permitindo o guiamento das brocas cirúrgicas em
tempo real, e orientando o cirurgião no momento da instalação dos implantes.
Para avaliar a acurácia da técnica foi feita uma TC pós-operatória e comparadas à
posição planejada e à posição pós-instalação dos implantes. Os resultados
mostraram um desvio médio no ápice do implante de 0.8 mm. Conclui-se que a
técnica de cirurgia guiada por navegação é um procedimento preciso e previsível
com a seleção de caso apropriada, porém não é adequado para todas as
morfologias de osso.
Lal et al. (2006) explicaram as fases da técnica com guias estereolitográficos:
1) realiza-se a moldagem para confecção dos modelos de estudo, os quais devem
ser montados num articulador semi-ajustável; 2) elaboração do enceramento de
diagnóstico ou confecção do plano de orientação e montagem dos dentes; 3)
duplicação da futura prótese para a confecção do guia tomográfico. Este guia
pode ser confeccionado em sulfato de bário ou com resina acrílica, com pontos de
guta percha colocados na oclusal dos dentes, onde estarão os orifícios dos
parafusos da futura próteses implanto-suportada; 4) escaneamento, por meio de
TC do paciente, com a prótese em oclusão e do guia tomográfico; 5) com as
imagens digitais da TC, procederá ao planejamento virtual com um software que
converte todos os cortes tomográficos em imagens 3D. Isto permitirá à equipe
odontológica a seleção dos implantes mais adequados para cada caso; 6)
fabricação dos guias estereolitográficos, por meio de uma máquina de
prototipagem – a qual solidifica polímeros líquidos quando expostos à radiação de
um feixe de laser ultravioleta; 7) instalação dos implantes usando os guias, os
quais podem estar apoiados em mucosa, osso ou dentes.
Rosenfeld et al. (2006) afirmaram que uma das maiores vantagens dos guias
ósseo-suportados é a visualização do campo cirúrgico. A estabilidade neste tipo
de guias está diretamente relacionada com a superfície de assentamento. Logo,
quanto menor é a área de superfície de contato com o osso, maior será o
potencial de deslocamento do guia durante a preparação do leito implantar. Por
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isso, os guias ósseo-suportados são recomendados para edêntulos totais, porém
podem ser usados, também, em caso de edêntulos parciais.
Widman e Bale (2006) questionaram a acurácia das técnicas de cirurgia
guiada por computador e discutiram o custo-benefício para o paciente.
Concluíram que, em comparação à técnica convencional, a cirurgia guiada,
assistida por computador, requer substancialmente maior investimento e esforço;
porém, parece ser superior em função do seu potencial para diminuir erros e
sistematizar o sucesso do tratamento reabilitador. Adicionalmente, permite a
proteção de estruturas anatômicas críticas, além das vantagens estéticas e
funcionais, que oferece o planejamento pré-cirúrgico baseado na futura prótese.
Flanagan (2007) realizou uma revisão da literatura e concluiu que a instalação
de implantes dentários, com a técnica sem retalho, é possível, porém, em
pacientes selecionados. Esta técnica é limitada a regiões com gengiva inserida
adequada e disponibilidade de volume e densidade óssea. Regiões com 2 mm ou
menos de largura de osso disponível não podem ser abordadas com esta técnica,
podem ser tratadas mais adequadamente com enxertos de tecido ósseo. Por
outro lado, a abordagem sem retalho pode ser uma técnica menos traumática e
demorada, há menos complicações e a cicatrização dos tecidos é mais rápida,
quando comparada com a abordagem de retalho aberto.
Ersoy et al. (2008) objetivaram analisar os desvios na posição e inclinação
dos implantes, usando guias cirúrgicos estereolitográficos. O estudo clínico incluiu
21 pacientes. Foram instalados 94 implantes, por meio de guias apoiados em
osso, dente ou mucosa com o sistema StenCad (Turquia). Os resultados
mostraram um desvio angular de 5.1º, 4.4º e 4.9º para os guias osso, dento e
mucoso-suportados, respectivamente. Não houve diferenças, estatisticamente
significativas, entre os grupos sem e com retalho. Concluíram que os guias
cirúrgicos

prototipados permitem melhorias clinicamente

significativas na

precisão, tempo intra-operatorio e redução do erro cirúrgico, beneficiando ao
paciente e ao cirurgião dentista.
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Figura 2.1 - Desenho esquemático mostrando os tipos de tecido de suporte dos guias cirúrgicos

Fonte:Denstply

Jung et al. (2009) realizaram uma revisão sistemática da literatura sobre as
aplicações do planejamento virtual em implantodontia. Foi realizada uma busca
eletrônica na base de dados PubMed, dos artigos publicados de 1966 até dezembro
de 2007. No total foram incluídos 13 estudos sobre desempenho clínico e 19
estudos sobre acurácia. Observou-se uma taxa de sobrevida dos implantes de
96.64% por um período de observação de 12 meses. Em 4.6% dos casos,
aconteceram complicações intra-operatórias ou eventos inesperados: 1) limitada
distancia interoclusal; 2) limitada estabilidade primária do implante e; 3) necessidade
de enxertos. A meta-análise dos estudos pré-clínicos e clínicos mostrou um desvio
global no ponto de entrada de 0.74 mm e no ápice de 0.85 mm. Concluíram, ainda,
que não existe evidência suficiente para afirmar que a técnica de cirurgia guiada,
assistida por computador, é superior à técnica convencional em termos de
seguridade, morbidade e eficiência.
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Ozan et al. (2009) avaliaram a precisão de três diferentes tipos de guias
cirúrgicos prototipados: dento, mucoso e ósseo-suportado, com uma amostra total
de 110 implantes. Os resultados mostraram que o grupo dos guias dento-suportados
(30 implantes para reabilitação unitária) apresentou uma média no desvio angular de
2,91º. O desvio no ponto de entrada foi em média 0,87 mm e no ápice de 0,95 mm.
Houve diferença, estatisticamente significativa, entre os grupos de “mucosa versus
dente” e “osso versus dente”, sendo que os implantes instalados com guias dentosuportados apresentaram um menor desvio angular. Os autores concluíram que os
guias cirúrgicos prototipados, gerados por meio de imagens de Tomografia
Computadorizada, pode ser uma técnica confiável na inserção de implantes
dentários.

Figura.2.2- Desenho esquemático mostrando os parâmetros usados para analisar a acurácia da
cirurgia guiada

Valente et al. (2009) realizaram um estudo clínico multicêntrico, para avaliar a
posição tridimensional dos implantes planejados e instalados com a técnica de
cirurgia guiada, assistida por computador. Foram selecionados 25 pacientes, os
quais foram acompanhados por 3 anos. Os resultados mostraram uma taxa de
sobrevida dos implantes instalados de 96%. Os autores concluíram que a técnica
de cirurgia guiada, com guias prototipados, envolve uma sequência de eventos
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diagnósticos e terapêuticos. Logo, os erros podem acontecer em qualquer das
diferentes fases do protocolo. Portanto, a perda da precisão é de fato a soma dos
seguintes erros individuais: 1) durante a aquisição das imagens e o
processamento de dados; 2) durante a produção do guia cirúrgico; 3) durante o
posicionamento do guia em boca e de possíveis movimentos do guia durante a
osteotomia; 4) erro mecânico causado pelo gap que existe entre a broca e o anel
do guia; e 5) erro humano como, por exemplo, uma definição incorreta do ponto
de parada da broca.
Schneider et al. (2009) realizaram uma revisão sistemática da literatura de
2002 a 2009, na base de dados PubMed, sobre estudos que avaliavam a precisão
da cirurgia guiada assistida por computador. No total, oito estudos foram incluídos
na revisão, quatro deles avaliaram cadáveres, um estudo foi in vitro, e três foram
estudos clínicos. A meta-análise mostrou um desvio médio de 1.07 mm no ponto
de entrada e 1.63 mm no ápice. As taxas de sobrevida dos implantes foram de 91
a 100% após um tempo de observação de 12 a 60 meses. Estes resultados foram
relatados em seis estudos clínicos com um total de 537 implantes avaliados, os
quais foram principalmente restaurados imediatamente após os procedimentos de
implantação sem retalho.

Concluíram que os estudos pré-clínicos e clínicos

indicaram que a técnica de cirurgia guiada, assistida por computador, apresenta
uma precisão média razoável, porém, com desvios máximos relativamente altos.
Van Assche et al. (2010) realizaram o primeiro estudo que demonstrou a
aplicabilidade clínica do planejamento pré-operatório, baseado em Tomografias
Computadorizadas Cone Beam (TCCB). Os autores observaram que, para evitar
a deformação do guia estereolitográfico, é essencial que o guia tenha uma
espessura total de pelo menos 2.5-3.0mm. Além disso, observaram que nas áreas
distais, especialmente onde a abertura bucal é limitada, houve uma inclinação das
brocas de perfuração. Para evitar isso, uma ancoragem bilateral do guia deve ser
considerada. Concluíram que na técnica de cirurgia guiada, assistida por
computador, os erros são cumulativos, portanto, todos os passos do protocolo
têm de ser cuidadosamente abordados para minimizar a imprecisão.
Van de Velde et al. (2010) realizaram um estudo clínico randomizado,
comparando a técnica sem retalho e a técnica convencional para a instalação de
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implantes em 14 pacientes edêntulos parciais. Usando o método randomizado de
boca dividida foram instalados os implantes de um lado da maxila, usando um
guia cirúrgico estereolitográfico com carga imediata (teste); do outro lado, os
implantes foram instalados utilizando o protocolo convencional e carregados seis
semanas pós-cirurgia (controle). A avaliação clínica e radiográfica da perda
marginal do osso peri-implantar foi realizada no momento da cirurgia, e após uma
semana, seis semanas, três, seis, 12 e 18 meses. Os resultados mostraram uma
média de perda marginal óssea no lado teste e controle de 1,95 mm e 1,93 mm
após 18 meses, respectivamente. Concluíram que não houve diferença estatística
entre os resultados clínicos e radiográficos em ambas as técnicas. A técnica de
cirurgia guiada sem retalho, com carga imediata, teve a mesma confiabilidade que
a técnica convencional com carga tardia.
Arisan et al. (2010a) compararam a técnica de cirurgia guiada versus a
técnica convencional. Foram selecionados 52 pacientes edêntulos totais,
separados em três grupos: o primeiro foi constituído por 21 pacientes que
receberam implantes com a técnica convencional (grupo controle); o segundo
grupo, constituído por 16 pacientes que receberam implantes, por meio de guias
ósseo-suportados (com retalho); e o terceiro grupo, constituído por 15 pacientes
que receberam implantes por meio de guias mucoso-suportados (sem retalho). Os
resultados mostraram que o tempo cirúrgico (23.53min) e o número de
analgésicos consumidos (4 comprimidos) foram menores no grupo sem retalho,
quando comparado ao grupo controle (68.71 min e 10 comprimidos) e ao grupo
de guias ósseo-suportados (60.94 min e 11 comprimidos). Concluíram que o uso
de guias mucoso-suportados, para a colocação de implantes sem retalho, ajuda a
reduzir a duração do ato cirúrgico, a intensidade da dor e diminui o consumo de
analgésicos no período pós-cirúrgico.
Arisan et al. (2010b) compararam a acurácia da técnica de cirurgia guiada, de
acordo com o tecido de suporte. Este estudo prospectivo incluiu 54 pacientes com
edentulismo parcial e total. Foram avaliados no total 294 implantes instalados com
dois sistemas de cirurgia guiada Stencad (KosGep, Turquia) e Simplant
(Materialise, Bélgica). Os resultados mostraram que os guias dento-suportados
apresentavam desvios angulares e lineais menores do que os guias ósseosuportados; as diferenças foram estatisticamente significativas para ambos os
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sistemas. Adicionalmente, foi observado que os desvios médios no ápice do
implante foram maiores do que no ponto de entrada. Os autores explicam que isto
poder ter acontecido devido à falta de desvio angular, o qual aumenta conforme a
profundidade da ponta da broca de perfuração dentro do osso.
Cassetta et al. (2011) verificaram que para minimizar o risco de complicações
cirúrgicas e eventos inesperados da técnica com guias estereolitográficos deve se
prestar a devida atenção a cada etapa do tratamento. Logo, torna-se essencial: 1)
a verificação das imagens da TC; 2) precisão da máquina de estereolitografía e
das propriedades físicas do material a ser usado para a confecção do guia; 3)
correto assentamento do guia na boca, deve se prestar atenção no
posicionamento do retalho, resiliência dos tecidos das estruturas anatômicas que
suportam o guia; 4) a instalação de pelo menos três parafusos de fixação
dispostos em forma de tripé para garantir a estabilização do guia.
Ozan et al. (2011) objetivaram determinar a influência da densidade óssea no
desvio angular dos implantes instalados com guias estereolitográficos. A
população do estudo foi de 54 pacientes que receberam 216 implantes. Todos os
alvéolos cirúrgicos foram preparados utilizando dois diferentes tipos de guia
estereolitográficos. Noventa e quatro implantes foram instalados usando os guias
cirúrgicos em boca (Stentcad Beyond, Kos-GEP, Turquia), enquanto 122
implantes foram instalados após a remoção dos guias cirúrgicos (Stentcad
Classic; Kos-GEP, Turquia). Baixos valores de densidade óssea resultaram em
maiores desvios angulares no grupo, no qual os implantes foram instalados após
a remoção dos guias. Concluíram que o osso denso pode afetar o desvio angular,
independentemente do método de colocação do implante.
Vasak et al. (2011) avaliaram o desvio global dos implantes instalados com o
sistema de cirurgia guiada NobelGuide. Este estudo prospectivo incluiu 18
pacientes com edentulismo parcial e total. No total, 86 implantes foram avaliados.
Os resultados mostraram um desvio médio de 0.43 mm (buco-lingual), 0.46 mm
(medio-distal) e 0.53 mm (profundidade). Além disso, houve uma correlação
significativa entre a espessura da mucosa e o grau de desvio do implante.
Concluíram que o aumento da espessura da mucosa pode afetar a
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reprodutibilidade da posição e o assentamento do guia, especialmente nos casos
mucoso-suportados.
Abbdoud et al. (2012) avaliaram o comportamento clinico e as taxas de
sobrevida

dos

implantes

instalados

com

dois

sistemas

de

guias

estereolitográficos. Para isso, 14 pacientes foram divididos em dois grupos: oito
foram tratados com o sistema de cirurgia guiada SimPlant e seis com o sistema
NobelBiocare. No total, 75 implantes foram avaliados. Os resultados mostraram
que, depois de 12 meses, um dos implantes foi perdido levando a uma taxa de
sobrevida de 98.7%. Não houve outras complicações intra-operatórias e pósoperatórias. Concluíram que ambos os sistemas de cirurgia guiada eram
suficientemente precisos para transferir as posições planejadas dos implantes
para o campo cirúrgico, permitindo a instalação de próteses provisórias de carga
imediata.
Benheke et al. (2012a) analisaram os fatores que afetam a precisão dos guias
cirúrgicos laboratoriais por meio de TCCB, para a instalação de implantes em
pacientes parcialmente desdentados. Foi observado que nos locais em que o
número de dentição residual era reduzido, o desvio dos implantes era mais
pronunciado (0,4 mm). Concluíram que a instalação de implantes, através de
guias cirúrgicos, permite uma transferência mais precisa do planejamento virtual
para o local da cirurgia, do que a técnica de instalação sem guia a mão livre.
Cassetta et al. (2012a) verificaram a acurácia da cirurgia guiada, com
diferentes tipos de tecidos de suporte para os guias estereolitográficos. Este
estudo incluiu dez pacientes que receberam implantes, com guias prototipados,
pelo sistema Simplant (Materialise, Bélgica). No total foram avaliados 116
implantes. A abordagem cirúrgica não invasiva (sem retalho) mostrou um menor
desvio, estatisticamente significativo, no ponto de entrada e no ângulo do
implante. Concluíram que diferentes tipos de guias estão disponíveis (mucosa,
dento ou ósseo-suportados), porém, é essencial que o clínico verifique a
adaptação perfeita do guia cirúrgico antes do início do tratamento, bem como
durante a cirurgia, isto para diminuir qualquer tipo de desvio na posição final do
implante.

37

Cassetta et al. (2012b) estudaram a relação do tabaco com a acurácia da
técnica de cirurgia guiada. 95 implantes foram instalados em 11 pacientes com
edentulismo total maxilar. Os resultados mostraram que o grupo de não-fumantes
apresentou menores desvios na posição final do implante, em comparação com o
grupo de fumantes, quando se utiliza a técnica de cirurgia guiada por
estereolitografía. Foi observado também que o grupo de fumantes apresentava
um biótipo de mucosa significativamente mais espessa, em comparação com os
não-fumantes. Esta condição poderia explicar o fato de que a técnica seja mais
precisa no primeiro grupo. Concluíram que é essencial, especialmente em
pacientes tabagistas, respeitar uma distância mínima de segurança com as
estruturas anatômicas vitais de 3mm.
D’haese et al. (2012) realizaram o primeiro estudo clinico prospectivo
avaliando a acurácia dos guias mucoso suportados em pacientes edêntulos totais
maxilares. Foram selecionados 13 pacientes, os quais receberam seis implantes na
região maxilar (OsseoSpeed, AstraTech) e uma prótese provisória, instalada 8 horas
após a cirurgia. Os resultados mostraram um desvio de 0.91 mm e 1.13 mm no
ponto de entrada e ápice, respectivamente. Observaram que o desvio pode ser
maior no ápice, por conta do efeito do desvio angular. Quer dizer que quanto maior a
distância do anel, maior será o desvio da broca. Concluíram que os clínicos devem
estar prevenidos sobre a possibilidade de acontecer desvios quando se utiliza a
técnica de cirurgia guiada. O desvio na posição final do implante é multifatorial, por
isso cada passo do tratamento deve ser realizado com o maior cuidado possível.
Di Giacomo et al. (2012) estudaram a acurácia e as complicações da técnica
de cirurgia guiada assistida por computador. Para isso, foram instalados 60
implantes em 12 pacientes que apresentavam edentulismo total na maxila. Os
resultados mostraram uma média no desvio lateral de 1.8 mm, no desvio angular de
6.53º e no ápice de 2 mm. A taxa total de complicações cirúrgicas e protéticas foi
34.41%. Concluíram que a técnica de cirurgia guiada assistida por computador deve
ainda ser considerada como uma técnica em estágio de desenvolvimento. O
planejamento global e a abordagem de transferência do planejamento virtual para o
campo cirúrgico ainda precisam ser melhorados para reduzir imprecisões e
complicações.
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Van Assche et al. (2012) realizaram uma revisão sistemática sobre a acurácia
da cirurgia assistida por computador. Foram coletados artigos relacionados ao
assunto na base de dados PubMed/Medline, de 1961 a dezembro 2011. Na metaanálise foram incluídos: dois estudos laboratoriais, 13 estudos clínicos e quatro
estudos em cadáveres. Dez sistemas diferentes de cirurgia guiada assistida por
computador

foram
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utilizados
SurgiGuide®,

(Ay-Design®,
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Aytasarim

SurgiGuide®,

®,

EasyTaxis®,
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NobelGuide®, Facilitate®). Os resultados mostraram um desvio médio: no ponto de
entrada de 0.99 mm, no ápice de 1.3 mm, profundidade de 0.5 mm e um desvio
angular de 3.8 º. Foi observada uma diferença estatística entre o osso versus dente
(P <0.05) e osso versus mucosa (P <0.05). Porém a meta-análise somente incluiu
dois estudos clínicos, os quais avaliaram o tipo de tecido de suporte dentro do
mesmo estudo (Ozan et al., 2007; Ersoy et al., 2008). Os autores concluíram que
foram identificados alguns fatores que poderiam influenciar negativamente a
precisão da cirurgia guiada por computador, tais como: o suporte ósseo, o uso de
guias múltiplas, a falta de fixação do guia e a inserção do implante no alvéolo
cirúrgico sem guia. Existe pouca informação sobre o volume ósseo necessário e seu
efeito sobre a precisão da técnica de cirurgia guiada.
Hultin et al. (2012) realizaram uma revisão sistemática para avaliar as
vantagens clínicas da cirurgia guiada por computador. Para isto, uma busca
eletrônica foi realizada nas bases de dados: Cochrane, Embase (1974 a 2012),
Medline / PubMed (1950 a 2012) e Web of Science (1945 a 2012). Foram
identificados vários estudos prospectivos que apresentavam dados mostrando uma
taxa de sobrevida dos implantes de 89 a 100% e uma taxa de sobrevida das
próteses de 62 a 100%, por um período de observação de 1 ano. A complicação
cirúrgica mais comum foi a fratura do guia cirúrgico. Já a complicação protética mais
comum foi o afrouxamento do parafuso da prótese. A literatura científica existente
demonstrou que a cirurgia guiada sem retalho pode ter benefícios na diminuição da
dor do paciente e desconforto no pós-operatório imediato. Concluíram que não
houve diferenças óbvias entre a técnica convencional e a guiada sobre a taxa de
sobrevida dos implantes instalados.
Arisan et al. (2013) avaliaram o desvio dos implantes instalados com guias
cirúrgicos mucoso-suportados, através de uma TC e uma TCCB.

Para isto, 11
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pacientes foram escaneados aleatoriamente, por meio de uma TC ou TCCB. A
média do desvio angular no grupo da TC, foi de 3.30° (± 0.36), no grupo da TCCB,
foi de 3.47° (± 0.37). Não houve diferenças estatisticamente significativas no desvio
dos implantes entre ambos os grupos. Os autores concluíram que a utilização de
uma TCCB poderia ser facilmente justificada por causa de sua menor dose de
radiação e os custos envolvidos.
Cassetta et al. (2013b) realizaram um estudo retrospectivo para avaliar a
acurácia dos guias estereolitográficos. Foram selecionados 10 pacientes com
edentulismo parcial ou total. Calculou-se o desvio global, angular e lateral de 111
implantes, instalados com o sistema de cirurgia guiada SimPlant (Materialise,
Belgica). Os autores concluíram que a técnica de cirurgia guiada, usando guias
estereolitográficos, é uma técnica confiável, se considerados os valores médios do
desvio. Porém, quando são considerados os valores máximos do desvio, esta
técnica parece estar longe da precisão. Os resultados deste estudo devem servir
como um alerta para o clínico, sobretudo ao planejar a instalação de implantes perto
de estruturas vitais (por exemplo, um nervo).
Cassetta et al (2013c) avaliaram a acurácia de dois sistemas de cirurgia
guiada, assistida por computador com guias prototipados. Selecionaram 20
pacientes, os quais foram separados em dois grupos. No Grupo A foram instalados
116 implantes por meio de múltiplos guias cirúrgicos, sem parafusos de fixação
(Multiple Type Guide, SimPlant). No grupo B, instalaram 111 implantes por meio do
um único guia (Single Type Guide, SimPlant). O grupo B foi subdivido em: B1 – os
guias foram fixados com parafusos de fixação; B2 – sem parafusos de fixação. Os
resultados mostraram uma melhor precisão dos guias únicos quando o tecido de
suporte era osso ou dentes. Os guias múltiplos mostraram melhor precisão quando o
tecido de suporte era mucoso, em qualquer dos grupos (fixados ou sem fixar com
parafusos). Concluíram que, uma fonte de imprecisão pode ser o erro mecânico
provocado pela diferença de diâmetros entre os diferentes componentes de um guia,
o que pode ser definido como um erro intrínseco.
Cassetta et al. (2013d) analisaram a relevância clínica do erro mecânico ou
erro intrínseco causado pelo gap entre o cilindro e a broca, quando são utilizados
guias estereolitográficos. Este estudo retrospectivo incluiu 12 pacientes que

40

receberam 129 implantes. Foi observado que o erro intrínseco mostrava maior
acurácia nos guias ósseo-suportados, quando comparados aos guias mucoso e
dento-suportados, devido a apresentação de menor distância desde o anel até o
ponto de entrada. Concluíram que: 1) quanto mais curto for o comprimento do anel
de guiamento, menor é o erro intrínseco; 2) quanto maior a tolerância entre os
componentes, maior é o erro intrínseco; 3) quanto mais baixa a tolerância entre os
componentes, maior o atrito entre os componentes, podendo provocar um
deslocamento do guia.
Lee et al. (2013) realizaram um estudo prospectivo com 48 pacientes. Foram
instalados 102 implantes como guias estereolitográficos do sistema OnDemand 3D
(Coréia). Os resultados mostraram um desvio médio de 1.09 mm no ponto de
entrada, de 1.56 mm no ápice e um desvio angular de 3.80°. Concluíram que os
erros da posição dos implantes no sentido horizontal podem limitar o planejamento
protético, enquanto os erros no sentido vertical podem causar danos às estruturas
anatômicas, como o nervo alveolar inferior ou assoalho do seio maxilar.
Ochi et al. (2013) estudaram os fatores que poderiam influenciar na acurácia
dos guias mucoso suportados. Para isto, 15 pacientes com edentulismo total
mandibular foram selecionados. Observaram que quando existe uma severa
reabsorção do osso alveolar mandibular, o guia cirúrgico pode ser levantado pelo
assoalho da boca ou movido horizontalmente pela língua e mucosa bucal, perdendo
estabilidade. A resiliência da mucosa também afetaria a precisão da técnica, assim,
quanto maior é a espessura da mucosa maior será a probabilidade de desvio no
ápice do implante. Outros fatores que podem influenciar a instabilidade dos guias
cirúrgicos durante a perfuração são: abertura de boca limitada e densidade óssea.
Sun et al. (2013) investigaram se existe uma diferença entre a maxila e a
mandíbula, em relação à precisão da técnica de cirurgia guiada assistida por
computador. Oitenta implantes (44 maxila e 36 mandíbula) foram colocados em 18
pacientes totalmente desdentados usando guias estereolitográficos mucososuportados. Concluíram que, a fim de transferir o plano cirúrgico preciso para o
paciente, um elemento chave é o posicionamento correto do guia durante a cirurgia.
Ou seja, dever estar na mesma posição que durante o procedimento de
escaneamento duplo. Por outro lado, a mucosa pode ficar inchada após anestesia
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local, o que poderia provocar pequenas mudanças no ajuste entre o guia e a
mucosa. Logo, este ajuste impreciso pode causar desvios lineares ou angulares nos
implantes. Uma possível solução para este problema seria a instalação de parafusos
de fixação. Em vista que este procedimento é um tanto invasivo, deveria ser usado
somente nos casos onde seja preciso um nível máximo de precisão.
Vieira et al. (2013) citam as desvantagens da cirurgia guiada sem retalho: 1)
potencial de aquecimento do osso devido a uma possível obstrução da irrigação
externa; 2) incapacidade de visualização de estruturas anatômicas vitais; 3) aumento
do risco de deslocamento do implante relativo à angulação ou profundidade.
Concluíram que a cirurgia guiada por computador, sem retalho, envolve uma
sequência de passos que começam pelo diagnóstico, planejamento e eventos
terapêuticos. Os erros podem surgir em diferentes fases, levando à imprecisão nos
resultados finais. A obtenção de bons resultados clínicos dependerá da experiência
do cirurgião, uma correta seleção de pacientes, um adequado planejamento e
procedimentos de diagnóstico.
Van de Wiele et al. (2014) realizaram um estudo prospectivo para analisar a
precisão da instalação de implantes com guias estereolitográficos, nas mãos de
profissionais com pouca experiência, supervisionados por um colega experiente.
Foram selecionados 16 pacientes que receberam 75 implantes com guias mucososuportados (Safe Guide, Dentsply). Os resultados mostraram que não houve
diferença estatística entre o grupo de cirurgiões sem experiência e o de cirurgiões
experientes. Concluíram que a experiência cirúrgica não tem grande influência sobre
a precisão da técnica com guias de estereolitográficos mucoso-suportados, sempre
e quando todos os passos necessários para o procedimento sejam supervisionados
por dentistas experientes. O principal fator de imprecisão pode ser encontrado no
posicionamento incorreto do guia durante a cirurgia.
Vercruyssen et al. (2014) realizaram um estudo clínico randomizado de três
técnicas para a instalação de implantes dentários: 1) cirurgia guiada com guias
estereolitográficos mucoso e ósseo-suportados; 2) navegação virtual; e 3) guias
laboratoriais. Foram incluídos 59 pacientes, que receberam de quatro a cinco
implantes (maxila e mandíbula). Ao final de cada cirurgia, foi feita uma TCCB pósoperatória para comparar a posição planejada com a posição final do implante, a fim
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de determinar o desvio. Os resultados mostraram que a média do desvio, no ponto
de entrada e no ápice, foi menor no grupo de cirurgia guiada (1.4mm e 1.6mm,
respectivamente), em comparação com o grupo de navegação (2,7mm e 2,9mm,
respectivamente)

e

ao

grupo

de

guias

laboratoriais

(3.0mm

e

4mm,

respectivamente). Não houve diferenças significativas entre os tipos de tecido de
suporte (osso e mucosa). Concluíram que a técnica de cirurgia guiada oferece claras
vantagens com respeito à precisão, porém cada etapa do protocolo deverá ser
abordada com sumo cuidado para evitar possíveis erros na posição final do
implante.
Tahmaseb et al. (2014) objetivaram avaliar sistematicamente a literatura
sobre a precisão, desempenho clínico, limitações e complicações das diferentes
técnicas de cirurgia guiada assistida por computador. Para isto, fizeram uma busca
eletrônica nas bases de dados de PubMed e Embase, dos artigos publicados desde
janeiro de 2008 até janeiro de 2012. Foram incluídos 14 estudos clínicos, com um
total de 1941 implantes instalados, utilizando cirurgia guiada. A taxa de sobrevida foi
de 97.3% depois de um período de observação de pelo menos 12 meses. Para
avaliar o desvio na posição final dos implantes, foram incluídos 24 estudos clínicos e
pré-clínicos, os quais apresentaram um desvio médio no ponto de entrada de
1.12mm, com um máximo de 4.5mm; no ápice foi de 1.39 mm, com um máximo de
7.1 mm. Adicionalmente, foi observada uma alta taxa global de complicações
cirúrgicas, protéticas e eventos inesperados de 36.4%, os quais ocorreram em
diferentes níveis de complexidade incluindo: fraturas do guia durante a cirurgia,
mudança de planos por causa de fatores como limitada estabilidade primária do
implante, necessidade de enxerto, afrouxamento do parafuso protético, desajuste
protético e fratura da prótese.
Segundo Tapie et al. (2015) os profissionais e técnicos em prótese dentária
devem considerar aos sistemas CAD/CAM como uma cadeia digital composta por
quatro links consecutivos de processamento de dados digitais embutidos em
arquivos intercambiáveis: 1) aquisição dos dados; 2) software CAD; 3) CAM; e 4) os
equipamentos de produção. Esta cadeia é conhecida como fluxo de trabalho digital
na odontologia, a qual começa com a captura digital do dente preparado, continua
com o processamento digital, através de links de corrente digitais consecutivos, e
termina com a produção da prótese. O desafio atual no desenvolvimento da
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odontologia CAD/CAM é proporcionar um processo digital que seja: "aberto",
"flexível", "automático", "fácil de usar", e “compatível com outros sistemas”. Muitas
vezes, os dentistas que desejam usar a tecnologia não têm tempo ou conhecimento
para entendê-la. Para isso é importante ter um conhecimento básico do fluxo de
trabalho digital CAD/CAM, em que a leitura da literatura atual pode ajudar os clínicos
a compreender esta nova tecnologia.
Verhamme et al. (2015a) determinaram a precisão clinicamente relevante da
instalação de implantes, utilizando um planejamento virtual e um guia cirúrgico
mucoso suportado. Para isto, foram selecionados 30 pacientes que apresentavam
problemas relacionados à retenção das próteses totais superiores. Os resultados
deste estudo mostraram que 41.3% de todos os implantes foram colocados
vestibularizados e 42.3% mesializados em comparação com a posição planejada.
Estas imprecisões podem ser explicadas, principalmente, por causa do jogo entre a
broca e o anel do guia. Adicionalmente, um movimento anterior do guia cirúrgico
pode resultar num posicionamento anterior dos implantes. Concluíram que deve-se
prestar atenção extra na colocação do guia, em direção anterior/posterior, pois isto
parece ser crucial na redução dos desvios dos implantes no sentido vestibular e
mesial.
Um trabalho conduzido por Verhamme et al. (2015b) analisou a acurácia da
instalação de implantes dentários, usando guias mucoso-suportados, em maxilas
com severa reabsorção óssea. Neste estudo prospectivo, 25 pacientes desdentados
foram selecionados. Todos os pacientes apresentavam atrofia severa do maxilar
com uma altura e/ou largura do rebordo alveolar inferiores a 5mm. Todos os
pacientes receberam enxertos ósseos da crista ilíaca, sob anestesia geral. Os
implantes foram instalados 6 meses após o aumento. Um total de 150 implantes foi
instalado em 25 pacientes (13 do sexo feminino, 12 do sexo masculino). No sentido
mésio-distal, o desvio no ápice foi de 1.50 mm; no ponto de entrada, 1.27 mm; e o
desvio angular de 2.50°. Em 11 pacientes foram usados pinos de fixação; enquanto
que em 14 casos, estes não foram utilizados. O uso dos parafusos de fixação não
mostrou diferenças estatisticamente significativas no desvio do implante, nem na
rotação e translação do guia cirúrgico. Os autores concluíram que os desvios dos
implantes instalados com guias mucoso-suportados em maxilas atróficas foram
maiores, em comparação aos desvios descritos na literatura dos implantes
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instalados em maxilas sem reabsorção óssea severa. Os desvios são causados
principalmente por angulações e deslocamentos dos guias cirúrgicos.
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3

PROPOSIÇÃO

O objetivo do presente estudo foi avaliar a acurácia da técnica cirúrgica de
implantes assistida por computador quando são utilizados diferentes estruturas de
suporte, como apoio dos guias estereolitográficos tendo como base a questão clínica
“O tipo de tecido de suporte dos guias cirúrgicos estereolitográficos afeta a acurácia
da posição final do implante dentário?”
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4

MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Protocolo e registro

Esta revisão sistemática foi registrada no Instituto Nacional de Pesquisa em
Saúde

(PROSPERO),

Registro

Internacional

de

Revisões

Sistemáticas

(http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO, número de registro: CRD42015016740) e foi
conduzida de acordo ao guia de revisões sistemáticas “PRISMA” (Liberati et al.
2009).

4.2 Critérios de inclusão, exclusão e estratégia de busca

A fim de identificar os estudos incluídos nesta revisão, a fim de orientar a
construção da estratégia de busca, foi definida a questão PICOS (População,
Intervenção, Comparação, Desfechos e Desenho do estudo): p = pacientes
parcialmente e totalmente desdentados que receberam implantes através da técnica
de cirurgia guiada por computador; I = implantes dentários instalados com guias
mucoso ou ósseo-suportados; C = implantes dentários instalados com guias dentosuportados; O = desvio angular, desvio no ponto de entrada e desvio no ápice; S =
estudos clínicos randomizados e estudos de coorte.
A busca foi realizada nos bancos de dados Medline/Pubmed (1972 a janeiro de
2015) e Cochrane (2002 a janeiro de 2015), adicionalmente foi complementada por
uma busca manual das listas de referências de todos os artigos selecionados para a
leitura íntegra.
A seguinte estratégia de busca foi digitada na base de dados do pubmed:
((((((((((((((((dental implantation[MeSH Terms]) OR dental implant[MeSH Terms])
AND dental navigation) OR computer aided dental implant) OR three dimensional
dental planning) OR 3d dental planning) OR computer assisted dental implant) OR
dental stereo lithography) OR guided dental implant placement) OR dental surgical
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template) OR dental guided surgery) OR dental surgical guide) OR guided dental
implant placement) AND dental implant accuracy) OR dental implant angulation) OR
dental implant precision) OR dental implant deviation. Adicionalmente, realizou-se
busca na base de dados do Cochrane com os seguintes termos: "dental implantation
or dental implant and dental navigation or computer aided dental implant or three
dimensional dental planning or 3D dental planning or computer assisted dental
implant or dental stereolithography or guided dental implant placement dental
surgical template or dental guided surgery or dental surgical guide and dental implant
accuracy or dental implant angulation or dental implant precision or dental implant
deviation."

4.3 Seleção dos estudos

Os estudos foram selecionados pelo título e resumo, de acordo com os
seguintes critérios de inclusão: 1) ensaio clínico; 2) relação com cirurgia guiada e; 3)
quantidade e direção do desvio do implante. Os artigos sem resumos disponíveis
serão incluídos para a leitura integral. Os escritos foram excluídos após análise do
texto completo nas seguintes situações: 1) estudos que não comparam tipos de
tecido de suporte; 2) relato de caso; 3) amostra menor a 10 pacientes; 4) outros
idiomas além do Inglês e; 5) estudos com implantes zigomáticos, pterigoideos, ou
mini-implantes para fins ortodônticos.

4.4 Coleta de dados

Dois avaliadores (Yolanda Raico Gallardo, Isabele Rodriguez Texeira)
extraíram os dados independentemente. Quaisquer divergências foram resolvidas
por discussão com um terceiro avaliador (Eduardo Mukai). Os dados só foram
incluídos quando houve acordo entre os três. Entrar-se-á em contato com os autores
para completar ou solicitar resultados inéditos nos casos em que os dados estiverem
incompletos ou pouco nítidos.
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4.5 Avaliação do risco de viés dos estudos incluídos

Foi utilizada a escala de Newcastle-Ottawa (NOS), adaptada por Chambrone et
al. (2010, 2015) para avaliar o risco de viés dos estudos incluídos. Assim, foram
utilizados os seguintes tópicos: a) seleção do grupo de estudo: o cálculo do tamanho
da amostra, representatividade dos pacientes tratados com cirurgia guiada assistida
por computador, descrição detalhada dos critérios de inclusão/exclusão dos
pacientes, descrição detalhada de cada passo a seguir na técnica de cirurgia guiada,
formação/calibração dos cirurgiões e avaliadores dos resultados e protocolo
apropriado para a coleta de dados; b) a comparabilidade dos pacientes com base no
desenho do estudo ou análise e gestão dos potenciais fatores de confusão; c) os
resultados: avaliação dos resultados, avaliação da precisão dos resultados e
adequação

do

acompanhamento

dos

pacientes;

d)

análise

estatística:

pertinência/validade da análise estatística e unidade da análise reportada no modelo
estatístico. Um máximo de 13 estrelas pode receber cada estudo incluído. Estudos
com 10-13 pontos foram arbitrariamente considerados de alta qualidade, com 7-9
pontos de qualidade média e com < 7 pontos de baixa qualidade metodológica.
Para analisar o risco de viés dos estudos clínicos randomizados, foram
seguidas as recomendações para revisões sistemáticas pela Cochrane Collaboration
(Higgins e Green 2011). Os seguintes critérios foram avaliados: a) geração da
sequência aleatória; b) ocultação de alocação (ambos com viés de seleção); c)
cegamento dos participantes e da equipe (viés de performance); d) cegamento da
avaliação dos resultados (viés de detecção); e) dados dos resultados incompletos
(viés de atrito); f) o relatório seletivo (viés de informação); g) outras possíveis causas
de viés. O risco será categorizado de acordo com os seguintes critérios: 1) baixo
risco de viés, se todos os critérios foram cumpridos; 2) duvidoso risco de viés se um
ou mais critérios forem parcialmente cobertos e 3) alto risco de viés (viés plausível
que enfraquece seriamente a confiança nos resultados) se um ou mais dos critérios
não foram cumpridos.
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4.6 Variáveis de desfecho

Os seguintes parâmetros foram avaliados: 1) desvio global no ponto de entrada
(mm); 2) desvio global no ápice do implante (mm) e; 3) desvio angular: graus (°).

4.7 Análise estatística

Todos os dados dos estudos incluídos foram agrupados em tabelas que
mostram as principais características e resultados de cada estudo. Para executar a
meta-análise, três grupos foram criados: osso versus mucosa, osso versus dente e
mucosa versus dente. A analise considerou dados contínuos expressados em
diferença de medias ponderadas para cada variável de interesse: 1) desvio angular
(°); 2) desvio no ponto de entrada (mm) e; 3) desvio no ápice (mm).

A

heterogeneidade será avaliada pelo teste Q - Cochran (P <0,001 / IC 95%) e I2 (I2>
50%) (Higgins e Thompson 2002). O teste de sensibilidade foi realizado para
analisar a influência de cada estudo na heterogeneidade total. Todas as análises
foram feitas utilizando o software R Projet Statistical Computing (Versão 3.2.1, a Bell
Laboratories, anteriormente AT & T, agora Lucent Technologies) e o Review
Manager (versão 5.0, o Centro Cochrane Nórdico, Dinamarca).
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5

RESULTADOS

A busca eletrônica resultou na identificação de 1602 artigos; 1560 foram
excluídos depois da leitura dos títulos e resumos (Figura 5.1). Portanto, foram
incluídos 39 artigos para a leitura de texto completo; destes, 31 estudos foram
excluídos da análise qualitativa. As razões são mencionadas na tabela 5.1. Logo,
oito artigos foram incluídos para a análise do risco de viés, mas apenas quatro
artigos foram incluídos na meta-análise porque estes estudos apresentavam o
número de implantes separadamente de acordo com o tipo de tecido de suporte. No
total foram avaliados 599 implantes na meta-análise. Arisan et al. (2010b) e
Vercruyssen et al. (2014) avaliaram dois diferentes sistemas de cirurgia guiada
dentro do mesmo estudo. Nesta revisão sistemática, os resultados de cada sistema
foram avaliados separadamente; logo, os estudos foram nomeados como: Arisan et
al. (2010b) (I) = StenCad, Arisan et al. (2010b) (II) = Simplant, Vercruyssen et al.
(2014) (I) = Simplant, e Vercruyssen et al. (2014) (II) = Facilitate.
Figura 5.1- Fluxograma dos artigos encontrados através das bases de dados

Tabela 5.1- Características dos estudos de elegibilidade

Estudo

Al Harbi et
al. (2009)

Arisan et al.
(2013)

Desenho

R

P

Número
de
pacientes
5

11

Número
de
implantes
40

108

Técnica de
cirurgia
guiada
Guia SLA

Guia SLA

Desvio
angular
Sistema do guia
Simplant

Simplant com TC

Tecido de
suporte

Sentido

Osso

Mesio
distal

0,17

Buco
Lingual

0,46

Mucosa

Media

DP
5.02
4.48

Global

1.08
3,30

Simplant com TCCB

R

52

132

Guia
laboratorial

Med3D sem retalho

1.14

Mucosa,
osso &
dente

Global

-

0.35

Não compara o tipo de
tecido de suporte

0.32

-

-

< 10 pacientes

0,87

0,36

2,08

DP
-

0.32

-

Med3D com retalho

Motivo da exclusão
Media
-

0,80

0,81

2,11

Desvio
global no
ápice (mm)

0.32
0,75

3,47
Behneke et
al. (2012a)

Desvio
global no
ponto de
entrada
(mm)
Media
DP
0.2
0.36

0,53

0,28

Técnica de cirurgia
guiada

0,45

Behneke et
al . (2012b)

P

52

132

Guia
laboratorial

Med3D

Dente

Global

2.1

1.31

0.32

0.23

0.49

0.29

Técnica de cirurgia
guiada

Cassetta et
al. (2013a)

R

8

60

Guia SLA

Simplant

Osso

Global

2.02

0.87

-

-

-

-

< 10 pacientes

Cassetta et
al. (2013d)

R

12

129

Guia SLA

The External Hex
Safe system fixed
(Simplant)

Mucosa,
osso &
dente

Global

2.4

1.59

0.68

2.07

0.88

Dados estatísticos
insuficientes

53

The External Hex
Safe system not fixed
(Simplant)

Cassetta et
al. (2011)

R

10

111

Guia SLA

Simplant

Mucosa,
osso &
dente

Global

Cassetta et
al.(2012b)

R

11

95

Guia SLA

Fumantes com
Simplant

Mucosa

Global

R

19

137

Guia SLA

The External Hex
Safe (Simplant)

3.38

1.55

0.59

2.05

0.89

4.68

2.98

1.52

0.61

1.97

0.86

Dados estatísticos
insuficientes

3

1.8

0.51

2.28

0.84

Não compara o tipo de
tecido de suporte

2.52

1.52

0.58

2.04

0.79

4.3

2.45

-

-

-

-

1.8

0.89

-

-

-

-

4,41

Não fumantes com
Simplant

Cassetta et
al.(2013e)

5.46

4,79

Mucosa

Global

The External Hex
Safe modified
(Simplant)
D’haese et
al. (2012)

P

13

77

Guia SLA

Simplant

Mucosa

Global

2.6

1.61

0.91

0.44

1.13

0.52

Di Giacomo
et al. (2005)

P

4

21

Guia SLA

Simplant

Dente &
osso

Global

7.25

2.67

1.45

1.42

2.99

1.77

Di Giacomo
et al. (2012)

P

12

60

Guia SLA

Sinterstation HiQ-3D

Mucosa

Global

6.53

4.31

1.35

0.65

1.79

1.01

Não compara o tipo de
tecido de suporte

Não compara o tipo de
tecido de suporte

< 10 pacientes

Não compara o tipo de
tecido de suporte

54

Lee et al
.(2013)

R

48

102

Guia SLA

OnDemand 3D

Dente &
mucosa

Global

3.8

3.24

1.09

1.1

1.56

1.48

Dados estatísticos
insuficientes

Naitoh et al.
(2000)

P

6

21

Guia
Laboratorial

-

Dente

Global

5

3.5

0.3

0.6

-

-

< 10 pacientes

Nickenig et
al. (2010a)

R

10

23

Guia
Laboratorial

coDiagnostiX

Dente

Póstero
anterior

4.2

-

0.9

-

0.9

-

Não compara o tipo de
tecido de suporte

0.9

-

0.6

-

0.9

1.22

0.9

0.94

0.9

1.06

0.6

0.57

2.4

1.91

2

2.02

3.5

2.24

2.5

2.48

2.2

2.3

2.3

2.13

2.6

2.44

1.8

2.04

Medial
lateral
Nickenig et
al. (2010b)

R

10

23

Guia
Laboratorial

Com guia

Dente

Póstero
anterior

4.2

3.04

Medial
lateral
Cirurgião maxilofacial
sem guia

Póstero
anterior

9.8

4.25

Medial
lateral
Protesista sem guia

Póstero
anterior

10.9

4.5

Medial
lateral

Não compara o tipo de
tecido de suporte

P

15

30

Guia SLA

NobelGuide

Mucosa

Global

-

-

0.89

0.44

1.08

0.47

Não compara o tipo de
tecido de suporte

Ozan et al.
(2011)

P

49

216

Guia SLA

StentCad Classic

Mucosa

Global

5.32

1.96

-

-

-

-

Não compara o tipo de
tecido de suporte

55

Ochi et al.
(2013)

StentCad Beyond

3.73

1.14

-

-

-

-

Pettersson
et al. (2012)

P

30

191

Guia SLA

NobelGuide

Mucosa

Global

2.26

-

0.8

-

1.09

-

Não compara o tipo de
tecido de suporte

Platzer et
al. (2013)

P

5

15

Guia SLA

Navigator™, Biomet
3i

Dente

x-eixo

14.04

11.6

0.27

0.19

-

-

< 10 pacientes

y-eixo

0.15

0.13

-

-

z-eixo

0.28

0.19

-

-

Sun et al.
(2013)
Van Assche
et al. (2010)
Van de
Wiele et al.
(2014)

P

15

80

Guia SLA

NobelGuide

Mucosa

Global

3.3

2.32

1.48

0.96

-

-

P

9

19

Guia SLA

NobelGuide

Dente

Global

2.2

1.1

0.6

0.3

0.9

0.4

< 10 pacientes

P

16

75

Guia SLA

Cirurgião sem
experiência Simplant

Mucosa

Global

2.78

1.47

0.87

0.49

1.1

0.53

Não compara o tipo de
tecido de suporte

2.7

1.35

1.38

0.64

1.59

0.7

Cirurgião com
experiência Simplant

Valente et
al. (2009)

R

25

108

Guia SLA

Simplant

Mucosa,
osso &
dente

Global

7.9

4.7

1.4

1.3

1.6

1.2

Dados estatísticos
insuficientes

Verhamme
et al.
(2015a)

P

30

104

Guia SLA

NobelGuide

Mucosa

Mesio
Distal

1.93

-

0.6

-

0.75

-

Não compara o tipo de
tecido de suporte

Buco
Lingual

1.74

-

0.5

-

0.67

-

56

Verhamme
et al.
(2015b)
Vieira et al.
(2013)

Wagner et
al. (2003)

Wittwer et
al. (2006)

Wittwer et
al. (2007a)

Wittwer et
al. (2007b)

P

R

P

P

P

RCT

25

14

5

20

20

16

150

62

32

78

78

64

Guia SLA

Guia SLA

Navegação

Navegação

Navegação

Navegação

NobelGuide

NobelGuide

VISIT

The StealthStation
Treon

VISIT

System I: VISIT

System II: The
StealthStation Treon

Mucosa

Mucosa

Mesio
Distal

2.5

0.29

1.27

0.21

1.49

0.23

Buco
Lingual
Global

2.48

0.29

0.75

0.09

0.98

0.14

1.93

0.17

2.17

0.87

2.86

2.17

1.85

0.75

1.42

0.76

1.57

0.84

Lingual

-

-

1

0.5

1.3

0.9

Labial

-

-

0.8

0.3

1.1

0.9

Lingual

-

-

1.2

0.8

0.7

0.5

Labial

-

-

1

0.5

0.8

0.6

Lingual

-

-

0.7

0.3

0.7

0.3

Labial

-

-

1

0.5

0.6

2

Lingual

-

-

0.7

0.3

0.7

0.3

Labial

-

-

1

0.5

0.6

0.2

Lingual

-

-

1.2

0.8

0.7

0.5

Labial

-

-

1

0.5

0.8

0.6

Não compara o tipo de
tecido de suporte

Não compara o tipo de
tecido de suporte

< 10 pacientes

Técnica de cirurgia
guiada

Técnica de cirurgia
guiada

Técnica de cirurgia
guiada
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Características dos estudos

Autores, ano de publicação, desenho do estudo, participantes, o sistema de implante, sistema do guia, desvio implante
(média + SD), e outras características dos estudos incluídos são apresentados na Tabela 5.2.
Tabela 5.2- Características dos estudos de incluídos

Estudo/
Desenho

Arisan et al.
(2010b) (I)

Pais

Turquia

Rx

TCCB

N°
Pac.

53

Sistema
Implantes

SPI, Element
(Thommen Medical,
Suíça)

N° total
Implantes

279

Sistema
Guia

Sistema I:
StentCad

Pinos
Fixação

Sim

Prospectivo

Xive, (Alemanha)
Arisan et al.
(2010b) (II)

SPI, Element
(Thommem Medical,
Suíça)

Sistema II:
Simplant

Xive, (Alemanha)
Cassetta et
al. (2012a)

Itália

TC

10

Plan 1 Health-Amaro
(Itália)

116

Simplant

Não

Restrospectivo

Cassetta et
al. (2013b)
Retrospectivo

Itália

TC

10

Plan 1 Health-Amaro
(Itália)

111

Simplant

Sim

Tipo de
Suporte

N°
Desvio
Implantes angular (°)
Media

DP

Desvio global Desvio global
no ponto de
no ápice
entrada (mm) (mm)
Media
DP
Media DP

Osso

44

5

1.66

1.7

0.52

1.99

0.64

Dente

45

3.5

1.38

1.31

0.59

1.62

0.54

Mucosa

43

4.23

0.72

1.24

0.51

1.4

0.47

Osso

43

4.73

1.28

1.56

0.25

1.86

0.4

Dente

50

3.39

0.84

0.81

0.33

1.01

0.4

Mucosa

54

2.9

0.39

0.7

0.13

0.76

0.15

Osso

13

9.31

5.53

1.84

0.69

2.26

0.73

Dente

15

4.88

3.38

2.08

0.93

2.59

1.81

Mucosa

88

4.51

3

1.31

0.55

1.64

0.8

Dente

-

3.35

-

1.1

-

1.36

-

Mucosa

-

4.71

-

1.63

-

2.1

-

Osso

-

5.08

-

1.18

-

1.62

-

Motivo pelo qual não
se incluiu na
meta-analise

Sem o número de
implantes avaliados
para cada tipo de
tecido de suporte
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Cassetta et
al. (2013c)

Itália

TC

20

Plan 1 Health-Amaro
(Itália)

227

Retrospectivo

Ersoy et al.
(2008)

Turquia

TC

21

94

Sistema I:
Não
Multiple-Type
Guide
(Simplant)

TC

30

SwissPlus, Zimmer
(Estados Unidos)

110

Áustria

TC

18

Nobel (Suíça)

79

1.47

0.68

1.83

1.03

-

3.93

2.34

1.49

0.63

1.9

0.83

Sistema III:
Single-Type
not fixed
(Simplant)

Não

-

5.46

3.38

1.55

0.59

2.05

0.89

StentCad

Não

Osso

45

5.1

2.7

1.3

1

1.6

1.5

Dente

26

4.4

1.6

1.1

0.6

1.3

0.7

Mucosa

23

4.9

2.2

1.1

0.7

1.7

1

Osso

50

4.63

2.6

1.28

0.9

1.57

0.9

Dente

30

2.91

1.3

0.87

0.4

0.95

0.6

Mucosa

30

4.51

2.1

1.06

0.6

1.6

1

Dente

-

3.7

-

0.37

-

0.88

-

Mucosa

-

3.5

0.49

-

0.64

-

Osso

53

3.79

2.36

1.6

0.92

1.65

0.82

Mucosa

55

2.86

1.6

1.23

0.6

1.57

0.71

Osso

49

3.2

2.7

1.33

0.82

1.5

0.72

Mucosa

52

2.71

1.36

1.38

0.64

1.6

0.7

StentCad

Não

Retrospectivo

Vasak et al.
(2011)

3.7

Sim

SwissPlus, Zimmer
(Estados Unidos)

Turquia

5.09

Sistema II:
Single-Type
fixed
(Simplant)

Prospectivo

Ozan et al.
(2009)

Mucosa, Dente
&
Osso

NobelGuide

Sim

-

Retrospectivo

Vercruyssen Bélgica
et al. (2014) (I)

TCCB

59

Astra (Alemanha)

209

Sistema I:
Simplant

Sim

Sem o número de
implantes avaliados
para cada tipo de
tecido de suporte

Sem o número de
implantes avaliados
para cada tipo de
tecido de suporte

RCT
Vercruyssen
(2014) (II)

et

al.

Sistema II:
Facilitate

59
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Risco de viés dos resultados

O 43% dos estudos observacionais (Arissan et al., 2010a; Cassetta et al.,
2013c; Vasak et al., 2011), incluídos nesta revisão sistemática, mostrou uma
qualidade metodológica de nível alto. O outro 57% dos estudos mostraram ter uma
qualidade metodológica de nível médio (Cassetta et al., 2012a; Cassetta et al.,
2013b; Ersoy et al., 2008; Ozan et al., 2009) . Em relação ao tópico “seleção do
grupo de estudo”, nenhum dos estudos relatou ter feito o cálculo do tamanho da
amostra. Por outro lado, os estudos com menos de 20 pacientes foram considerados
estudos com uma quantidade de amostra pobre (Vasak et al., 2011; Cassetta et al.,
2012a, 2013b). Entretanto, um estudo não descreveu se houve calibração dos
cirurgiões e avaliadores dos resultados (Ozan et al., 2009). Em respeito ao tópico
“gestão dos potenciais fatores de confusão”, apenas dois estudos (Arisan et al.,
2010b; Vasak et al., 2011) descreveram que os mesmos radiologistas com os
mesmos aparelhos e configurações realizaram a tomografia computadorizada
(Figura 5.2a).
O único estudo randomizado incluído nesta revisão apresentou uma qualidade
metodológica de baixo risco para os critérios: método de randomização, ocultação
de alocação, dados dos resultados incompletos, relatório seletivo e outras possíveis
causas de viés (Vercruyssen et al., 2014). Não obstante, os seguintes critérios:
cegamento dos participantes, da equipe e da avaliação dos resultados, não foram
mencionados no texto do artigo; portanto foi considerado como possível risco de
viés, de acordo com as recomendações para revisões sistemáticas da Cochrane
(Figura 5.2b).
Figura.5.2 - Qualidade metodológica dos estudos incluídos

62

Meta análise para a variável desvio angular (°):

No grupo dos guias apoiados em dente versus osso, a meta-análise global
mostrou que o desvio angular é estatisticamente menor quando o guia é apoiado em
dentes (MD: -1.41° [95% IC: -1.82 a -0.99; P<0.00001]) (Figura 5.3a).
Os resultados do subgrupo de análises que incluiu somente estudos
retrospectivos mostraram que não houve diferença, estatisticamente significativa, no
desvio angular, quando comparados os grupos osso versus mucosa (DM: 2.23 [95%
IC: -2.34 a 6.79; P=0.34]). Apesar disso, a meta-análise global demonstrou uma
redução no desvio angular, estatisticamente significativa, nos guia mucososuportados quando comparados com os guias apoiados em osso (DM: 1.08° [95%
IC: 0.18 a 1.99; P=0.02]) (Figura 5.4a).
No grupo dos guias apoiados em mucosa versus dente, não houve diferença,
estatisticamente significativa, no desvio angular entre ambos os grupos (DM: -0.42°
[95% IC: -1.30 a 0.45; P=0.34]) (Figura 5.5a).
Meta análise para a variável desvio no ponto de entrada (mm):

No grupo dos guias apoiados em dente versus osso, os guias dentosuportados mostraram ter uma acurácia estatisticamente significativa, quando todos
os estudos foram avaliados (DM: -0.37 mm [95% IC: -0.66 a -0.09; P=0.01]). Não
obstante, a análise de subgrupo que incluiu somente os resultados dos estudos

63

retrospectivos, não mostrou diferenças estatisticamente significativas entre os
grupos dos guias dento e ósseo-suportados (DM: -0.14 mm [95% IC: -0.77 a 0.49;
P=0.66]) (Figura 5.3b).
Para o grupo mucosa versus osso, a meta-análise global mostrou uma maior
acurácia estatisticamente significativa para o primeiro grupo (DM: 0.48 mm [95% IC:
0.17 a 0.78; P=0.002]) (Figura 5.4b).
No grupo dos guias apoiados em dentes versus mucosa, a diferença entre as
médias não apresentou significância estatística com uma diferença entre as médias
de 0.09 mm (95% IC: -0.10 a 0.29; P= 0.35) (Figura 5.5b).
Meta análise para a variável desvio no ápice (mm):

Não se encontraram diferenças estatisticamente significativas para nenhuma
das comparações na análise de subgrupos de estudos retrospectivos. Porém, a
meta-análise global mostrou uma maior acurácia, estatisticamente significativa, para
os guias dento-suportados, quando comparados aos guias ósseo-suportados (DM: 0.50 mm [95% IC: -0.80 a -0.20; P= 0.001]) (Figura 5.3c). O grupo de guias mucososuportados também apresentaram menor desvio quando comparados aos guias
ósseo-suportados (DM: 0.48 mm [95% IC: 0.03 a 0.93; P= 0.04]) (Figura 5.4c).
Por outro lado, a meta-análise global não mostrou diferenças, estatisticamente
significativas, entre os grupos dos guias dento e mucoso-suportados (DM: 0.01 mm
[95% IC: -0.33 a 0.35; P= 0.95]) (Figura 5.5c).
Análise de sensibilidade

Avaliando a influência dos estudos na heterogeneidade, temos que a exclusão
do estudo Arisan et al. (2010b) foi o mais influente. Observou-se uma diminuição do
I2 para o grupo osso versus mucosa, tanto para variável desvio angular (I2=47%;
P=0.10) e desvio no ponto de entrada (I2=49%; P=0.08). O mesmo foi observado no
grupo de guias ósseo e dento-suportados, tanto para variável desvio no ponto de
entrada (I2=33%; P=0.22) e desvio no ápice (I2=24%; P=0.27); e no grupo dentes
versus mucosa para variável desvio angular (I2=41%; P=0.16).
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Figura.5.3- Forest plot avaliando dente versus osso
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Figura.5.5- Forest plot avaliando dente versus mucosa
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6 DISCUSSÃO
Resumo dos principias resultados

A presente revisão sistemática foi desenvolvida para responder à questão
clínica se o tipo de tecido de suporte poderia influenciar na precisão da posição final
dos implantes colocados com guias estereolitográficos. Foram incluídos somente
estudos clínicos que compararam a acurácia entre tipos de tecidos de suporte. Os
estudos clínicos representam de uma forma mais real a técnica de cirurgia guiada,
levando em consideração que os estudos in vitro ou em cadáveres, podem
subestimar erros e superestimar a precisão da técnica, por não apresentarem as
limitações, o que pode gerar fatores de confusão como: quantidade de abertura
bucal, presença de saliva, sangue, resiliência da mucosa, densidade do osso, entre
outros fatores (Jung et al., 2009; Valente et al., 2009; Cassetta et al., 2013b; Ochi et
al., 2013).
Um achado relevante da presente meta-análise foi de que os guias
suportados em osso revelaram ter a menor acurácia, quando comparados com
dente e mucosa. Uma possível explicação é que o retalho na técnica de cirurgia
guiada é mais extenso do que na cirurgia convencional, por conseguinte o
reposicionamento intra-operatório do guia poderia ser mais difícil por possíveis
interferências dos tecidos afastados no assentamento do guia (Lal et al., 2016). Esta
relação merece uma investigação mais profunda e aponta para a necessidade de
um refinamento da técnica. Não obstante, os guias ósseos suportados são
recomendados para casos com severa reabsorção óssea, pois permitem ter uma
melhor visão do campo cirúrgico e melhor controle na profundidade do implante
(Rosenfeld et al., 2006).
Por outro lado, a meta-análise global mostrou que não houve diferenças
estatisticamente significativas entre os grupos dos guias dento e mucososuportados, em nenhuma das variáveis: desvio angular, desvio no ponto de entrada
e desvio no ápice. Não obstante, houve uma tendência favorável para o grupo de
guias dento-suportados, mostrando um desvio menor, que não foi estatisticamente
significativo talvez devido ao tamanho da amostra. A cirurgia guiada sem retalho é
um método que, por tentar cobrir o máximo de tecido mole, acaba tendo um maior
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ajuste do guia com os tecidos (Cassetta et al., 2013c). No entanto, é de suma
importância que o cirurgião tenha conhecimento profundo desta técnica, pois, apesar
de apresentar muitas vantagens e uma precisão semelhante aos guias dentosuportados, também apresenta limitações como: baixa visualização da região a
trabalhar; pouco controle em relação à profundidade do implante, em respeito ao
osso; dificuldade no assentamento do guia, devido à resiliência da mucosa (Ersoy et
al., 2008; Vasak et al., 2011). Alguns autores afirmaram que, quanto maior a
espessura da mucosa, maior a probabilidade de desvio (Vasak et al., 2011; D`haese
et al., 2012; Ochi et al., 2013). Além disso, a mucosa pode estar inchada após a
anestesia local, o que poderia provocar pequenas mudanças no ajuste do guia (Sun
et al., 2013; Verhamme et al., 2015a). É muito importante saber que esta técnica não
é indicada para todos os casos. Requer uma gengiva queratinizada, de 4 a 5 mm, e
um osso alveolar com largura buco-lingual de 4 a 4,5 mm (Flanagan, 2007).
Com respeito aos guias dento-suportados, a meta-análise global confirmou
que apresentam melhor acurácia, quando comparados aos guias ósseo-suportados,
fato que já foi observado em vários estudos anteriores (Ersoy et al., 2008; Ozan et
al., 2009; Arisan et al., 2010b; Van Assche et al., 2010). Segundo a literatura, é
recomendável haver, pelo menos, dois ou mais dentes sem mobilidade para dar uma
boa estabilidade ao guia (Arisan et al., 2010b).

O inverso ocorre quando são

analisados somente os resultados dos estudos retrospectivos, nos quais não se
observaram diferenças estatisticamente significativas, entre os grupos de guias
dento e ósseo-suportados para as variáveis: desvio no ponto de entrada e desvio no
ápice. Uma possível explicação pode ser devida aos fatores de confusão, influência
dos vieses, ou ambos, os quais, frequentemente, são atribuídos aos estudos
retrospectivos.
Na presente revisão sistemática, a meta-análise global revelou que os guias
mucoso-suportados apresentaram maior acurácia quando comparados aos guias
ósseo-suportados nas variáveis: desvio angular (P= 0.02), desvio no ponto de
entrada (P=0.002) e desvio no ápice (P=0.04). Para o grupo dentes versus osso, a
acurácia foi estatisticamente maior nos guias dento-suportados para as variáveis:
desvio angular (P<0.001), desvio no ponto de entrada (P=0.01) e desvio no ápice
(P=0.001). Resultados similares foram observados na revisão sistemática de Van
Assche et al. (2012), na qual houve uma diferença estatística entre os guias dento e
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ósseo-suportados (P<0.05) e entre os guias ósseo e mucoso-suportados (P<0.05).
Por outro lado, a revisão sistemática realizada por Schneider et al. (2009) não pode
concluir se o desvio de um guia ósseo, dento ou implanto-suportado proporciona
maior precisão que um guia mucoso-suportado.
Concordâncias e discordâncias com revisões ou estudos prévios

De acordo com uma revisão sistemática prévia (Tahmaseb et al., 2014), há
uma discrepância entre a posição planejada e a posição final do implante no ponto
de entrada de: 0.84, 1.07 e 1.43 mm, e no ápice de: 1.15, 1.64 e 1.87 mm para os
tipos de suporte dente, mucosa e osso, respectivamente, e um desvio angular médio
de: 3.28º, 4.73º, 5.32º para dente, mucosa e osso na mesma ordem. Estes
resultados sugerem que a técnica de cirurgia guiada por computador poderia estar
sujeita a erros, que podem causar danos a estruturas anatômicas essenciais ou um
resultado protético desfavorável (Di Giacomo et al., 2012). Diversos fatores podem
influenciar a acurácia da tecnica de cirurgia guiada, incluindo: o proceso de
escaneamento tomográfico, o planejamento virtual, a produção do guia (Cassetta et
al., 2013d), tipo de suporte (Widman; Bale, 2006; Ersoy et al., 2008; Cassetta et al.,
2013d), utilização de parafusos de fixação e o tipo de sistema utilizado (único ou
múltiplo) (Di Giacomo et al., 2012; Cassetta et al., 2013c), entre outros.
Outro ponto a salientar é a utilização dos parafusos de fixação, pois é uma
variável que pode influenciar na acurácia da técnica de cirurgia guiada por
computador, sendo recomendado o uso destas ferramentas para diminuir o desvio
na posição final do implante e aumentar a estabilidade do guia (Arisan et al., 2010b;
Cassetta et al., 2011; Di Giacomo et al., 2012; D`haese et al., 2012; Cassetta et al.,
2013b). Inversamente, Verhamme et al. (2015b) concluíram que os pinos de fixação
não fornecem estabilidade adicional ao guia, pelo contrário poderiam impedir que o
cirurgião verificasse continuamente através de um feedback tátil a preparação do
leito do implante.
Adicionalmente, é importante distinguir a diferença dos guias únicos versus os
guias múltiplos. Três estudos incluídos na meta-análise utilizaram o sistema único
(Ersoy et al., 2008; Ozan et al., 2009; Vercruyssen et al., 2014). Por outro lado, o
estudo de Cassetta et al. (2012a) foi desenvolvido com um sistema de guias
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múltiplos. Arisan et al., (2010b) dividiram os pacientes em 2 grupos: guias múltiplos
quando eram guias ósseo-suportados e guias únicos quando eram dento e mucososuportados. Nos sistemas de guias múltiplos, o operador tem que mudar o guia cada
vez que utilizar uma broca de diâmetro diferente. Portanto, alguns autores sugerem
o uso de guias cirúrgicos únicos, em vez de múltiplos, para evitar desvios durante a
cirurgia (Arisan et al., 2010b; Cassetta et al., 2013c). Outra diferença que pode
existir entre os sistemas de cirurgia guiada no mercado, são aqueles que oferecem
orientação tanto na preparação do leito do implante no osso, como na inserção do
implante. Alguns sistemas só oferecem um guia para a osteotomía, ficando para o
cirurgião a instalação, o que pode ocasionar erros na posição final do implante
(Cassetta et al., 2013c).
Qualidade dos estudos incluídos

A avaliação do risco de viés dos estudos observacionais revelou uma
qualidade metodológica moderada. Deve ser mencionado que todos os estudos
incluídos relataram um método semelhante para a avaliação da acurácia da técnica
de cirurgia guiada. Tomografias pré e pós-operatórias foram realizadas para
identificar o desvio da posição planejada e a posição final do implante. Além disso,
verificou-se uma estandardização do protocolo seguido para a técnica de cirurgia
guiada assistida por computador. Por outro lado, nenhum dos estudos realizou o
cálculo de tamanho da amostra, e o número de pacientes oscilava entre 10-59.
O único estudo clínico randomizado incluído revelou ter um duvidoso risco de
viés. Uma vez que, para o critério de cegamento dos participantes e equipe, foi
conveniente colocar como não esclarecido, pois no momento do procedimento
cirúrgico, o cirurgião pode estar indiferente quanto à marca do sistema utilizado, mas
é impossível estar cego quanto ao tipo de tecido de suporte.
Vieses potenciais e limitações no processo da revisão

Para minimizar o potencial de viés, a presente revisão sistemática não
combinou no mesmo set de meta-análise os estudos observacionais e o estudo
clínico randomizado, devido a fatores de heterogeneidade evidentes em termos de
desenho e propósitos do estudo. Além disso, os dados dos estudos observacionais
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foram apresentados em subgrupos. Assim, foram divididos em dois grupos: estudos
prospectivos e estudos retrospectivos e analisados separadamente na meta-análise.
A falta de estudos clínicos randomizados foi uma limitação na presente revisão
sistemática. Deve-se notar que a técnica de cirurgia guiada parece ser sensível a
erros cumulativos logo, requer experiência clínica e cuidados em todos os passos do
protocolo, para evitar a propagação dos erros e danos de estruturas vitais.
Um ponto interessante a ser considerado é a heterogeneidade significativa,
observada entre os estudos incluídos na meta-análise. De fato, um alto nível de
heterogeneidade era esperado por causa da variedade no tipo de desenho dos
estudos incluídos, metodologias e variações clínicas. No entanto, é de notar que,
após a análise de sensibilidade, a remoção dos dados do estudo de Arisan et al.
(2010b) diminuiu a heterogeneidade na maioria dos desfechos avaliados nesta
revisão sistemática. Isto pode ser explicado pelo elevado peso deste estudo e a
utilização de parafusos de fixação, inversamente da maioria dos outros estudos. Por
isso, é importante ter em mente essas limitações na interpretação dos resultados
deste estudo.
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7

CONCLUSÃO

Existe uma associação entre o tipo de estrutura de suporte do guia e a
acurácia clínica da técnica cirúrgica de implantes assistida por computador. Os guias
dento-suportados apresentaram maior precisão do que os guias ósseo e mucososuportados.
A técnica de cirurgia guiada por computador é um artifício de grande valia na
implantodontia, porém é de suma importância ter muita cautela e não negligenciar
nenhum passo do protocolo com o objetivo de evitar erros cumulativos.
Futuros estudos clínicos randomizados e prospectivos são necessários para
comprovar os resultados desta revisão, assim como para avaliar as possíveis
variáveis que podem influenciar na técnica da cirurgia guiada para implantes
dentários.
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