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RESUMO 

 

Sigcho López DASensor experimental de aproximação por reflectância digital, 
auxiliar para cirurgia guiada em implantes dentários: estudo in-vitro. Tesis São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. Versão 
Corrigida. 
 

A cirurgia guiada é uma das técnicas mais precisas em implantodontia. Porém, ainda 

apresenta problemas devido a ligeiros desvios dos implantes.Objetivo:Avaliar um 

sensor experimental de aproximação por refletância digital, aplicado à cirugía guiada 

para inserção de implantes para evitar o risco de fenestração. Métodos: foram 

confeccionados 10 modelos, protótipos de arcos desdentados totais, simulando a 

maxila, osso e tecido mucoso, divididos em 2 grupos. Um dos modelos foi 

tomografado para ser realizado o planejamento virtual da inserção dos implantes 

com cirurgia guiada. Dois implantes de 3.5 x 11.5mm foram inseridos em cada 

modelo, sendo que no grupo 1 de controle (G1), foi utilizado o guia 

estereolitográfico, do kit NeoGuide; no grupo 2 (G2), foi empregado o sensor 

experimental de aproximação por  reflectância digital para a inserção dos implantes. 

A avaliação dos resultados foi realizada pela sobreposição das imagens do 

planejamento virtual com as tomografias dos modelos com os implantes inseridos. 

Resultados:Mostraram que não houve diferenças estatisticamente significantes 

para os desvios angulares e lineares entre o guia e o sensor. As médias e desvio 

padrão observados na angulação do guia foi de 4,15 (2,65) e 5,48 (2,85) no sensor. 

Os desvios lineares ao nível cervical de 0,002 (1,37) e 0,11 (1,47) e, ao nível apical, 

de 0,19 (1,28) e 0,21 (1,42) respectivamente. Conclusões: O uso de guia é 

importante para a estabilização das brocas, sendo que o maior desafio é controlar a 

posição apical dos implantes, principalmente em rebordos altamente reabsorvidos. O 

sensor experimental pode ser uma ferramenta auxiliar aos guias estereolitográficos, 

porém, várias dificuldades devem ser ainda superadas para que se preconize o uso 

do sensor. 

 

Palavras Chave: Cirurgia Assistida por Computador; Implantes dentários; 

Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais; Tomografia Computadorizada por Raios X 

 

  



ABSTRACT 

 

Sigcho López DA. Auxiliary Reflectance Digital Experimental Sensor for Guided 
Surgery in Dental Implants: In-vitro Study.Tesis São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. Versão Corrigida. 
 

Guided surgery is one of the most accurate techniques in implantology. However, it 

still presents problems due to slight deviations. Objective: The purpose of this 

research was to develop and evaluate an experimental sensor of approximation by 

digital reflectance, aiming to contribute to the avoidance, at the time of insertion of 

implants, the risk of fenestration in more complex cases, without flap detachment, 

mainly related to severe bone resorption. Methods: 10 models, total edentulous 

arches, simulating the maxilla, bone and soft tissue, were divided into 2 groups. One 

of the models was scanned to perform the virtual implant insertion planning with 

guided surgery. Two implants of 3.5 x 11.5 mm were inserted in each model, in the 

control group 1 (G1), the stereolithographic guide of the NeoGuide kit was used; in 

group 2 (G2), the experimental digital reflectance sensor was used to insert the 

implants. The evaluation of the results was performed by overlapping the virtual 

planning images with the tomographies of the models with the implants inserted. 

Results: showed that there were no statistically significant differences for the angular 

and linear deviations between the guide and the sensor. The averages and standard 

deviation observed at the angulation in G1 was 4.15 (2.65) and 5.48 (2.85) at the G2. 

The linear deviations at the cervical level were 0.002 (1.37) and 0.11 (1.47) and at 

the apical level were 0.19 (1.28) and 0.21 (1.42) respectively. Conclusions: The use 

of a guide is important for the stabilization of the drills, the greatest challenge is to 

control the apical position of the implants, especially in highly absorption ofalveolar 

ridge. The experimental sensor could be an auxiliary tool to the stereolithographic 

guides, however several difficulties must still be overcome in order to recommend the 

use of the sensor. 

 

Keywords: Surgery, Computer-Assisted ; Dental implants ; Ambulatory Surgical 

Procedures ; Tomography, X-Ray Computed  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A análise de tendências em implantodontia revelou significativo aumento em 

pesquisas de implantes imediatos, plataforma switching, levantamento de seio, 

cirurgia sem retalho e cirurgia assistida por computador, sugerindo que o interesse 

dos investigadores atualmente estariacentrado em áreas cirúrgicas (Pommer et al., 

2016). 

A técnica convencional com descolamento de retalho apresenta algumas 

desvantagens, entre as quais foram descritas, o desconforto cirúrgico para o 

paciente, incremento de dor, sangramento, aumento no tempo operatório e o 

desconforto pós-operatório (Cannizzaro et al., 2011). A inserção de implantes 

dentários é um procedimento delicado e deve ser conduzido com alta precisão. Para 

isso, torna-se necessário o correto planejamento das condições ósseas para o 

posicionamento estratégico do implante em relação à função e reabilitação protética. 

Isto é possível com a orientação precisa das brocas durante a perfuração óssea 

(Handelsman, 2006).  

 A Tomografia Computadorizada (TC) permite obter planos detalhados dos 

maxilares em todas as posições do espaço. Ela é empregada dentro do protocolo de 

planejamento cirúrgico para implantes dentários. Os softwares utilizados 

proporcionam dimensões em milímetros e angulações, informações suficientes para 

colocar implantes previsíveis, com ou sem um descolamento de retalho 

mucoperóstico (Van Assche et al., 2012). 

 Os avanços tecnológicos têm feito da implantodontia uma área eficiente, de 

rápido desenvolvimento. Atualmente a aplicação do CAD-CAM (computer-aided 

design, CAD e coordinated computer-aided manufacturing, CAM) na implantodontia, 

permite o planejamento virtual do posicionamento dos implantes, chave na 

longevidade do tratamento. Esta orientação está relacionada às considerações 

anatômicas e protéticas (D'haese et al., 2012). Vários sistemas e programas 

computadorizados foram desenvolvidos para transferir o planejamento virtual ao 

campo cirúrgico, entre eles, os sistemas de navegação 3D, geralmente utilizando um 

equipamento complexo e, os guias cirúrgicos prototipados, a partir de impressões 

3D, comumente utilizada e fáceis de manuseio (Di Giacomo et al., 2005; Voulgarakis 

et al., 2014). 
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A cirurgia guiada com prototipagem porém, precisa de vários passos pré-

operatórios, iniciando com prótese provisória para a tomografía, tomada de 

tomografia única ou dupla, planejamento computadorizado, confecção do guia, 

posicionamento do guia no maxilar, estabilização, perfuração e inserção de 

implantes. Neste complexo processo, cada um destes passos é crítico e sujeito a 

erros (Horwitz et al., 2009). 

 A cirurgia guiada baseada na prototipagem ainda apresenta problemas de 

precisão na colocação de implantes (Zhou et al., 2018; Seo et al., 2018). Estas 

variações estão relacionadas com a tomada de impressões, a gestão do software, 

obtenção dos modelos de gesso, o assentamento do guia na boca e o 

posicionamento do guia no laboratório, já que os guias laboratoriais precisam de 

uma combinação de elementos de referência específicos para transferir o 

planejamento virtual em real (Kernen et al., 2015). Foi proposto uma margem de erro 

de até 2 mm para considerar durante o planejamento e a cirurgia (Vercruyssen et al., 

2014). 

Fortin et al. (2002) sugerem que a chave dos sistemas de cirurgia guiada é 

obter uma ferramenta fixada no espaço operatório que transfira o planejamento das 

imagens pré operatórias.  

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi propor o desenvolvimento e 

emprego de um sensor por refletância digital no ato cirúrgico que emita um alarme 

frente ao desvio da broca de perfuração do osso, para a correta instalação do 

implante, em casos de severa reabsorção óssea, de acordo com o planejamento 

virtual em 3D, no campo operatório real, avaliando e comparando a fidelidade do 

posicionamento de implantes com o uso do sensor e, outro grupo, com guia 

prototipada como procedimento gold standard ou grupo controle. 

 

 É possível limitar os desvios da cirurgia guiada e fenestrações com um sensor 

de reflectância digital? 

 

  



27 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 A técnica convencional proposta por Branemark et al. (1969) para a 

inserção de implantes requer duas etapas cirúrgicas, que promovem aumento do 

tempo operatório, sangramento, desconforto do paciente, perda de tecidos ósseo e 

mucoso(Rousseau, 2010). O sucesso do tratamento com implantes ao longo do 

tempo é suportado na literatura como tratamento previsível e seguro (Jung et al., 

2012). 

A revisão da literatura de Hultin et al. (2012) com estudos clínicos relativos a 

implantes colocados com auxílio de cirurgia guiada, concluiu que os implantes 

colocados com descolamento de retalho, mediante técnica convencional, teriam 

índices de sucesso similares aos implantes colocados com cirurgia guiada, sem 

descolamento de retalho. Porém, o estudo em animais de Novaeset al.(2017) 

revelou associação significativa entre o descolamento de retalho e a reabsorção 

óssea, quando comparado com outro grupo sem descolamento de retalho, com 

implantes imediatos.  

 

2.1 Planejamento 

 

Radiografias periapicais e panorâmicas são utilizadas na rotina odontológica, 

para o planejamento cirúrgico com implantes dentários. Porém, estas informações 

são escassas para orientar a colocação do implante com precisão (Kraut, 1998). 

Assim, com ajuda da Tomografia Computorizada (TC) é possível planejar a posição 

precisa dos implantes dentários com ajuda de programas de computador e guias 

cirúrgicos. A tecnologia continua evoluindo e melhorando a precisão da cirurgia 

guiada. É possível, também, que os custos e o tempo de laboratório reduzirão com o 

tempo. 

O estudo prospectivo de Pozzi et al. (2014) comparou técnicas cirúrgicas para 

inseririmplantes imediatos come sem guia cirúrgico (free hand ou mental navigation), 

em relação às falhas das próteses ou dos implantes, complicações, modificações do 

nível ósseo, número de sessões e tempo do tratamento, custos adicionais e 

satisfação do paciente durante um ano. Sem encontrar diferenças significativas entre 
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os implantes reabilitados, à exceção da dor no pós-operatório incrementado pelo 

descolamento do retalho.  

Farley et al. (2013) compararam guias cirúrgicos CAD/CAM e guias 

convencionais em 10 pacientes, sem encontrar diferenças significativas. Concluíram 

que os guias prototipados ficaram mais próximos do planejamento, com menores 

variações que os guias convencionais. Van de Veldeet al. (2008) reportaram 

frequentes perfurações de osso nas cirurgias sem descolamento de retalho e sem a 

utilização de guias cirúrgicos.  

A TC é uma ferramenta importante para o planejamento cirúrgico com 

implantes dentários, ainda mais em casos com limitações ósseasdos maxilares 

(Giacomo et al., 2005). As imagens são obtidas digitalmente e processadas como 

múltiplas imagens 2D, processo chamado Reformatação Multiplanar. Estes dados 

permitem a colocação de implantes em áreas favoráveis diminuindo o risco de perda 

dos implantes e que a cirurgia seja menos invasiva, melhorando o pós operatório 

(Voulgarakis et al., 2014). 

Entre os procedimentos para a colocação dos implantes existe a Técnica 

Convencional com levantamento de retalho (free hand) e a Técnica sem 

levantamento de retalho com guia cirúrgico (prosthodontic-driven implant placement 

according to a setup) fresado, impresso por CAD/CAM ou com Navegação 3D. 

Estudos que compararam o posicionamento de implantes com e sem levantamento 

de retalho, planejados na TC, demonstraram que a precisão de ambas técnicas é 

similar (Ersoy et al., 2008).  

O planejamento é essencial para obter resultados estéticos e funcionais, 

aproveitando o osso disponível (Voitik, 2002). Ficou demonstrado por Esposito et al. 

(2007), que o uso de guias cirúrgicas prototipados aumenta a precisão do 

posicionamento dos implantes. Outra observação, em relação ao sistema de 

transferência da cirurgia guiada, é que a relação entre o posicionamento final e o 

que foi planejado, é melhor quando  o planejamento é feito em 3 dimensões 

comparando quando feito em duas dimensões (Jacobs et al., 1999). A principal 

desvantagem é que a maioria dos guias cirúrgicos em três dimensões (3D) requer 

TC, o qual expõe os pacientes à altas doses de radiação e aumenta o custo do 

tratamento. Mesmo ao utilizar TC cone beam que diminui o custo e a dose de 

radiação (Fortin et al., 2002). 
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Os modelos virtuais em 3D a partir deste processo de programas 

computadorizados (softwares), permitem o planejamento preciso do posicionamento 

virtual dos implantes (Benson, 2001). Geralmente os programas proporcionam uma 

imagem axial de orientação com uma curva sobreposta à crista do rebordo alveolar, 

múltiplas imagens em corte transversal e múltiplas imagens lineares curvas do tipo 

panorâmico, podendo incluir o tecido mole. A espessura e os intervalos das fatias 

são variáveis, a imagem é geralmente vista em um algoritmo de janela óssea para 

avaliar a morfologia e localizar estruturas anatômicas (Shetty, Benson, 2000).   

 

2.2 Cirurgia Guiada 

 

A Cirurgia guiadasem descolamento de retalho, consiste numa pequena 

incisão sobre a crista óssea, sem descolamento de retalho total mucoperióstico, o 

suficiente para a penetração da broca para a perfuração do osso alveolar (Brodala 

2009). Esta abordagem, com limitada remoção de gengiva, pode ser feita com um 

bisturi circular na área de inserção da broca ou diretamente com a broca, iniciando a 

perfuração do osso (Voulgarakis et al., 2014). Esta técnica diminui a dor, a perda 

óssea, o processo inflamatório relacionado com o descolamento de retalho 

mucoperiosteal, melhorando a fase pós-operatória e o conforto do paciente (Arisan 

et al., 2010a; Nikzad, Azari, 2010). Evita o uso de sutura, requer menor tempo 

cirúrgico, menor tempo de cicatrização e recuperação, e produz menor 

sangramento, facilitando a carga imediata (Rocci et al., 2012). 

A cirurgia guiada permite planejar a localização do implante em relação à 

prótese e a forma anatômica do osso disponível (D'haese et al., 2012). O cirurgião 

planeja no computador o posicionamento e orientação ótima do implante, para 

depois transferir esses dados no guia cirúrgico (Kleinman et al., 2009, Giacomo et al 

2014). 

Komiyama et al. (2008) reportaram que o procedimento dura entre e 30 e 40 

minutos, incluindo a reabilitação imediata, um tempo consideravelmente menor que 

o procedimento convencional com levantamento de retalho. Sugeriu-se também, que 

a técnica sem descolamento de retalho pode ser utilizada em alvéolos pós-extração 

para preservar a vascularização local, o contorno do tecido mole e melhora a 

remodelação óssea local (Esposito et al., 2010). 
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Cannizzaro et al. (2011) ao compararem implantes colocados com e sem 

levantamento de retalho mucoperiostico, com a técnica de boca dividida em 

pacientes, observaram maiores complicações no grupo com levantamento de 

retalho. O estudo não encontrou diferenças significativas entre os grupos em relação 

a remodelação óssea e os implantes foram inseridos sem o guia cirúrgico. 

A cirurgia sem descolamento de retalho é significativamente benéfica em 

pacientes sistemicamente comprometidos que não podem ser intervencionados por 

cirurgia convencional e em casos de pacientes com enxertos ósseos recentes, 

evitando a reabsorção óssea associada à limitação do suprimento sanguíneo (Araújo 

et al., 2005). Além do mais, é vantajosa em reconstruções extensas, defeitos faciais, 

eliminação de tumores, osteorradionecrose e traumas por armas de fogo (Martens et 

al., 2014). Porém, estes casos continuam sendo um desafio para a reabilitação, pela 

limitada abertura bucal relacionada à resistência das cicatrizes, que podem interferir 

na precisão dos guias (Meloni et al., 2015). 

A revisão sistemática de literatura (RSL) de Voulgarakis et al. (2014) revelou 

altos índices de sucesso (89-100%) em implantes colocados com esta técnica, 

independentemente do uso do guia cirúrgico, entre estudos prospectivos e 

retrospectivos de 1 a 10 anos de seguimento. Mas, não foram encontradas 

diferenças significativas entre os implantes inseridos com ou sem cirurgia guiada. As 

complicações em ambos os grupos foram: perfuração óssea, fraturas do guia 

cirúrgico ou prótese provisória. 

Entre as complicações reportadas na literatura encontram-se: mobilidade do 

implante (Van de Velde et al., 2010), ausência de tecido queratinizado (Jeong et al., 

2011b), úlcera (Komiyama et al., 2012), bolsa periimplantar, inflamação e defeitos 

ósseos ao redor do implante (Landazuri-Del Barrio et al., 2013).  

Alguns autores sugerem que ao não descolar o retalho, acelera a 

cicatrização e aumenta a vascularização (Kim et al., 2009). O estudo de Jeong et al. 

(2011a) em cães sugere que a inserção de implantes sem levantamento de retalho 

ajuda a obter maior estabilidade primária. Além do mais, Tsoukaki et al. (2013) 

sugerem que esta abordagem diminui a reabsorção óssea, normalmente encontrada 

após o levantamento de retalho, sobretudo no primeiro ano. Porém, outros trabalhos 

clínicos não encontraram diferenças significativas entre a reabsorção óssea, com e 

sem descolamento de retalho (Pisoni et al., 2016). 
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A cirurgia para implantes sem descolamento de retalho e sem um sistema de 

navegação é de alto risco, considerada uma cirurgia às cegas, pela dificuldade de 

avaliar com precisão a anatomia do osso, inclinação e profundidade. Os riscos 

incluem: má posicionamento, perfuração, dificuldades na reabilitação e 

impossibilidade de manipular o tecido mole (Sclar, 2007). O risco de perfuração é 

alto e pode ocorrer sobre ou abaixo da crista óssea, porque o cirurgião não pode 

observar diretamente a morfologia do osso, mesmo com o planejamento na 

tomografía 3D (Van de Velde et al., 2008). 

Entre as complicações transcirurgicasobservadas na literatura na cirurgia 

guiada em maxilas edêntulas estáa fratura do guia, como a intercorrência mais 

frequente, também dificuldade de inserção do guia, index de silicone desajustado, 

problemas de estabilidade primária e necessidade de realizar retalho cirúrgico 

devido à reabsorção óssea (Laleman et al., 2016). Os riscos da cirurgia sem 

descolamento de retalho foram diminuídos com a implementação da cirurgia guiada 

(Van de Velde et al., 2010). Mesmo assim, os índices de sucesso são menores para 

pacientes fumantes, ainda sem levantamento de retalho, com porcentagens ao redor 

de 69% (D’haese et al., 2013). 

Outras ferramentas foram desenvolvidas para diminuir o tempo laboratorial e 

resolver as limitações dos guias prototipados, mas com sistemas de navegação 

complexos e softwares especiais (Di Giacomo et al., 2005). Estes procedimentos 

requerem inicialmente de 2 a 3 dias, equipamento complexo e custoso (Ewers et al., 

2004).  

Em relação à remodelação óssea, entre a cirurgia com descolamento de 

retalho total e sem descolamento, não houve diferenças significativas entre os 

grupos. A remodelação óssea total dos grupos no período de um ano de carga 

oclusal foi de 0,61mm. Todos os grupos foram planejados com TC, com e sem 

cirurgia guiada, os guias cirúrgicos foram fixados no osso e outros somente 

suportados pela mucosa (Vercruyssen et al., 2014a). No entanto, entre os fatores 

examinados relacionados com a perda óssea, o fumo foi significativamente um fator 

de risco para a perda óssea (Vercruyssen et al., 2014a). D’Haese et al. (2013), 

observaram uma perda óssea de 0.31 mm (SD 0.31) em pacientes não fumantes e 

de 0.87 mm (SD 1.38) em pacientes fumantes, após um ano. 

 Cebrian-Carretero et al. (2014), em reparações de defeitos ósseos extensos, 

como no caso de reconstruções maxilares após remoção de tumores e câncer, a 
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cirurgia guiada demonstrou ser benéfica para o tratamento e reabilitação oral, com a 

cirurgia guiada em reconstruções maxilares com enxerto de fíbula. A 

estereolitografia permitiu colocar os implantes na posição ideal no osso enxertado, 

com dimensões de implantes ideais. A cirurgia guiada permitiu reabilitar todos os 

implantes, o que nem sempre foi possível antes da cirurgia guiada. 

Entre as vantagens que a cirurgia guiada representa neste tipo de 

reconstruções extensas com enxerto, Cebrian-Carretero et al. (2014) mencionaram 

fatores favoráveis, como permitir o planejamento virtual na realidade anatômica do 

osso e em relação à prótese; evita remover o material de osteossíntese para colocar 

os implantes sem levantamento de retalho de espessura total, sem interromper a 

vascularização do enxerto e um melhor eixo de inserção da prótese.  

Junto com a microcirurgia, a cirurgia guiada trás benefício notável à 

reabilitação de pacientes oncológicos. Diminui o risco de dano ao nervo mandibular, 

perfuração do seio, fenestração e deiscência (Ozan et al., 2009). 

O trabalho de meta-análise de Moraschini et al. (2015) revelou que a 

sobrevida dos implantes inseridos com cirurgia guiada sem descolamento de retalho 

mucoperiosteal, é de 97,2%, entre 89,2 a 100%,  em um período de 22,6 meses. 
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2.2.1Indicações 

 

Em geral a cirurgia guiada, independentemente dos sistemas estáticos ou 

dinâmicos, são indicadas nas seguintes situações: cirurgia sem descolamento de 

retalho total posterior e enxerto ósseo para não interromper o suprimento sanguíneo 

do enxerto quando é necessário manter uma certa distância entre os dentes 

vizinhos; em caso de precisar uma angulação específica, sobretudo em casos da 

zona estética; quando há necessidade de controlar a profundidade evitando trauma 

do nervo; em caso de levantamento de seio, ao utilizar as corticais do seio e 

aumentar a estabilidade primária (Block et al., 2016); para otimização da colocação 

e posicionamento do implante e restauração imediata. Esta abordagem também 

pode ser útil para pacientes geriátricos e pacientes com condições de saúde 

comprometidas. O uso do planejamento assistido por computador também pode ser 

benéfico tanto para o paciente quanto para o clínico (Vercruyssen et al., 2015). 

Em implantes imediatos, após extrações dentárias, a cirurgia guiada facilita e 

controla a inserção dos implantes no septum ou a base do alvéolo (De Santis et al., 

2010).  

 Durante o planejamento na TC é possível observar e sinalizar estruturas 

importantes a serem protegidas como o canal mandibular, forame mentoniano, laço 

do canal anterior (De Andrade et al., 2001). Variações do canal mentoniano 

especialmente em pacientes edêntulos totais e parciais (Bou Serhal et al., 2002). O 

canal mandibular é geralmente pintado para poder ser visualizado durante o 

planejamento. Da mesma forma, as estruturas maxilares, como os seios, placas 

pterigóides, piso nasal, forame incisivo, assim como patologias (Greenberg, 2015). O 

forame incisivo tem uma variação de 1,8 a 5,5mm (Mardinger et al., 2008). 

 Vários autores concordam que a cirurgia guiada melhora a precisão da 

inserção dos implantes dentais, facilita e agiliza o procedimento cirúrgico (Genget 

al., 2015). Sugeriu-se que, em maxilas com superfícies ósseas e gengivais 

regulares, os resultados da cirurgia guiada são mais precisos que em maxilares de 

morfologia irregular (Tahmaseb et al., 2014). 

Em maxilares atróficos a tomografia computadorizada permite visualizar as 

condições anatômicas, assim como prever a quantidade de enxerto ósseo 

necessário para a inserção de implantes no caso do levantamento de seio, por 
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exemplo. A cirurgia guiada demonstrou ser útil e eficiente em casos de levantamento 

de seio com enxerto ósseo (Martins, Lederman, 2013). 

É necessário ter em consideração a topografia óssea do maxilar. Requere-

se pelo menos 5mm de osso em direção bucolingual e 7mm de longitude mésio 

distais, para implantes de 3,5 a 4,2mm, osso adequado ou indicado para expansão. 

Uma distância maior que 2mm entre o ápice do implante e o dente mais próximo 

(Stanford, 2005). Implantes curtos precisam de uma densidade óssea suficiente para 

obter estabilidade primária e gengiva para proteger a porção coronal. Uma gengiva 

espessa pode ocultar uma crista óssea atrófica ou defeito ósseo local (Flanagan, 

2007).  

Configurações ósseas com contornos parabólicos são problemáticas para a 

abordagem com implantes dentais, mesmo com guias cirúrgicos. Implantes inseridos 

em rebordos parabólicos deixam um colar fino na área de depressão, suscetível à 

reabsorção. Esta deiscência expõe as espiras do implante interferindo na 

osseointegração e longevidade do mesmo (Flanagan, 2007). 

É importante a seleção de pacientes, fumantes, uso de bifosfonatos, 

expressões de interleukina IL1 e polimorfismo da citoquina IL1 que apresentam 

elevado risco de perda do implante (Gruica et al., 2004). O osso tipo III não é um 

bom candidato para a técnica sem descolamento de retalho. Também a seleção da 

área cirúrgica com planejamento baseado na TC, com osso e gengiva suficiente, um 

mínimo de 4mm de osso foi sugerido por Flanagan (2007). E ter em consideração a 

abertura bucal (Cebrian-Carretero et al., 2014). 

 

2.2.2 Classificação 

 

Os guias cirúrgicos podem ser estáticos ou dinâmicos. Os guias de laboratório 

e prototipados, fresados no laboratório com um sistema de orientação ou impressos 

com tecnologia CAD/CAM, são considerados estáticos já que não permitem a 

modificação da orientação do implante durante sua utilização no leito cirúrgico. Os 

guias dinâmicos são sistemas de navegação 3D que permitem transferir o 

planejamento virtual diretamente nos maxilares por meio de um sistema mecânico 

ou sensores ópticos que permitem observar a posição do instrumento cirúrgico em 

uma janela em tempo real (Vercruyssen et al., 2014c). 
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      Os guias únicos precisam de um equipamento cirúrgico específico e anéis para 

cada broca. Os guias múltiplos são mudados junto com a espessura das brocas 

(Cassetta et al., 2013). Ambas têm suas vantagens e desvantagens descritas  na 

continuidade. Estes podem ser utilizados com ou sem levantamento de retalho, 

porém, o maior benefício dos guias estereolitográficos é a cirurgia sem levantamento 

de retalho.  

A navegação computadorizada foi utilizada no laboratório para construir guias 

cirúrgicos estéticos com maior precisão, como o sistema de coordenação de bola-

cerâmica, um sistema computadorizado alemão desenvolvido por Lee et al. (2014).  

Utiliza um perfurador mecânico para orientar as perfurações do guia cirúrgico. O 

desvio médio deste método foi de 0.42mm e 0.49°, comprovando ser um método 

viável, porém não tão automático como o guia 3D. 

Os guias dinâmicos são mais usados em cirurgia maxilofacial. No âmbito da 

implantodontia seu uso é limitado devido às escassas publicações clínicas e alto 

custo (Vercruyssen et al., 2014c). 

Independentemente do desvio dos guias cirúrgicos, a cirurgia sem 

descolamento de retalho melhora os resultados estéticos da prótese e confere maior 

previsibilidade no tratamento com implantes na zona anterior (Fürhouser et al., 

2005). Mantém a mucosa em melhores condições que a técnica convencional, 

permite manter a papila e diminui a recessão gengival quando a espessura for a 

suficiente (Koutrach, Mimmo, 2010). 

O sucesso dos implantes está relacionado com sua adequada localização, 

posicionamento, distribuição de stress e o uso correto da técnica. Para alcançar os 

resultados desejados têm sido desenvolvidas várias técnicas. Entre elas, os guias 

cirúrgicos, reduzindo riscos e tempo durante o procedimento cirúrgico e aumentando 

o índice de sucesso dos implantes (Lee et al., 2014).  

Guias Cirúrgicos manuais ou de laboratório foram utilizados por autores 

como Becker e Kaiser (2000), Atsu (2006) e Arfai e Kiat-amnuay (2007) os quais 

consistiram em guias feitos em modelos clínicos com acetato preenchido ao vazio e 

perfurações para guiar as brocas. Estes permitem a visualização do planejamento 

protético e controle manual da orientação das brocas durante as perfurações. Esta 

liberdade de controle é benéfica quando o cirurgião tem visualização direta do osso, 

mas não é possível usar a técnica sem levantamento de retalho. Assim, também 
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Akça et al. (2002), Wat et al. (2008) e George et al. (2011) usaram guias cirúrgicos 

similares mas, com resina acrílica.  

As principais desvantagens de guias cirúrgicos manuais, ainda planejados 

com TC, são a falta de precisão na hora de colocar a broca dentro do osso segundo 

o planejamento, a orientação intra-oral do guia cirúrgico, a experiência e habilidade 

do cirurgião com a técnica. Estudos in-vitro observaram desvios similares às do guia 

cirúrgico estereolitográfico de 1,5 graus, 0,3 mm em mandíbula e 0,6 mm em maxila 

(Besimo et al., 2000). 

 

2.2.2.1 Guias Estáticos 

 

São guias feitos no laboratório através de impressão 3D (Prototipagem) ou 

perfurações nos guias feitos sobre os modelos dos maxilares. São chamados de 

estáticos porque não permitem a modificação da posição planejada durante o 

procedimento cirúrgico 

A prototipagem é uma forma de fabricação aditiva onde um modelo 

tridimensional é criado por sucessivas camadas de material (eFunda 2017).A 

estereolitografia é um dos métodos mais detalhados de prototipagem rápida e 

impressão 3D (Voitik, 2002). 

A estereolitografia é hoje uma técnica comumente utilizada. Consiste em um 

guia cirúrgico impresso em 3D para transmitir orientação e posicionamento dos 

implantes, através de um software de computador no qual é feita a colocação virtual 

dos implantes. CAD/CAM, coordenação assistida por computador (computer-aided 

design - CAD) e o desenho das guias cirúrgicas baseado em desenho digital 

computadorizado (coordinated computer-aided manufacturing - CAM), guias 

cirúrgicos construídos por estereolitografia, rapid-prototyping (RP) ou impressões 

3D. Estes guias cirúrgicos são capazes de posicionar eficientemente as brocas 

durante a perfuração cirúrgica em relação ao planejamento (Sarment et al., 2003a).  

Na aquisição de imagens e dados anatômicos do paciente, a segmentação 

das imagens, planejamento com o programa computadorizado e a impressão do 

guia estereolitográfico. Cada um destes passos está sujeito a fatores de erros, que 

podem até influenciar o passo seguinte (D`haese et al., 2012).  

Entre as vantagens observadas dos guias cirúrgicos pode se considerar:  

permitem a inserção de implantes com segurança, sem levantamento de retalho; 
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maior conforto do paciente e profissional; menor tempo cirúrgico; preservação de 

tecido ósseo e mole, integração do planejamento protético (Valente et al., 2009). E 

entre os pontos fracos da técnica foram mencionadas: não permitir visualizar as 

estruturas anatômicas; o risco de aquecimento das brocas pela limitada irrigação 

através do guia; o risco de desvios durante a inserção do implante; erros no 

planejamento e transferência do planejamento; possível variabilidade para implantes 

imediatos pós-extração (Ersoy et al., 2008). 

 Para orientar a prótese e a posição do implante é utilizada a técnica de scan 

duplo descrito inicialmente por Jacobs et al. (1999), reconhecendo o potencial do 

uso de guias prototipados em pacientes edêntulos totais. A tomografia é feita no 

paciente com uma prótese provisória ou guia com sulfato de bário, que é radiopaco, 

e o guia é fixado num modelo da maxila prototipado.  

Os primeiros guias cirúrgicos foram adaptados e retidos diretamente no osso, 

precisando descolamento de retalho mucoperiosteal. As seguintes gerações de 

guias em pacientes desdentados parciais foram dento e mucoso suportados. No 

lugar do bário, o scan duplo utiliza marcações radiopacas como pontos de metal ou 

gutapercha na prótese provisória para a TC. Esta tomografía é sobreposta na 

primeira tomografia do paciente com ajuda de programas computadorizados e a 

trajetória do guia cirúrgico é feita com prototipagem (Greenberg, 2015).  

Vários programas podem ser utilizados durante o planejamento, geralmente 

os dados obtidos da TC são convertidos em formato DICOM, estes são sobrepostos 

para o planejamento da posição dos implantes em relação à prótese. É importante 

que os modelos dentais ou dos maxilares sejam a réplica exata para que o guia 

possa ser adaptado corretamente durante a TC do paciente (Greenberg, 2015). 

Para os distintos diámetros de brocas, alguns sistemas utilizam diferentes 

guias, outros um sistema de cintas removíveis para o variável comprimento das 

brocas. Existem também limitantes de profundidade para controlar a altura da 

perfuração, outros utilizam marcações. Alguns guias permitem a inserção guiada do 

implante até o fim e outros requerem a remoção do guía para inserir o implante 

(Vercruyssen et al., 2014c). 

  Sarment et al. (2003b) relataram que houve melhora estatisticamente 

significativa em todas as medições, quando os guias cirúrgicos por estereolitografia 

foram usados, em comparação com guias convencionais e sugeriu que este 

resultado pode ser relevante ao colocar vários implantes distantes paralelos, onde o 
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grau de precisão é fundamental para obter um único caminho de inserção da 

prótese. 

 Tardieu et al. (2003) sugeriram que o guia cirúrgico pode ser criado e 

desenhado como uma próteses provisória para cirurgia com carga imediata. A 

precisão da cirurgia guiada faz com que a osteotomia do osso seja menos 

traumática, aumentando a expectativa de sobrevida dos implantes, sendo 

complementado por Greenberg (2015) que auxilia a manter o suprimento sanguíneo 

e a altura da crista óssea. 

 Atualmente a cirurgia guiada tem evoluído junto com a tecnologia, a 

introdução da Fabricação CAD-CAM melhorou a precisão dos guias e a planificação 

cirúrgica (Di Giacomo et al., 2005). Ao comparar a precisão dos guias cirúrgicos em 

extremos livres com fixação uni e bilateral, não se encontraram diferenças 

significativas (Van Assche et al., 2010). É possível que o material rígido dos guias 

cirúrgicos evite o balanceio e movimentações, permitindo sua utilização unilateral 

(Behneke et al., 2012). 

À cirurgia guiada em maxilar e mandíbula, relatam-se resultados ligeiramente 

melhores para mandíbula que para maxila. Possivelmente pela baixa densidade do 

osso, porém; as diferenças não foram significativas e estes achados devem ser 

considerados com cautela (Behneke et al., 2012). 

No estudo de Vercruyssen et al. (2014a) ao comparar a remodelação óssea 

de paciente com cirurgia guiada e cirurgia convencional, não foram observadas 

diferenças significativas entre os grupos. Além do mais, em relação à qualidade de 

vida (limitação funcional, dor física, desconforto psicológico, deficiência física, 

deficiência social e outras razões para desconforto) e satisfação dos pacientes, não 

encontraram diferenças significativas.  

Porém, Schnitman et al. (2014), relataram valores maiores de sucesso em 

implantes colocados pela técnica de estereolitografia quando comparados à cirurgia 

convencional. Os pesquisadores relataram um estudo cohort de 27 pacientes em um 

período de 7 anos e 80 implantes com um índice de sucesso de 100%, incluindo 

maxilares com ossos tipo III e IV e áreas posteriores. 60% dos implantes foram 

reabilitados com carga inmediata, 30% expostos com pilares de cicatrização e 2,5% 

sumergidos, na área posterior foram colocados 33,8% no maxilar e 33,8% na 

mandíbula. 
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 Ainda podem ser melhorados fatores críticos relacionados aos guias cirúrgicos 

como são o incremento de radiação. A técnica de Nobel/Biocare inclui triple scan 

tomográfico (Vasak et al., 2011) a qual incrementa a precisão mas, também, o custo 

laboratorial (software de planejamento, guia cirúrgico, TC e aditamentos como 

parafusos de fixação) e tempo (Hultin et al., 2012). 

 A revisão sistemática de Voulgarakis et al. (2014) sugeriu que os protocolos 

de cirurgia guiada 3D comparados com a técnica convencional, aumentam o custo e 

requerem maior processo laboratorial. O cirurgião precisa estar familiarizado e 

treinado com o sistema que geralmente termina sendo extenso e demorado. Além 

do mais, a dose de radiação é significativamente maior. 

 O tempo cirúrgico é significativamente menor que na técnica convencional, 

mas o tempo de planejamento e laboratorial é significativamente maior. Por tanto é 

difícil avaliar o custo benefício da técnica (Vercruyssen et al., 2014a). 

 Inicialmente é crítica a transferência da prótese provisória ou planejamento 

protético no plano virtual para posicionar os implantes virtualmente nos maxilares 3D 

do paciente. Geralmente isto é conseguido por meio de pontos radiopacos de 

referência com guta-percha ou Sulfato de Bário (Beretta et al., 2014). Com este 

protocolo Van Assche et al. (2007) reportaram desvios entre o planejamento e a 

inserção, de 2,71° (graus) com desvio horizontal de 0,7mm no nível cervical e 1 mm 

no ápice. 

A maior desvantagem dos marcadores intra-orais é que em reabilitações 

extensas com prótese fixa ou restaurações metálicas, pode ser difícil localizar os 

marcadores e que a transferência seja precisa. Beretta et al. (2014) relataram 

resultados satisfatórios utilizando um marcador geométrico extraoral radiopaco com 

um total de 300.000 pontos, além do mais, no local de um duplo scan como a 

maioria de protocolos, os autores usaram um scan óptico, o que permite a valoração 

exata da espessura do tecido mole, melhorando o processo de planejamento virtual. 

O assentamento e fixação apropriado do guia sobre os maxilares é outro 

passo chave na precisão dos guias. Os guias podem ser fixados na mucosa, no 

osso, nos dentes ou em todos eles. Para assegurar o posicionamento e estabilidade 

do guia, são usados pinos de fixação intra ósseos que atravessam o guia, o tecido 

mole e são inseridos no osso (Beretta et al., 2014). 

Foi recomendado o uso de um único guia cirúrgico associado a um kit 

cirúrgico específico, integrando o controle da profundidade de inserção do implante, 



40 

 

para fazer a osteotomia com segurança e colocar o implante com precisão (Arisan et 

al., 2010b). 

Os sistemas estáticos estão indicados  para cirurgias

retalho mucoperióstico, para confeccionar a prótese provisória a partir do guia e em 

casos desdentados totais ou espaços edêntulos amplos (B

 
2.2.2.1.1 Procedimentos  
 

 Após o exame clínico, diagnóstico, exames compl

um registro oclusal. O paciente morde gentilmente este registro, assegurando o 

correto posicionamento das próteses, alinhadas com o planejamento cirúrgico e 

ajustadas na mucosa. É necessário próteses prévias funcionais ou prepara

da tomografia. Com estas é feita uma réplica digital (formato STL) para o 

planejamento. Pelo menos 5 bolinhas são inseridas na superfície da próteses como 

marcadores radiopacos aleatoriamente distribuídos (Figura 2.1)

al., 2005). 

. 

 

Figura 2.1 - Marcadores radiopacos no guia para a tomografia

Fonte: Van Steenberghe et al. 

 

 O protocolo inclui duas tomografias. Na primeira o paciente usa o registro e a 

prótese, com o plano oclusal paralelo ao plano axial. Imediatamente depois, uma 

para fazer a osteotomia com segurança e colocar o implante com precisão (Arisan et 

Os sistemas estáticos estão indicados  para cirurgias sem descolamento de 

retalho mucoperióstico, para confeccionar a prótese provisória a partir do guia e em 

casos desdentados totais ou espaços edêntulos amplos (Block et al., 2016).

Após o exame clínico, diagnóstico, exames complementares, é confeccionado 

um registro oclusal. O paciente morde gentilmente este registro, assegurando o 

correto posicionamento das próteses, alinhadas com o planejamento cirúrgico e 

ajustadas na mucosa. É necessário próteses prévias funcionais ou prepara

da tomografia. Com estas é feita uma réplica digital (formato STL) para o 

planejamento. Pelo menos 5 bolinhas são inseridas na superfície da próteses como 

marcadores radiopacos aleatoriamente distribuídos (Figura 2.1) (Van Steenberghe et 

Marcadores radiopacos no guia para a tomografia

Fonte: Van Steenberghe et al. (2005) 

O protocolo inclui duas tomografias. Na primeira o paciente usa o registro e a 

prótese, com o plano oclusal paralelo ao plano axial. Imediatamente depois, uma 

para fazer a osteotomia com segurança e colocar o implante com precisão (Arisan et 

sem descolamento de 

retalho mucoperióstico, para confeccionar a prótese provisória a partir do guia e em 

2016). 

ementares, é confeccionado 

um registro oclusal. O paciente morde gentilmente este registro, assegurando o 

correto posicionamento das próteses, alinhadas com o planejamento cirúrgico e 

ajustadas na mucosa. É necessário próteses prévias funcionais ou preparadas antes 

da tomografia. Com estas é feita uma réplica digital (formato STL) para o 

planejamento. Pelo menos 5 bolinhas são inseridas na superfície da próteses como 

(Van Steenberghe et 

 

O protocolo inclui duas tomografias. Na primeira o paciente usa o registro e a 

prótese, com o plano oclusal paralelo ao plano axial. Imediatamente depois, uma 



segunda TC com as próteses. Ambas tomografias são fusionadas com os 

marcadores de gutapercha. Est

imagem precisa da relação entre os maxilares e a próteses

2005). 

Esta imagem é importada ao software computorizado para planejamento com 

técnicas render (Oralim, Medicim, Sint

implante é seleccionada no programa, pode

implante com próteses virtual, isto permite ajustar ou modificar a área do implante. É 

recomendável controlar os limites  de estruturas anatô

1,5mm (Horwitz et al., 2009).

Finalmente são colocados ao redor de 3 pino

Triplett, 2004). O guia cirúrgico é feito de acrílico, com cilindros metálicos que guiam 

as brocas, três cilindros verticai

(Figura 2.2). 

Figura 2.2 

Fonte: Van Steenberghe et al. 

 

Van Steenberghe et al. (2005) conseguiram 100% de sucesso ao colocar 

implantes com carga imediata e 

(protocolo) em 27 pacientes, por cirurgiões experientes. O estudo relata o 

procedimento de cirurgia guiada passo a passo.

segunda TC com as próteses. Ambas tomografias são fusionadas com os 

marcadores de gutapercha. Esta dupla tomada radiográfica permite obter uma 

imagem precisa da relação entre os maxilares e a próteses(Van Steenberghe et al

Esta imagem é importada ao software computorizado para planejamento com 

técnicas render (Oralim, Medicim, Sint-Niklaas, Belgium). Uma vez que a posição do 

implante é seleccionada no programa, pode-se visualizar a relação da posição do 

implante com próteses virtual, isto permite ajustar ou modificar a área do implante. É 

recomendável controlar os limites  de estruturas anatômicas ao redor do implante a 

2009). 

Finalmente são colocados ao redor de 3 pinos para fixação do guia (Parel, 

2004). O guia cirúrgico é feito de acrílico, com cilindros metálicos que guiam 

as brocas, três cilindros verticais menores para fixação e estabilização do guia 

Figura 2.2 -Planejamento digital com pinos de fixação

 

Fonte: Van Steenberghe et al. (2005) 

Van Steenberghe et al. (2005) conseguiram 100% de sucesso ao colocar 

implantes com carga imediata e cirurgia guiada para próteses fixas sobre implantes 

(protocolo) em 27 pacientes, por cirurgiões experientes. O estudo relata o 

procedimento de cirurgia guiada passo a passo. 
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Planejamento digital com pinos de fixação

 

Van Steenberghe et al. (2005) conseguiram 100% de sucesso ao colocar 

cirurgia guiada para próteses fixas sobre implantes 

(protocolo) em 27 pacientes, por cirurgiões experientes. O estudo relata o 
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 O guia estereolitográfico pode ser empregado de duas formas: uma com 

vários guias para cada uma das brocas (figura 2.3) e, a outra, em um mesmo guia e 

a ajuda do kit cirúrgico do sistema para mudar o tamanho da broca 

2009). 

 

Figura 2.3

 

Fonte: Bavar (2008)

 

Nobel Biocare Surgiguide (Bavar

- O guia cirúrgico é feito para preparar a prótese antes da cirurgia. 

- Permite a perfuração com brocas de distintas dimensões

O guia estereolitográfico pode ser empregado de duas formas: uma com 

vários guias para cada uma das brocas (figura 2.3) e, a outra, em um mesmo guia e 

a ajuda do kit cirúrgico do sistema para mudar o tamanho da broca (Sohmura et al.

Figura 2.3 - Estereolitografía guia múltipla SimPlant

) 

Nobel Biocare Surgiguide (Bavar, 2008) 

O guia cirúrgico é feito para preparar a prótese antes da cirurgia. 

Permite a perfuração com brocas de distintas dimensões 

O guia estereolitográfico pode ser empregado de duas formas: uma com 

vários guias para cada uma das brocas (figura 2.3) e, a outra, em um mesmo guia e 

Sohmura et al., 

 

O guia cirúrgico é feito para preparar a prótese antes da cirurgia.  
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- O software possibilita planejar o posicionamento rotacional do implante, mas, 

esta informação não é transmitida no guia. 

- Não é possível modificar ou corrigir a posição do implante. 

- A prótese provisória é parafusada com abutments cónicos. 

- Colocar uma próteses inmediata definitiva é arriscado por possíveis desvios. 

- Não todos os pacientes são candidatos para usar o Guia. 

 

Nobel biocare - Teeth in an hour (Bavar, 2008) 

- A prótese é construída com adequada oclusão, retenção e estética. 

- São colocadas marcas radiopacas de gutta percha ou material provisório, em 

6 locais vestibulares e 4 no setor palatino. 

- É tomado um registro de mordida com material a base de polysiloxano. 

- O paciente é enviado para duplo escaneamento com TC: um com a prótese 

em oclusão e outra com um jig. 

- O software combina as tomografias. É possível observar os maxilares 

separados da próteses ou junto com a próteses. 

- É feita a cirurgia virtual do paciente, selecionando a posição e implante 

adequados. 

- O planejamento é enviado a Nobel Biocare e o guia, o duplicado da prótese e 

as peças necessárias podem ser encomendadas. 

- São feitas marcações no setor vestibular do guia cirúrgico. 

- O duplicado da prótese, o guia cirúrgico e o registro de mordida são enviados 

ao laboratório. 

- O laboratório coloca os análogos em cilindros encaixados no guia cirúrgico, 

orientados pelos marcadores vestibulares do guia cirúrgico. Gengiva artificial 

é colocada sobre os análogos dos implantes. 

- O duplicado da prótese é colocado sobre a gengiva artificial e o modelo é 

articulado 

- Abutments personalizados são feitos para inserir uma próteses cimentada. 

- Copings são feitos sobre os abutments no modelo, mas não são esplintados. 

- Uma prótese provisória acrílica é feita para encaixar sobre os abutments 

personalizados. 

- O paciente é anestesiado localmente; coloca sua prótese e comprime a 

gengiva para que ela volte a sua posição normal. O guia cirúrgico é 
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posicionado na maxila do paciente. O paciente morde o registro de mordida. 

O guia cirúrgico é segurado na maxila do paciente através de pinos de 

fixação.  

- São feitas a perfurações e colocados os implantes. 

- Os abutments são inseridos nos implantes, os copings são colocados nos 

abutments e unidos com acrílico para a tomada de impressão.  

- A prótese provisória é cimentada e a impressão enviada ao laboratório.  

- Após aproximadamente 4 meses é provada a prótese e depois concluída. 

- O excesso de gengiva precisa ser removido antes da elaboração do guia. 

- Os casos devem ser bem selecionados, não é para todos os casos. Ainda 

mais se foram necessárias exodontias.  

- Pacientes com sorriso alto também não são bons candidatos para este 

tratamento (Balshi et al., 2006). 

- Apesar de a técnica ter sido desenhada para colocar a prótese definitiva após 

o tratamento, com 0,01 mm de erro. É recomendável que seja colocada uma 

prótese provisória durante o período de osseointegração. A orientação do 

hexágono não é previsível (Balshi et al., 2006). 

- A distância entre os implantes é maior que em outro tipo de guias 

convencionais, já que a cinta de aço do guia precisa de 1,5mm entre as cintas 

(Balshi et al., 2006). 

 

Keystone Dental (Bavar, 2008) 

Estes guias cirúrgicos não determinam o diâmetro, posição rotacional dos 

análogos ou dos implantes. Isto impede de fazer uma prótese pré-cirúrgica. 

 

Em ordem de relacionar a prótese com o planejamento digital, uma prótese 

deve ser fabricada para ser realizada a tomografía. Esta prótese pode ser feita de 

várias formas (Vercruyssen et al., 2015). Em pacientes edêntulos totais a primeira 

opção é uma cópia em resina da prótese provisória radiopaca. Esta é utilizada na 

tomografia, posicionada na boca do paciente. Outra é a técnica de scan duplo, na 

qual o paciente é tomografado usando a prótese com marcadores radiopacos e 

depois a prótese é escaneada por si só. As imagens mostram os maxilares com os 

pontos radiopacos sem mostrar a prótese, para ser fusionada com o planejamento 

(Van Steenberghe et al., 2005). Em pacientes desdentados parciais, geralmente é 
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utilizada uma prótese virtual ou provisório digitalizado. O duplo scan também pode 

ser utilizado nestes casos, mas sua aplicação é ainda questionada (Vercruyssen et 

al., 2015). 

Não está definido se o número de mangas guias aumenta ou diminui a 

precisão do guia mencionado entre Behneke et al. (2012) e Horwitz et al. (2009). 

 

 
Ancoragem 

 

Nos guias cirúrgicos estereolitográficos o suporte pode ser dental, mucoso 

ou ósseo e várias técnicas foram descritas com este propósito. Na presença de 

dentes remanescentes, os guias cirúrgicos conseguem estabilidade e retenção ao se 

assentar bilateralmente nos dentes. Os guias mucoso suportados geralmente são 

utilizados em casos desdentados totais. Os guias ósseo suportados são 

posicionados no osso após o descolamento de retalho mucoperiosteal, usado em 

casos extensos. Os guias também podem ser fixados por aditamentos especiais 

como pinos de fixação ou mini implantes (implantes curtos) antes do procedimento 

cirúrgico (D'Haese et al., 2017). 

A precisão dos guias cirúrgicos é maior quando eles são assentados nos 

dentes em lugar da gengiva como no caso de pacientes desdentados totais, mesmo 

fixados no osso com pinos (Geng et al., 2015). A fixação do guias prototipados nos 

maxilares geralmente é feito utilizando de 3 pinos de fixação inseridos no osso 

através do guia. Estes mantêm o guia em posição e evitam micro movimentações 

durante a perfuração das brocas. A disposição dos pinos de fixação é em formação 

de trípode, suficiente para cumprir o objetivo estabilizador (Casseta et al. 2011). Os 

pinos de fixação também precisam ser guiados por cintas por meio do guia e limitar 

sua profundidade para evitar deformações por excessiva pressão (Beretta et al. 

2014). 

Em pacientes desdentados totais são usados 3 ou 4 pinos de fixação (Van 

Steenberghe et al. 2005). Estes pinos podem ser ajudados com pilares (abutments) 

específicos para o guia cirúrgico nos primeiros implantes colocados, mantendo a 

estabilidade no osso e da gengiva, durante as perfurações (Balshi et al. 2006). É 

recomendável que os parafusos de fixação posteriores sejam apertados antes dos 

anteriores, já que ao contrário, existe o risco de inclinar o guia (Arisan et al. 2010b). 
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No caso clínico apresentado por Marchack e Moy (2014) sobre a reabilitação 

de um paciente edêntulo total com 78 anos, relataram uma precaução a mais dos 3 

pinos de ancoragem. Segundo recomendação do fabricante do guia, colocaram 

primeiro os penúltimos implantes, no caso da maxila os implantes colocados na área 

dos caninos,  para segurar ainda mais o guia com pilares diretamente ajustados 

nestes implantes, por meio do guia cirúrgico. Os autores relataram o sucesso do 

caso com prótese imediatas superior e inferior com acompanhamento de 8 anos.  

Chen et al. (2010) sugeriram um método para fixar os guias nos dentes, em 

casos parciais, com scaner e laser. O procedimento tem maior precisão que a 

informação da morfologia dentária obtida pela TC, para o suporte do guia dental e 

ósseo. 

 

2.2.2.1.2 Complicações 

 

Entre as complicações cirúrgicas descritas a mais comum é a falta de 

estabilidade primária, relacionado a baixo torque em ossos tipo IV e em implantes 

colocados na maxila (Giacomo et al., 2014). Torques maiores que 50N estiveram 

relacionados com fratura do guia (Gillot et al., 2010) e a plataforma do implante 

(Landazuri-Del Barrio et al., 2013); dificuldade para posicionar o guia cirúrgico (Gillot 

et al., 2010) e fenestração do osso (Puig 2010); mudança do planejamento cirúrgico 

ao redor de 2% (Tahmaseb et al., 2014). 

A fratura do guia cirúrgico pode ser evitada incrementando o espaço entre os 

dentes ou implantes e o cilindro guia, mantendo a espessura necessária do material 

(Vercruyssen et al., 2015). 

A movimentação do paciente durante o escaneamento pode afetar o desvio 

na angulação do implante. Atualmente os novos tomógrafos diminuíram os tempos 

de escaneamento reduzindo estes erros de movimento (Pettersson et al., 2012). 

Outra variável é a espessura da mucosa. Para evitar erros é recomendado 

usar uma pressão estável durante o registro de mordida, durante o escaneamento e 

na cirurgia (Petterson et al., 2012). 
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Complicações protéticas 

 

Foram observadas fraturas tanto das próteses provisórias (Puig, 2010) como 

das definitivas (Landazuri-Del Barrio et al., 2013). Fraturas da estrutura de resina 

(Gillot et al., 2010), afrouxamento dos parafusos, necessidade de ajustes oclusais 

extensos, desadaptação dos componentes protéticos (Landazuri-Del Barrio et al,. 

2013). Em média a sobrevida das próteses foi de 83,9 a 100% (Browaeys et al., 

2015). 

Os cirurgeões implantodontistas precisam estar cientes das variações que 

podem ocorrer na inserção de implantes com as técnicas de Cirurgia guiada para 

evitar pôr em risco áreas anatômicas sensíveis e a reabilitação protética (Pettersson 

et al., 2012; Seo et al., 2018). A seleção do paciente é um fator importante na 

precisão da cirurgia guiada, já que um maxilar atrófico pode levar a erros de 

posicionamento ao alinhar a tomografía e o guia cirúrgico (Pettersson et al., 2012). 

 

Desvios 

 

Geralmente os estudos que avaliaram a precisão dos implantes compararam 

o planejamento inicial com uma tomografía posterior à colocação dos implantes, 

sobrepondo as imagens ou modelos pós operatórios, em ambos casos com 

resultados similares. As medições foram feitas ao nível cervical, apical e angulação 

da inclinação do implante (Vercruyssen et al., 2014c). 

Ao comparar a cirurgia guiada e a técnica convencional para inserir implantes 

unitários, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas. Com 

100% de sucesso na sobrevida dos implantes e próteses imediatas (Pozzi et al., 

2014). 

Em 2005 Giacomo, Cury, Soares, et al., ao avaliar a cirurgia guiada em 4 

pacientes, com um total de 21 implantes, observaram desvios no posicionamento 

dos implantes, no nível cervical de 1,45 +/- 1,42mm; no nível apical de 2,99+/-

1,77mm e, em relação com a orientação dos implantes, a média do desvio foi de 

7,5+/-2,67°. Os pesquisadores concluíram, que apesar de ser útil, o sistema 

precisava ser melhorado.  

 Pettersson et al. (2012) ao avaliar as desvios com guias prototipados em 25 

pacientes, observaram desvios no nível cervical entre 0,1 e 1,2mm e de 0,2 a 3,6 no 



48 

 

ápice, valores similares a outros autores (Van Assche et al., 2012; Vercruyssen et 

al., 2014c). No ápice foram observados desvios de até 6,9mm, angulação máxima 

de 24,9° com uma média de 3,8° (Vercruyssen et al., 2014c) e com índice de 

sucesso de 97% (Van Assche et al., 2012). O principal erro da cirurgia guiada é 

observado no sentido vertical, na profundidade (Vercruyssen et al., 2015).  

Foram observados menores desvios em casos de implantes unitários com 

suporte dental mesial e distal, com uma média de 0,21±0,16mm no nível cervical, 

0,32±0,34 mm no ápice e 1,35°±1,11°. O desvio é maior quando o suporte é 

unilateral, como no caso de extremo livre (Farley et al., 2013). 

 Desvios em sentido vestibular interferem com os resultados estéticos da 

prótese. Entre os desvios em dentes unitários, as vestibulares representam 70%, 

geralmente incrementando a altura da coroa e a recessão gengival com o passar do 

tempo (Fürhauser et al., 2005). 

 Vários estudos sugerem que os guias cirúrgicos são mais precisos quando 

são fixados nos dentes que quando são suportados por osso e gengiva exceto o 

desvio apical (Ozan et al., 2009; Van Assche et al., 2007). 

Os maiores desvios foram observados em direção corono apical de 2,02 mm 

e 8°, na região posterior de molar e, quanto mais mucosa maior o desvio (Vasak et 

al., 2011). Os desvios observados na região posterior têm sido relacionados com a 

limitação da abertura bucal (Akça et al., 2002; Valente et al., 2009). Os espaços 

edêntulos posteriores influenciam também negativamente a cirurgia guiada, devido 

ao suporte do guia num só  extremo. Porém, um fator importante na precisão da 

cirurgia guiada é a fixação e suporte do guia.  A precisão incrementa ligeiramente 

quando os guias cirúrgicos são fixados com parafusos rigidamente nos maxilares, 

sendo recomendado dois parafusos de fixação na região anterior e dois posteriores 

(D`haese et al., 2012). E até a fixação do guia com implantes temporários (Naziri et 

al., 2016). O meta análise de Van Assche et al. (2012) revelou um margem de erro 

aceitável de 2mm para a cirurgia guiada, sugerindo também a seleção do caso e o 

uso de pinos de fixação. Beretta et al. (2014) também sugeriram uma distância de 

segurança de 2mm às estruturas anatômicas. 

Segundo Di Giacomo et al. (2005) os desvios observados foram devidos a 

micro movimentações do guia durante a cirurgia, considerando que eles não usaram 

parafusos de fixação nos guias cirúrgicos. 
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 Van Steenberghe et al. (2002) demonstraram em 2 cadáveres e 8 pacientes 

com um total de 15 implantes, usando o guia cirúrgico estereolitográfico, que a 

precisão do tratamento com cirurgia guiada melhora com guias fixados em osso. 

Guias cirúrgicos fixados total ou parcialmente em mucosapodem dificultar o 

reposicionamento do mesmo na boca, devido a resiliência e mobilidade, diminuindo 

a precisão do planejamento (Vercruyssen et al., 2008). O incremento de 1mm de 

mucosa incrementa o desvio bucolingual em 0,4mm (Vasak et al., 2011). A precisão 

total do guia cirúrgico é determinadapelafixação do guia na boca do paciente, 

quando este é instável por condições do osso ou mucosa, aumentam os erros. Além 

do mais, a conexão imediata do abutment pode produzir um desvio adicional em 

implantes com baixa estabilidade (D`haese et al., 2012). 

A ótima guia da broca se dá ao nível coronal, sendo maior o desvio quanto 

maior seja o comprimento do implante e a profundidade no osso (D`haese et al., 

2012). Pettersson et al. (2012) observaram diferenças significativas na profundidade 

média de implantes inseridos com distintos componentes de inserção. Ainda quando 

toda a perfuração é feita com guia cirúrgico, o desvio pode ocorrer quando o 

implante é inserido manualmente no final do procedimento (Park et al., 2009). 

A profundidade do implante colocado com cirurgia guiada também pode variar 

do planejamento, dependendo do sistema empregado. Naziri et al. (2016) 

pesquisaram diferentes sistemas de cirurgia guiada em pacientes edêntulos parciais, 

colocando 246 implantes no total, dos quais 2 implantes ficaram 3mm abaixo do 

planejado. Uma incidência mínima sem riscos consideráveis mas que poderia ser 

evitado com um guia cirúrgico que melhora a visibilidade do campo operatório.   

A altura da crista óssea pode ser um fator determinante na precisão dos guias 

em pacientes desdentados totais, já que rebordos altos e amplos dariam maior 

estabilidade aos guias. Não foram encontrados trabalhos comparando os guias em 

maxilares atróficos e com rebordos amplos. Vários artigos mencionaram osso 

suficiente sem determinar a dimensão exata (Van Assche et al., 2012). Arisan et al. 

(2010a) mencionou que o valor suficiente de comprimento ósseo, seria maior do que  

4,5mm.  

O uso do guia cirúrgico pode ser limitado em algumas situações, como nos 

casos de escassa abertura bucal, sendo utilizado só para as primeiras perfurações e 

as seguintes feitas a mão livre. Isto reduz a precisão da posição do implante 

(Behneke et al., 2012).  
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 Cassetta et al. (2013) ao comparar guias cirúrgicos estereolitográficos únicos 

fixos e livres com guias multiples, em pacientes desdentados totais e parciais. 

Observaram melhores resultados com guias únicos fixos nos maxilares e os guias 

múltiples foram mais precisos que os guías únicos sem sistema de fixação. No uso 

consecutivo de vários guias para distintos comprimentos das brocas, o 

posicionamento e estabilidade dos guias é um fator ainda mais importante. Foi 

observado que este tipo de guias se movem espontaneamente afastando se do 

osso, especialmente em áreas de maior densidade. Em alguns casos foi observado 

afrouxamento dos parafusos de fixação, precisando ser apertados durante a cirurgia 

(Arisan et al., 2010a).  

O estudo de Behneke et al. (2012) valorou alguns fatores relacionados com 

desvios da cirurgia guiada, com TC em pacientes edêntulos parciais. No caso de 

distintos guias cirúrgicos, unitários, espaços edêntulos múltiplos, guia total ou parcial 

com perfuração manual no final. Observaram-se diferenças significativas entre os 

guias cirúrgicos, com valores maiores no nível apical.   

O estudo prospectivo de Naziri et al. (2016) ao comparar sistemas de cirurgia 

guiada revelou que a precisão do posicionamento do implante diminui ao aumentar o 

comprimento do implante. A dimensão vertical depende do nível da crista óssea, 

porém em casos estéticos é recomendável o descolamento do retalho para controle 

visual. Neste mesmo estudo o maior desvio observado, na colocação de implantes 

foi de 16.6°. Este considerável desvio foi devido a que as duas primeiras perfurações 

foram feitas com o guia cirúrgico e as últimas sem ela, a pulso.   

Independentemente do guia cirúrgico utilizado o número de mangas de aço 

do guia cirúrgico para guiar a broca durante a perfuração, aumenta diretamente a 

precisão da posição do implante. Com exceção de casos unitários nos quais não se 

encontraram diferenças significativas (Behneke et al., 2012). Kalt e Gehrke (2008) 

referem maior precisão ao usar manga dupla no guia durante a perfuração com a 

primeira broca, a lança. 

A angulação dos implantes pode ser afetada pela dificuldade da perfuração, 

ainda mais em implantes longos, ao posicionar brocas longas na limitada abertura 

da boca. Isto é evidenciado pelo fato que observou se desvios significativos 

relacionados com o comprimento do implante em sentido mésio distal. Implantes 

menores que 11 mm foram recomendados para cirurgia guiada (Naziri et al., 2016). 
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É possível que a qualidade e densidade do osso seja um fator relacionado à 

precisão da posição planejada, um osso com baixa densidade poderia produzir 

maior desvio. Alguns autores sugerem que o maxilar esteja sujeito a maior desvio 

comparado à mandíbula, más, esta hipótese precisa de estudos determinantes 

(D`haese et al. 2012). Também foi observada relação entre o incremento do desvio 

angular dos implantes com a densidade óssea (Cassetta et al. 2011). 

O estudo de Kalt e Gehrke (2008) revelou que a precisão na colocação de 

implantes diminui em relação direta com o número de passos na preparação do 

guia. O estudo foi corroborado por Naziri et al. (2016), ambos compararam distintos 

sistemas de guias cirúrgicos. 

 Oatrito da brocacom o osso e o guia cirúrgico pode interferir na precisão do 

guia. O uso de mangas de titânio para dirigir a broca durante a perfuração 

incrementa os desvios do guia. Assim também pode influenciar a resistência do osso 

na orientação da broca durante a perfuração (Horwitz et al., 2009). 

Outro desvio pode ocorrer por discrepância entre a broca e a manga do guia 

cirúrgico, esta fenda pode estar entre os 0,15 e 0,2 mm (Valente et al., 2009). Esta 

fenda é necessária na colocação do implante por motivos mecânicos (Van Assche et 

al., 2017). A rotação livre de 60 µm da broca resulta num desvio de 200 µm no nível 

apical (Dreiseidler et al., 2012). Koop et al. (2013) observaram desvios de 5,2°, um 

máximo de 1,3mm no nível cervical e 2,4 mm no ápice só resultado do pequeno 

espaço entre o tubo guia e a broca. Di Giacomo et al. (2012) observaram um ligeiro 

desvio a mesial de cirurgiões destros, especialmente no setor posterior.  

O uso inapropriado dos guias, de distintos sistemas aos planejados ou a 

adaptação da broca com o cilindro guia, influencia negativamente a precisão dos 

implantes. Laederach et al. (2016) observaram diferenças significantes ao comparar 

diferentes sistemas de guias estereolitográficos, sugerindo que o sistema e o 

protocolo utilizado influencia a precisão dos implantes. A forma da ponta da broca 

facilita o deslizamento durante os primeiros milímetros da perfuração, adquirindo 

estabilidade com o afundamento e maior contato com o osso. O uso de plexiglass 

incrementa o erro devido a resistência do material. Assim também o uso de cilindros 

paralelos sendo melhores que cilindros cônicos.  

É importante manter a broca paralela e centrada em relação ao cilindro guia 

(Koop et al. 2013). Walton et al. (2001) sugeriram que o treinamento e experiência 

do profissional influencia a precisão da cirurgia guiada. Seu trabalho comparou as 
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angulações entre o planejamento e os implantes instalados, a maior angulação 

observada foi de 3,8° para os profissionais experientes e 7,1° para os iniciantes.  

 

Fatores Laboratoriais 

 

Além de fatores clínicos, têm sido relatados fatores relacionados a processos 

laboratoriais, a recolocação e avaliação da imagem, os dados, ou na conversão e 

fusão das imagens no programa (software) de planificação (Birkfellner et al., 2001). 

Erros nacolocação do guia ou artefatos por micromovimentos do paciente durante a 

tomada da imagem (Dreiseidler et al., 2009).  

Em relação às técnicas tomográficas utilizadas não se encontraram 

diferenças significativas. Independentemente do equipamento tomográfico, o 

protocolo de scanner é mais importante que o aparelho mesmo. Para melhorar a 

precisão é necessário um protocolo de alta definição (Vercruyssen et al., 2014c). 

Outros autores sugeriram que o equipamento tomográfico poderia influenciar na 

precisão do guia (Liang et al., 2010). 

 Dentro dos erros de fusão das imagens Vasak et al. (2011) encontraram 

imprecisões desde 0,14 mm a um desvio máximo de 0,21 mm. Os erros durante a 

tomada da imagem geralmente são menores que 0,5 mm (Reddy et al., 1994). 

Durante o planejamento, as imperfeições estão dentro dos 0,32 y 0,49 mm (Horwitz 

et al., 2009). Na produção do guia cirúrgico estereolitográfico as potenciais 

imperfeições estão dentro dos 0,1 e 0,2 mm (Van Steenberghe et al., 2002).  

Movimentos do pacienteou artefatos metálicos, como restaurações metálicas 

influenciam negativamente a precisão da transferência do planejamento, a maioria 

de vezes sendo imperceptíveis. Estes pequenos erros não são considerados 

clinicamente relevantes (Pettersson et al., 2012) 

O posicionamento da mandíbula em relação a TC influencia a precisão das 

medições lineares entre 2% e 51%. A precisão dos sistemas de TC tem sido 

observados dentro de mais ou menos 1mm (Hanazawa et al., 2004). Estes 

pequenos erros mesmo sendo em alguns casos insignificantes podem ser 

potencialmente graves em casos de implantes próximos a dentes, como no caso de 

incisivos laterais e pré-molares. 

O posicionamento da prótese durante a TC é extremamente importante, é 

recomendado usar um registro de mordida durante a tomada radiográfica, para 
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posicionar corretamente a prótese. O programa pode detectar se existe ar entre a 

prótese e a mucosa, alertando a desadaptação. Se esta não fosse adaptada 

corretamente é possível que a posição dos dentes em relação à maxila não coincida, 

a posição do implante seja errada, o guia cirúrgico não encaixe ou seja instável 

resultando em desvios (Vercruyssen et al., 2014c).  

Estos desvios podem produzir fratura do guia cirúrgico, prótese provisória, 

dificuldades na restauração imediata e desadaptação protética (Vasak et al., 2014). 

Na produção do guia podem existir complicações tanto nos guias prototipados como 

os laboratoriais. Na confecção dos guias os desvios podem ocorrer durante a TC na 

aquisição das imagens, na segmentação e união das imagens e a impressão 

prototipada (Schneider et al., 2002) ou no sistema de transferência utilizado no caso 

dos guias laboratoriais (Vercruyssen et al., 2014c). 

A transferência do planejamento cirúrgico é um procedimento sensível a 

erros. O desvio total depende da qualidade de imagens radiográficas, estabilidade 

do guia e erros mecânicos como a adaptação do guia nos maxilares e com as 

brocas (Block, Chandler, 2009). 

 É difícil comparar os diferentes sistemas de guias estáticos que existem. 

Independente da técnica é comum observar diferenças entre o planejado e o 

executado, estas angulações são aceitáveis em torno de 2°. Angulações maiores 

que 6° atuam negativamente sobre o implante (Vercruyssen et al., 2014c). 

Vercruyssen et al. (2014b) reportaram desvios do guia cirúrgico na cirurgia 

guiada de 1,4 mm com uma faixa de 0,3 a 3,7 a nível cervical, a nível apical foi de 

1,6 mm (0,2 a 3,7) e em inclinações foi de 3° (0,2° a 16°). Devido aos desvios 

descritos, a maioria de protocolos sugere uma distância de segurança de 1,5mm 

(Pozzi et al., 2014). 
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Limitações / Cuidados 

 

 Foram observadas micro-movimentações durante a perfuração, por falta de 

estabilidade (Di Giacomo et al

também pode alterar a posição do guia (Balshi et al.

durante a cirurgia e limitada visualização do local cirúrgico (Vercruyssen et al.

2015). 

 A fixação e adaptação especia

Giacomo et al. (2005) num dos pacientes o guia cirúrgico encaixou no molar 16, mas 

não na porção distal do canino 13, resultando em um considerável desvi

 Novellino e Laganá (2011) observou desadaptações do guia c

estudo in-vitro, é de esperar estas complicações em casos clínicos. Porém é 

necessário mencionar aqui que a desadaptação pode ter sido resultado de 

contração do material de recobrimento utilizado para simular a gengiva.

 

Figura 2.4 - Desadaptação do guia no modelo simulador

Fonte: Novellino e Laganá (2011) 

 

 É importante verificar a ausência de 

mucosa, para comprovar a adaptação nos maxilares. Além do mais, a prótese 

precisa ter uma espessura suficiente para permitir a segmentação das imagens 

tomográficas. Se esta for muito fina não permite diferenciar os bord

dos espaços de ar (Vercruyssen et al.

movimentações durante a perfuração, por falta de 

Giacomo et al., 2005). Sobre-ajustar o implante durante a inserção 

também pode alterar a posição do guia (Balshi et al., 2006). Movimentos do paciente 

durante a cirurgia e limitada visualização do local cirúrgico (Vercruyssen et al.

A fixação e adaptação especialmente em osso e mucosa, no estudo de 

Giacomo et al. (2005) num dos pacientes o guia cirúrgico encaixou no molar 16, mas 

não na porção distal do canino 13, resultando em um considerável desvi

Novellino e Laganá (2011) observou desadaptações do guia c

vitro, é de esperar estas complicações em casos clínicos. Porém é 

necessário mencionar aqui que a desadaptação pode ter sido resultado de 

contração do material de recobrimento utilizado para simular a gengiva.

Desadaptação do guia no modelo simulador 

É importante verificar a ausência de ar entre a prótese a ser escaneada e a 

mucosa, para comprovar a adaptação nos maxilares. Além do mais, a prótese 

precisa ter uma espessura suficiente para permitir a segmentação das imagens 

tomográficas. Se esta for muito fina não permite diferenciar os bord

dos espaços de ar (Vercruyssen et al., 2015). 

movimentações durante a perfuração, por falta de 

ajustar o implante durante a inserção 

2006). Movimentos do paciente 

durante a cirurgia e limitada visualização do local cirúrgico (Vercruyssen et al., 

lmente em osso e mucosa, no estudo de Di 

Giacomo et al. (2005) num dos pacientes o guia cirúrgico encaixou no molar 16, mas 

não na porção distal do canino 13, resultando em um considerável desvio. 

Novellino e Laganá (2011) observou desadaptações do guia cirúrgico num 

vitro, é de esperar estas complicações em casos clínicos. Porém é 

necessário mencionar aqui que a desadaptação pode ter sido resultado de 

contração do material de recobrimento utilizado para simular a gengiva. 

 

entre a prótese a ser escaneada e a 

mucosa, para comprovar a adaptação nos maxilares. Além do mais, a prótese 

precisa ter uma espessura suficiente para permitir a segmentação das imagens 

tomográficas. Se esta for muito fina não permite diferenciar os bordos da prótese 
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 Em presença de dentes a guia estereolitografada é suportada por dentes e 

gengiva, duas superfícies distintas impedindo uma fixação rígida (Van Steenberghe 

et al., 2002). 

A quantidade de tecido mole e a mobilidade do mesmo podem dificultar a 

precisão da fixação do guia (Horwitz et al., 2009). A remodelação óssea após 

extração ou modificações da gengiva podem interferir na precisão do planejamento 

(Vercruyssen et al., 2015). 

Nem todos os pacientes são candidatos para a cirurgia guiada sem 

descolamento de retalho. Pacientes com dentes que precisam ser extraídos, estes 

casos o paciente deve usar uma prótese removível até a regeneração óssea. Tecido 

mole excessivo na área posterior pode dificultar a colocação do guia nos maxilares. 

Em general o colo do implante fica a 8mm da cinta do guia cirúrgico, se a gengiva é 

maior pode comprimir ela e produzir erros de orientação. A precisão do tratamento 

depende da precisão da fixação do guia (Balshi et al., 2006). 

Durante a infiltração de anestesia, a gengiva sofre aumento de volume local. 

É necessário que o paciente comprima a gengiva durante 10 minutos antes de 

colocar o guia cirúrgico depois da anestesia local (Balshi et al., 2006). 

Diminuição da irrigação e aquecimento devem ser considerados na cirurgia 

guiada, pode aumentar a temperatura do osso durante a perfuração já que o guia 

cirúrgico não permite a irrigação direta através dele em comparação ao processo 

convencional. O incremento da temperatura também guarda relação direta com o 

número de vezes que são usadas as brocas (Dos Santos et al., 2014). O aumento 

de temperatura sobre o osso pode provocar perda óssea, peri implantitis e 

osteonecroses. 

Demanda maior tempo de planificação e laboratório para confecção do guia 

estereolitográfico, maior custo económico e doses de radiação. 

 A repetitiva fresagem com brocas e uso de mangas de metal nos guias 

cirúrgicos incrementam os desvios do implante em relação ao planejamento digital 

(Horwitz et al., 2009). Assim também, diferenças da densidade óssea no recorrido 

da perfuração poderiam modificar a direção das brocas. 

 Em geral ao usar o guia cirúrgico é necessário um mínimo de 35mm de 

espaço oral, para que o cirurgião posicione as brocas corretamente nos orifícios do 

guia. Sendo 20mm necessários para o cumprimento das brocas, 10mm de distância 
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entre o guia e o extremo cervical do implante e 5mm de espessura da cabeça do 

contra ângulo (Sun et al., 2015). 

 O guia não permite modificações de posicionamento, isto é bom a maioria das 

vezes, mas impossibilita continuar com o tratamento se ocorrer algum incidente no 

local planejado. Além do mais não permite olhar diretamente a relação da prótese 

com os dentes do maxilar oposto. O cirurgião precisa estar familiarizado com o 

sistema, no caso que o paciente apresente limitação de abertura bucal, pode 

inviabilizar o seu uso na área posterior (Di Giacomo et al., 2007). 

É importante durante o planejamento, determinar se o guia cirúrgico será 

muco suportado, fixado no osso ou dento suportado. A abertura bucal deve-se 

valorar e o comprimento das brocas já que em alguns casos por limitações de 

abertura bucal, não será possível utilizar brocas compridas ou o guia cirúrgico 

mesmo (Cebrian-Carretero et al., 2014). 

Devido aos possíveis desvios do sistema, no planejamento com cirurgia sem 

retalho é necessário manter distâncias de segurança de estruturas anatômicas 

adjacentes, o que faz sua aplicação limitada a casos com suficiente ou abundante 

osso (Vercruyssen et al., 2008) 

 

Expansão Óssea 

Para incrementar a disponibilidade de osso é possível utilizar técnicas de 

expansão óssea (Borgner et al., 1999). A crista alveolar é pressionada após as 

primeiras perfurações deixando duas corticais, vestibular e lingual para a 

regeneração alveolar, estas corticais mantém os suplementos vasculares e 

osteoindutores necessários para a regeneração óssea (Flanagan, 2007). A 

expansão óssea pode ser levada a cabo em ossos tipo II, III e IV, se o osso não for o 

suficientemente denso é recomendável o uso de enxertos ósseos (Flanagan, 2007). 

Esta técnica inicia com a exposição da crista óssea, uma abordagem sem 

descolamento de retalho é arriscada, podendo ocultar fraturas e complicações 

durante o procedimento.  

Após as primeiras perfurações são utilizados expansores ósseos, para 

pressionar as corticais lingual e vestibular, aumentando a distância entre elas 

(Flanagan, 2007). A expansão óssea é possível graças a uniões de polímero de 

colágeno que fazem parte da porção orgânica do osso, estas uniões quebram mas a 
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matriz óssea permanece íntegra,  igual que o periósteo, fazendo possível a 

regeneração óssea (Thompson et al., 2001). A expansão pode ser utilizada em 

casos unitários ou múltiplos, enxertos ósseos podem ser necessários em casos com 

fendas maiores a 1,5mm (Flanagan, 2007). 

A cirurgia guiada não está indicada para técnicas de expansão óssea 

alveolar, já que é necessário visualizar o osso em caso de trincas ou fratura durante 

o procedimento. Assim em casos de maxilares atróficos estaría contraindicado, já 

que um requerimento da cirurgia guiada é osso suficiente (Van Assche et al., 2012; 

Arisan et al. 2010a). 

 

2.2.2.2 Guias Dinâmicos 

 

 Os sistemas de navegação 3D utilizam pontos de referência com um sistema 

de orientação, que permitem transmitir o planejamento computadorizado diretamente 

na cavidade oral em tempo real, conhecido como cirurgia assistida por computador, 

método estereotáxico ou sistema de coordenação assistida (Birkfellner et al., 2001). 

São sistemas de navegação dinâmicos que utilizam tecnologia óptica para 

posicionar a peça de mão, os maxilares e transmitir as informações para um monitor 

(Bouchard et al., 2012).  

Estes sistemas de cirurgia guiada dinâmicos podem ser classificados como 

Passivos, Semi-ativos e Ativos. As vantagens do Sistema Passivo são flexibilidade e 

segurança, já que possibilitam modificações manuais durante a perfuração, mas 

precisam de complexa e custosa tecnología, como o sensor óptico introduzido por 

Birkfellner et al. (2001). Utilizam um sistema de sensores que reflete a luz emitida 

por uma fonte para câmeras satélite a diferença dos sistemas ativos, onde as 

câmaras recebem a luz diretamente da fonte (Block et al., 2016). 

Os sistemas passivos ópticos precisam de marcadores fixados ao paciente 

durante a TC. Os dispositivos que têm as marcações permitem registrar o 

posicionamento do maxilar com referência às câmeras. Os sensores são colocados 

no dispositivo dos marcadores dos maxilares e outro na peça de mão o que permite 

a navegação. O cirurgião usa a tela de navegação para dirigir a perfuração com 

mínima visualização da peça de mão na boca do paciente (Block et al., 2016). 
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Os sistemas Semi-ativos são restritos a uma estratégia, que é a planificação 

prévia, mas o controle final depende do cirurgião. As vantagens do Sistema Semi-

ativo são a precisão, simplicidade e menor custo. Entre eles estão a Alinhação 

guiada Laser, Alinhação mecânica com robot de 6 eixos e guias cirúrgicos (Fortin et 

al., 2002). Nos Sistemas Ativos algumas tarefas são feitas com um sistema robótico 

autônomo, supervisado pelo cirurgião e controladas por outro sensor (Fortin et al., 

2002). 

A navegação dinâmica começa ao segurar o dispositivo de marcadores na 

boca do paciente, numa área que não atrapalhe o acesso ao local cirúrgico. A broca 

é direcionada com a imagem 3D projetada na tela que inclui a profundidade 

planejada (Block et al., 2016). 

 Ploder et al. (1995) e Solar et al. (1996) utilizaram um sistema de navegação 

magnético para orientar e posicionar a broca durante a perfuração. Este sistema 

precisa tomografar grande parte dos maxilares e ossos da face, com cortes de 3mm 

de espessura e pelo menos 7 pontos de referência ou marcadores. 

Watzinger et al. (1999) incorporou um sensor óptico na técnica que junto com 

o avanço da TC facilitou o uso do sistema. No estudo in-vitro de Birkfellner et al. 

(2001) os autores usaram 5 mini implantes de 2 x 1,8mm como marcadores de 

referência para o sistema de navegação,  em 5 protótipos maxilares didáticos. 

Esferas de aço de 0,5mm foram distribuídas nos modelos para orientar o sistema. 

Utilizaram um sensor leitor de diodos emissores de luz LED (Light emitting diodes). 

Avaliaram a precisão do sistema mediante erros de localização e erros na seleção 

do alvo, observando em média desvios de 0.69+/- 0.15mm e um máximo de 1.87+/- 

0.47mm.  

Fortin et al. (2002) avaliaram o sistema de navegação 3D em um estudo in- 

vitro, sem encontrar distorções na aquisição das imagens tomográficas, encontrando 

desvios menores a 0,2mm e 1,1 graus. Hassfeld et al. (2000) observaram um 

desviomédio de 0,2 a 1,44mm no ápice 0,12 a 0,95 no nível cervical e 1,35 a 4 graus 

de inclinação. Demonstrando que é uma técnica de alta precisão, o custo é um 

limitante para seu uso na rotina da clínica. 

 Vários sistemas de navegação foram propostos, a maioria de eles em estudos 

in-vitro, como o rastreamento óptico por Birkfellner et al. (2001), sistema de 

rastreamento magnético por Solar et al. (1996), um guia cirúrgico estabilizado no 

tecido mole sem descolamento de retalho por Fortin et al. (2002) e o robot com 
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braço mecânico de Brief et al. (2000). Lin et al. (2015) avaliaram a técnica dinâmica 

in-vitro, aplicando um sistema de realidade virtual, o qual evita que o cirurgião mude 

sua atenção à tela do monitor durante a cirurgia. Kang et al. (2014) realizaram um 

estudo laboratorial comparando os guias estereolitografados e a navegação com 

três operadores, observando maiores erros com a navegação 3D em relação aos 

guias estereolitográficos. 

Na revisão sistemática de Jung et al. (2009) observaram maior precisão dos 

guias dinâmicos quando comparados com os estáticos. Provavelmente pela maior 

quantidade de pesquisas in vitro com navegação e in vivo com guias estáticos 

(Vercruyssen et al., 2014c). 

 Abboud e Orentlicher (2011) demonstraram que é possível usar uma placa 

universal como guia cirúrgico sobre modelos do paciente, independente do sistema 

de implantes ou tomógrafo utilizado. Este sistema universal é significativamente útil 

nos casos de laboratórios que utilizam um sistema de implantes distinto ao do 

cirurgião. 

 Entre as vantagens da navegação 3D estão a precisão, ainda que mais 

estudos clínicos sejam necessários para poder compará-la com a estereolitografia. 

Melhora a postura do cirurgião já que este não precisa ver diretamente a broca 

durante a perfuração, menor giro da coluna e do pescoço. Está indicado em casos 

de limitada abertura bucal para inserção de implantes posteriores. O sistema é 

flexível permitindo mudanças durante a perfuração e precisa menor tempo 

laboratorial (Block et al., 2016). 

Indicações da técnica incluem o desejo de cirurgia sem descolamento de 

retalho mucoperiosteal, posterior a enxertos ósseos para não interferir na 

vascularização do enxerto. Para limitar uma determinada distância com os dentes 

vizinhos ou espaços desdentados estreitos em casos de alta precisão como em 

áreas estéticas, para controlar a profundidade e evitar trauma do nervo ou 

perfurações, em casos de levantamento de seio e para pacientes com limitada 

abertura bucal. E para casos nos que os guias estáticos interferem no 

posicionamento ideal do implante (Block et al., 2016). 

Block et al. (2016) considera a navegação 3D um método predominante sobre 

os outros em tempo e custo benefício. Em casos de pacientes com dentes o sistema 

precisa deles para fixar o dispositivo de marcadores, porém, a eleição sobre o tipo 

de sistema dinâmico ou estático depende da experiência do cirurgião. 
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A desvantagem da técnica é a mudança de atenção que o cirurgião precisa 

entre a tela do monitor e o paciente (Wanschitz et al., 2002).  

 

 
Carga Imediata 

 

 Mesmo com os desvios descritos o uso de carga imediata associada à cirurgia 

guiada vem sendo aplicada com índices de sucesso entre 98,33% para os implantes 

e 91,66% para as prótese inmediatas (Sanna et al., 2007).  Com altos índices de 

sucesso na sobrevida dos implantes ainda em áreas de baixa densidade óssea 

(Schnitman et al., 2014). Ao aproveitar a vantagem da cirurgia sem descolamento de 

retalho que permite obter maior estabilidade primária (Esposito et al., 2007). 

 A técnica é especialmente útil em Implantes dentários unitários anteriores, 

onde a estética é importante e é necessário o provisório imediato (Turkyilmaz et al., 

2009). Os índices de sucesso de implantes com carga imediata são similares aos 

implantes com carga convencional com prótese provisória tanto em maxila como em 

mandíbula (Gallucci et al., 2014). É frequentemente utilizada em conjunto a cirurgia 

guiada, em casos de All on 4 (Malo et al., 2005), prótese imediata definitiva ou 

provisória (Pomares, 2009), implantes imediatos pós extração, melhorando o 

paralelismo entre os implantes e porém a inserção dos componentes e a prótese 

(Greenberg, 2015). 

 Para evitar o fracasso e complicações relacionadas com a prótese imediata, 

como tensão dos implantes (Sanna et al., 2007), fraturas da prótese (Arisan et al. 

2010a) e afrouxamento dos parafusos (Vohra et al., 2013). Sugere-se a moldagem 

pós operatória e transferência dos implantes a modelos de laboratório (Giacomo et 

al., 2014). 

Algumas das complicações descritas na literatura da carga imediata com 

cirurgia guiada são fratura do guia, deiscência, laceração do tecido mole, 

desadaptação da prótese provisória e fratura da prótese. A carga inmediata é 

portanto um procedimento complexo que requer medidas preventivas (Vercruyssen 

et al. 2014b). 
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3. PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi testar um sensor experimental por refletância 

digital, para cirurgia guiadacom implantes, de acordo com o planejamento virtual em 

3Dno campo operatório. 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Testar um sensor calibrado em milímetros com guias visíveis, para leitura da 

distância do limite do osso com a broca. 

 

2. Verificar a fidelidade do equipamento. 

 

3. Comparar os implantes colocados com guia estereolitográfico associados ao 

sensor, com aqueles colocados na técnica convencional, somente com o guia 

estereolitográfico (grupo controle). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 Os materiais, instrumentais e aparelhos empregados na pesquisa estão 

descritos a seguir (Quadro 4.1). 

 

Quadro 4.1. - Materiais Utilizados neste trabalho. 

 

Material Nome Comercial Empresa 

Polímero de Resina Acrílica 

Quimicamente Ativada 

Jet – Acrílico auto polimerizante Artigos Odontológicos Clássico 

Ltda. São Paulo, SP. 

Monômero de Resina Acrílica 

Quimicamente Ativada 

Jet – Acrílico auto polimerizante

   

Artigos Odontológicos Clássico 

Ltda. São Paulo, SP. 

Farinha de Osso West Garden Agrofor Comércio e Indútria 

Ltda. Poços de Caldas, MG 

Gesso pedra Tipo IV Polident II Polidental Industria e Comércio 

Ltda. São Paulo, SP. 

Resina macia para 

reembasamento 

Soft Confort Dencril Produtos Odontológicos 

Silicone de Condensação  Optosil Kulzer Mitsul Chemicals Group 

Silicone de Condensação  Xantopren VL plus Kulzer Mitsul Chemicals group 

Activador Universal Plus Xantopren Kulzer Mitsul Chemicals group 

Mufla metálica Mufla N 6 Mac Dental, SP 

Vaselina Filtrada Neutra Sidepal Sidepal Industria e Comercio 

LTDA. Guarulhos SP 

Broca esférica Carbide 44,5mm Broca esférica Carbide n ½ Angelus Prima Dental, SP 

Broca Carburo tungstênio 

cónica 

Maxicut Odontomega, SP 

Espátula Número 36 Espátula 36 S.S. White Artigos Dentários 
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Ltda. Rio de Janeiro 

Motor de Chicote 851 - Aparelho de brocar 110v Metalúrgica Fava. SP 

Pote Dappen Pote Dappen Jon Comércio de Produtos 

Odontológicos Ltda. SP 

Tomógrafo Cone Beam Carestream CS9300 Carestream Dental, USA 

Programa de Planejamento Implant Viewer Anne Solutions, SP. NEODENT 

Indústria e Comércio de 

Materiais Dentários S.A. SP 

Guia Cirúrgico 

Estereolitográfico 

NeoGuide NEODENT Indústria e 

Comércio de Materiais 

Dentários S.A. SP 

Motor de Implantes BLM 350 VK Drill Equipamentos 

Elétricos Ltda. SP 

Contra Ângulo 16:1 Contra Ângulo VK Drill Equipamentos 

Elétricos Ltda. SP 

Kit Cirúrgico para Cirurgia 

Guiada 

Kit NGS Implantes Cônicos NEODENT Indústria e 

Comércio de Materiais 

Dentários S.A. SP 

Kit Cirúrgico para implantes Kit Cirúrgico Compacto - 

NEOGUIDE 

NEODENT Indústria e 

Comércio de Materiais 

Dentários S.A. SP 

20 Implantes Dentais Cone 

Morse de 3,5 x 11,5mm 

Drive CM NEODENT Indústria e 

Comércio de Materiais 

Dentários S.A. SP 

Fonte: o autor 

 

Este estudo é do tipo transversal, experimental e analítico. A metodologia 

empregada para a realização desta pesquisa incluiu um guia cirúrgico 

estereolitográfico com anilhas metálicas denominado NeoGuide (NEODENT 

Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. SP), junto com o kit de cirurgia 

guiada, sem a utilização de estabilizadores da empresa e um sensor experimental 

de reflectância digital. 
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O modelo experimental foi obtido a partir de um modelo didático de gesso 

pedra tipo II desdentado total, da Disciplina de Prótese Total do Departamento de 

Prótese da FOUSP. (Figura. 4.1) 

 

Figura 4.1 - Modelo didático 

 

Fonte: o autor 

 

 Este modelo foi submetido a um desgaste por meio de várias perfurações 

realizadas com broca esférica, com dois milímetros de diâmetro (figura 4.2), em toda 

a superfície. (Figura 4.3) 

 

Figura 4.2 broca esférica usada para perfurações no modelo didático 

 

 

Fonte: Autor 
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Figura 4.3- Modelo didático com as perfurações realizadas 

 

Fonte: o autor 

 

 

Com uma fresa redonda de carburo tungstênio, os diversos pontos foram 

unidos de tal forma, que ao final, o modelo todo tinha uma redução, relativamente 

homogênea, área referente à mucosa gengival, (Figura 4.4 A e B) a qual seria 

posteriormente reconstruída, simulando a camada de gengiva artificial em silicone, 

no futuro modelo experimental. A partir deste modelo, 10 cópias idênticas do modelo 

experimental simulado de osso foram construídas.  

 

Figura 4.4 - A) Perfurações. B) Regularização do modelo didático inicial 

A       B 

Fonte: o autor 
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A seguir, o modelo assim preparado foi colocado em uma mufla com gesso pedra e, 

a contra mufla, com gesso e silicone (figura 4.5 A e B) 

 

Figura 4.5 -A) Mufla preenchida com gesso. B) Contra mufla com gesso e silicone 

 

A 

B 

Fonte: o autor 

 

Os modelos simulados de osso foram compostos pela mistura de 25 gramas de 

resina acrílica auto polimerizável, quimicamente ativada (Jet Artigos Odontológicos 

Clássico Ltda, São Paulo, SP) e 75 gramas de farinha de osso (fertilizante em pó) 

(Protótipo patenteado por Novellino e Laganá, 2011) (Figura 4.6). A quantidade de 

monômero (Jet – Acrílico auto polimerizante,) utilizado na mistura foi o suficiente 

para molhar todo o material seco (Novellino e Laganá, 2011). 
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Figura 4.6 - Proporção de farinha de osso e resina acrílica para construção do modelo experimental 

 

 

Fonte: Autor 

 

 Após manipulada a mistura resina/farinha de osso, esta foi prensada na mufla, 

obtendo o modelo desejado (Figura 4.7). Dessa forma foram construídos os 10 

modelos. 

 

Figura 4.7 - Modelo simulado de osso resultante 

 

 

Fonte: Patente Novellino e Laganá, 2011. 

 

A densidade obtida nos modelos foi avaliada e resultou em números de 1500 a 2200 

Hounsfields (Hu), equivalente ao osso denso. (Quadro 4.2 e Figura 4.8) 



 

Escala Hounsfield

Gordura 

Água 

Sangue 

Músculo 

Tecidos moles, 

Contraste 

Osso 

 
Figura 4.8 - Densidade óssea dos modelos; áreas sinalizadas pela seta amarela. A

1702Hu 
A    

Fonte: o autor 

 

Para simular a mucosa sobre os modelos, estes receberam uma camada de resina 

de reembasamento (Soft Confort) prensada 

Quadro 4.2 - Escala Hounsfield 

 

Hounsfield 

−100 a −50 

0 

+30 a +45 

+10 a +40 

Tecidos moles, +100 a +300 

+700 (osso esponjoso) a +3000 (osso denso)

Fonte: Bushong e Stewart Carlyle 2008. 

óssea dos modelos; áreas sinalizadas pela seta amarela. A

    B 

Para simular a mucosa sobre os modelos, estes receberam uma camada de resina 

de reembasamento (Soft Confort) prensada dentro da mufla, obtendo assim o 
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+700 (osso esponjoso) a +3000 (osso denso) 

óssea dos modelos; áreas sinalizadas pela seta amarela. A) 2153Hu. B) 

 

Para simular a mucosa sobre os modelos, estes receberam uma camada de resina 

dentro da mufla, obtendo assim o 
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modelo experimental com características de modelo com reabsorção óssea (figura 

4.9).  

 

Figura 4.9 - Modelo Experimental finalizado com a camada de resina de reembasamento simulando a 
mucosa 

 

Fonte: Novellino e Laganá, 2011

 

Tomografía do modelo experimental

 

Um modelo aleatório foi tomo

com Cone Bean Carestream CS9300, realizado na Fundação da Faculdade de 

Odontologia da USP (FUNDECTO), com um campo de visão (FOV 

5x5,  75 Kv, 4.0mA em 20 segundos e um voxel de 90 micrômetros. Estes dados 

foram enviados à Empresa NEODENT para a confecção do NeoGuide, com o 

planejamento definido para colocação de 2 implantes nas 

23) com o software CoDiagnostiX

  

modelo experimental com características de modelo com reabsorção óssea (figura 

Experimental finalizado com a camada de resina de reembasamento simulando a 

 

 

2011 

Tomografía do modelo experimental 

grafado seguindo o protocolo de aquisição tomográfica 

com Cone Bean Carestream CS9300, realizado na Fundação da Faculdade de 

Odontologia da USP (FUNDECTO), com um campo de visão (FOV - field of view) de 

5x5,  75 Kv, 4.0mA em 20 segundos e um voxel de 90 micrômetros. Estes dados 

foram enviados à Empresa NEODENT para a confecção do NeoGuide, com o 

planejamento definido para colocação de 2 implantes nas regiões dos caninos (13 e 

oftware CoDiagnostiX. (Figura 4.10) 

modelo experimental com características de modelo com reabsorção óssea (figura 

Experimental finalizado com a camada de resina de reembasamento simulando a 

 

grafado seguindo o protocolo de aquisição tomográfica 

com Cone Bean Carestream CS9300, realizado na Fundação da Faculdade de 

field of view) de 

5x5,  75 Kv, 4.0mA em 20 segundos e um voxel de 90 micrômetros. Estes dados 

foram enviados à Empresa NEODENT para a confecção do NeoGuide, com o 

dos caninos (13 e 



Figura 4.10 - A) Tomografía inicial 

Fonte: o autor 

 

Tomografía inicial B) Planejamento digital pela equipe NeoDent (coDiagnostiX)
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a equipe NeoDent (coDiagnostiX) 
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Figura 4.11 - Adaptação do guia cirúrgico estereolitográfico NeoGuide (NEODENT) no modelo 
experimental. A) Vista da adaptação do NeoGuide por disto/palatino. B) Vista oclusal 
da guia cirúrgica 

 

A 

B 

Fonte: O autor 

 

Sensor experimental por refletância digital 

 

O sensor foi desenvolvido pelo Engenheiro Pablo Valdivieso no Equador. Os 

conjuntos de sensores de reflectância Pololu QTR-8A 

[http://www.pololu.com/product/960]e QTR-8RC [http://www.pololu.com/product/ 

961], sensores de proximidade ou de reflexão de uso geral os quais podem ser 

utilizados em amplas aplicações de aproximação. Cada módulo é um suporte 

conveniente para oito pares de emissores e receptores IR (fototransistor) 

uniformemente espaçados a intervalos. As saídas são independentes, mas os LEDs 

http://www.pololu.com/product/ 961
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são dispostos em pares para reduzir à metade o consumo de corrente. Os LEDs são 

controlados por um MOSFET (transistor de efeito de campo metal - óxido - 

semicondutor - TECMOS) com um portão normalmente puxado alto, permitindo que 

os LEDs sejam desligados configurando o portão MOSFET para uma baixa tensão. 

As resistências de limitação de corrente LED para operação de 5 V estão 

dispostas em duas etapas. Isso permite uma simples derivação de um estágio para 

habilitar a operação a 3,3 V. A corrente do LED é de aproximadamente 20-25 mA, 

tornando o consumo total da placa um pouco abaixo de 100 Ma. Um interruptor para 

desligar e ligar os sensores A e B foi adicionado à pinça fixadora (Figura 4.12). 

 A calibração do sensor em relação as brocas foi feita visualmente calculando 

a metade do ponto cervicar e apical do planejamento inicial.  

Figura 4.12 - Sensor experimental de aproximação por reflectância. 

 

 

Fonte: O autor 

 

  

Pinça com Sensores A e B 

Sensor A Sensor B 
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A divisão dos grupos foi realizada da seguinte maneira: 

 

Grupo 1: Gupo control.Foram inseridos 2 implantes (DriveCM, NEODENT) de 

3,5mm de diâmetro por 11,5mm de comprimento com guia cirúrgico 

estereolitográfico (NEODENT)  (Figura 4.11), em 5 modelos, nas regiões dos 

caninos (13 e 23), junto com o kit de cirurgia guiada.  

 

Grupo 2: Associação do guia cirúrgico com o sensor experimental por  

reflectância digital. Este grupo foi composto por 5 modelos, onde foram inseridos 2 

implantes (DriveCM, NEODENT) de 3,5mm por 11,5mm, em cada modelo, com 

auxílio do sensor experimental. O guia cirúrgico estereolitográfico da empresa 

NEODENT foi utilizado para marcar a entrada das perfurações; as brocas foram 

guiadas pelo sensor experimental por  reflectância digital (figura 4.13), sem o guia 

estereolitográfico ou o kit de cirurgia guiada da Empresa NEODENT. 

O posicionamento dos implantes foi determinado pelo planejamento realizado 

a partir da TC de um dos modelos nas regiões dos dentes caninos (13 e 23), pela 

empresa NEODENT (figura 4.11). Um só planejamento foi realizado para toda a 

amostra com o guia cirúrgico NeoGuide, utilizado para inserir os implantes no grupo 

1 (controle) e este, somente utilizado para realizar uma pequena incisão circular 

evidenciando a localização da entrada das brocas no grupo 2, onde seria 

empregado o sensor experimental por refletância digital. 

 

Inserção dos Implantes 

 

No grupo 1, de acordo com o protocolo,foram feitas duas perfurações para 

inserir os pinos de fixação a fim de manter firme e estável em posição o guia 

cirúrgico no modelo. Posteriormente foi inserida a manga para a broca 2.0 do kit 

NeoGuide e a broca 3.5 para as perfurações (Figura 4.13). 

 

  



75 

 
Figura 4.13 - Pinos fixadores posicionados na parede vestibular e guia para a broca 2.0 NeoGuide 

 

 

Fonte: o autor 

 

Os implantes foram inseridos com o posicionador do kit de cirurgia guiada 
NeoGuidecom um torque de 50N (figura 4.14). 

 
Figura 4.14 - A) Implante cone Morse Drive Neodent. B) Inserção de implante 3.5mm de diâmetro x 

11.5mm de comprimento Drive Cone morse com 50N com o guia NeoGuide(G1) 
 

A 

B 

Fonte: o autor 
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No grupo 2, onde os modelos foram perfurados empregando o sensor (figura 

4.16), foi feita uma incisão circular no nível cervical com ajuda do NeoGuide e a 

base de uma escova Robinson afilada (Figura 4.15). A sequência das brocas foi a 

mesma que a empregada no G1, mas com brocas do kit cirúrgico, menores que às 

do G1 (Figura 4.17). Os implantes foram inseridos a mão livre sem o guia ou o 

sensor. 

 

Figura 4.15 - Incisão circular no nível cervical, marcando o início da perfuração G2 

 

 

Fonte: o autor 
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Figura 4.16 -Perfuração no G2 com Sensor por refletância (sensor B em direção vestibular). 

 

 

Fonte: o autor 

 

A precisão dos implantes foi testada mediante tomografias de cada um dos 

modelos após a colocação dos implantes, sobrepostas ao planejamento virtual 

inicial. Foram avaliados desvios no nível cervical, apical e a orientação angular. 
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Figura 4.17. A)Implantes inseridos (G1). Implantes posicionados nas regiões dos dentes 13 e 23, na 
maxila, de acordo com o planejamento virtual e com a guia NeoGuide. B) Os 5 modelos 

do G1 
 

a 

b 

Fonte: o autor 

 

 

  



Figura 4.18–Ilustração da sobreposição de imagens com implantes inseridos A) sagital. B) coronal.

Fonte: Autor 

  

 

obreposição de imagens com implantes inseridos A) sagital. B) coronal.
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obreposição de imagens com implantes inseridos A) sagital. B) coronal. 

A

B 
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Quadro 4.3 -Variáveis do estudo 

 

VARIÁVEL TIPO UNIDADE 

Desvio das posições 

apical e cervical  

Desfecho 

Quantitativo Contínuo 

milímetros 

Inclinação do implante Quantitativo contínuo graus 

Guia Cirúrgico Qualitativo Nominal Experimental e 

Prototipagem 

Fonte: o autor 

 

Amostra:10 modelos 

Intervenção: Sensor  

Comparação: Guias estereolitográficos 

Desfecho:Desvios lineares nos níveis cervical, apical e inclinação angular 

 

 
Hipóteses: 

 0. O sensor experimental não apresenta diferenças significativas quando 

comparado ao guia estereolitográfico.  

1. O sensor experimental apresenta maior desvio quando comparado ao guia 

estereolitográfico. 

 

  



81 

 

5 RESULTADOS 

 

 

As imagens tomográficas dos implantes inseridos nos modelos experimentais 

simuladores do maxilar foram sobrepostas no software da empresa NEODENT 

(tabela 5.1).  

 

Tabela 5.1 - Desvios angulares e lineares obtidos pela sobreposição das imagens tomográficas dos 
implantes 13 e 23 instalados, em relação ao planejamento virtual 

 

Sagital vestibular   Coronal distal   

Implante N 

13 

Inclinação 

Angular 

(graus) 

Entrada 

(mm) 

Ápice 

(mm) 

Implante N 

13 

Inclinação 

Angular 

(graus) 

Entrada 

(mm) 

Ápice 

(mm) 

1 6.6 -1.13 0.2 1 6.6 -1.2 -1.2 

2 1.2 1.1 0.87 2 1.2 -0.8 -0.88 

3 2.8 -0.77 -0.3 3 2.8 

-0.27 

0.02 

4 2.5 

-2.27 

-1.76 4 

2.5 

0.36 0.3 

5 4.5 -2.66 -2.01 5 4.5 

-0.47 

-1.1 

6 6.2 -2.19 -2.87 6 6.2 -1.06 -0.02 

7 3 0.73 0.24 7 3 0.04 0.37 

8 6.6 

-0.93 0.28 8 

6.6 -1.73 -1.22 

9 10.9 -1.65 0.48 9 10.9 0.86 0.37 

10 7.5 -1.24 0.08 10 7.5 

-0.23 

0.47 

Sagital vestibular   Coronal distal   

Implante N 

23 

Inclinação 

Angular 

(graus) 

Entrada 

(mm) 

Ápice 

(mm) 

Implante N 

23 

Inclinação 

Angular 

Entrada 

(mm) 

Ápice 

(mm) 

1 9.5 2.3 0.41 1 9.5 0.76 0.89 
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2 1.6 1.45 1.28 2 1.6 0.38 0.65 

3 6 2.56 3.44 3 6 0.12 0.95 

4 1.4 -1.12 -1.06 4 1.4 1.31 1.59 

5 5.4 -0.19 0.87 5 5.4 0.58 0.82 

6 4.4 3.27 4.01 6 4.4 1.33 1.81 

7 8.1 1.94 0.4 7 8.1 0.18 -0.31 

8 2.8 -0.69 -0.18 8 2.8 0.22 0.44 

9 4.2 -0.99 -0.16 9 4.2 0.73 0.56 

10 1.1 2.55 2.5 10 1.1 1.22 0.99 

 

GUIA (1-5) 

SENSOR (6-10) 

Fonte: o autor 

 

 

Foi utilizado o teste estatístico de Shapiro Wilk para avaliar a normalidade dos 

dados obtidos, sendo que a amostra teve tendência à normalidade. 

A análise estatística dos dados foi realizada em duas etapas: uma para 

desvios lineares entre o planejado e o realizado e, outra, para analisar as 

discrepâncias angulares. Foi realizado o teste t student para grupos independentes 

paramétricos (Tabela 5.2).  

Os resultados da análise de variância para os desvios lineares e angulações 

mostraram não haver diferença estatisticamente significante entre os grupos.  

 Durante o procedimento, dois implantes do G1 ficaram superficiais, 

estabilizando com 50N de torque. A consistência e dureza dos modelos foram 

maiores que às do osso natural. Porém, usou-se maior força durante a perfuração, o 

que pode influenciar na micromovimentação do guia cirúrgico. 

  

  



83 

 

O sensor experimental de refletância digital apresentou algumas dificuldades e erros 

técnicos, entre eles: 

 

●  Demora na leitura da distância das brocas; 

● Foi requerida maior atenção por parte do operador em função da 

necessidade de se prestar atenção à tela do sensor e às brocas em relação 

às pontas do sensor, ao mesmo tempo; 

● A escolha da pinça empregada para fixar o sensor não foi adequada pela sua 

falta de anatomia, dificultando seu posicionamento nos modelos. 

 

Tabela 5.2 - Resumo da análise estatística descritiva e test t student 

 

Desvios GUIA SENSOR Test t student U Test t student B 

Angulação   p (unilateral) = p (bilateral) = 

Mean 4.15 5.48 0.0677 0.1354 

SD 2.6566 2.8547   

Max. 9.5 10.9   

Min. 1.2 1.1   

Entrada   p (unilateral) = p (bilateral) = 

Mean 0.002 0.118 0.3992 0.7983 

SD 1.373 1.476   

Max. 2.56 3.27   

Min. -2.66 -2.19   

Ápice   p (unilateral) = p (bilateral) = 

Mean 0.199 0.213 0.4871 0.9742 

SD 1.289 1.429   

Max. 3.44 3.27   

Min. -2.01 -2.19   

Fonte. o autor 
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Gráfico 5.1 - Box Plot de análise estatística t student mostrando médias de inclinações angulares 

entre o G1 e G2 

 

Fonte: O autor 

 

 Nográfico 5.1 pode ser observado maior desvio no G2, com o sensor, porém, 

as diferenças não foram significativas entre os grupos. 

 

  

graus 
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Gráfico 5.2 - Box Plot de análise estatística t student mostrando médias ao nível cervical, a entrada 

das brocas entre o G1 e G2. Um maior intervalo pode ser observado no G2 
 
 

 

 

Fonte: o autor 

 

No gráfico 5.2 pode ser observado um intervalo ligeiramente maior de desvios 

no G2, com o sensor, porém as diferenças não foram significativas entre os grupos. 

 

  

mm 
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Gráfico 5.3 - Box Plot de análise estatística t student mostrando médias ao nível apical, a entrada 
das brocas entre o G1 e G2 

 
 
 

 

Fonte: o autor 

 

 

O gráfico 5.3 mostra um intervalo ligeiramente menor de desvios no G2, com 

o sensor, porém as diferenças não foram significativas entre os grupos. Foram 

observados valores atípicos extremos no G2 (sensor) representados pelos pontos 

aos extremos da caixa de resultados do sensor. 

 

 

mm 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

A sobrevida dos implantes pode ser afetada pela divulsão do retalho (Pozzi 

et al. 2014) e a reabsorção óssea é significativamente maior quando este é realizado 

(Novaes et al. 2017). Isto sugere e mostra a importância da realização da cirurgia 

guiada, sem descolamento de retalho, para inserção de implantes, principalmente 

em áreas estéticas e casos específicos. Assim, quando por situações clínicas a 

indicaçãode cirurgia guiada é limitada, uma ferramenta calibrada e baseada na TC 

poderia satisfazer as necessidades cirúrgicas, como é o caso de implantes 

imediatos, como foi observado por Pozzi et al. (2014), ou para expansão óssea. 

Ao comparar os resultados obtidos nas revisões de Giacomo et al. (2005) e 

posteriores trabalhos de Vercruyssen et al. (2014c) com menores desvios, pode-se 

observar o progresso da técnica. Mesmo assim, os atuais desvios estimulam 

pesquisas visando obter um sistema cada vez mais preciso e confiável.  

Nossos resultados suportam os achados por outras pesquisas com desvios 

lineares menores que 1 mm e angulares de 6° (tabela 5.2). Entre as revisões mais 

atuais com guias prototipados, Zhou et al. (2018) observaram 1.25 mm (95% 

intervalo de confiança [CI]: 1.22-1.29) ao nível cervical, 1.57 mm (95% CI: 1.53-1.62) 

no ápice, e 4.1° (95% CI: 3.97-4.23) de inclinação angular. Observaram também, 

uma associação significativa entre a densidade óssea e o desvio, com resultados de 

precisão maiores em mandíbula quando comparados à maxila e ao utilizar pinos de 

fixação.  

Ao comparar as variações entre o sistema guiado (G1) e o sensor (G2) pode 

ser observado que os implantes colocados com o sensor apresentaram maiores 

intervalos de variação (Gráficos 5.1 e 5.2) com exceção da entrada ao nível cervical 

(Gráfico 5.3), isto já que o início da perfuração foi marcado com o guia 

estereolitográfico. Porém o sensor ao nível cervical apresentou valores extremos, 

possivelmente por erro de assentamento do guia, escorregamento das brocas ou 

alterações na forma da gengiva artificial. Assim o sensor poderia colaborar à 

inserção de implantes associado a um guia estereolitográfico para limitar os desvios, 

mas não substituir o guia. 

O sensor por reflectância é um guia dinâmico.  Os resultados observados na 

revisão de Block et al. (2016) com guias dinâmicos foram de aproximadamente 0,4 
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mm na entrada e 4° de angulação. Entre os fatores relacionados as variações neste 

trabalho estão a mecânica deficiente da piça utilizada, a calibração digital do sensor 

e o tempo do aparelho em mostrar a medição (tabela 5.2). 

A densidade óssea simulada obtida neste estudo com os modelos 

experimentais foi semelhante à de osso tipo I denso; a matriz acrílica fez com que a 

densidade fosse maior que o previsto, com 2200 HU radiograficamente, mas a 

sensação manual de densidade durante a perfuração foi maior. No G2, onde não foi 

utilizado o guia NeoGuide, houve escorregamento com o uso da broca tipo lança 

devido à densidade do modelo experimental, durante a primeira perfuração, sendo 

necessário aplicar força extra para vencer a resistência da estrutura. Contrário aos 

achados clínicos, nos quais o maxilar estava sujeito a maiores desvios quando 

comparado à mandíbula (Zhou et al. 2018), a densidade óssea pode ser um fator 

associado a desvios, em ossos tipo I e IV.Valores similares foram encontrados na 

revisão sistemática de Seo et al. (2018) com desvios máximos de 2.19 mm no nível 

apical, 1.68 mm ao nível coronal e inclinação angular de 4.67° em pacientes 

desdentados totais. 

No G1, o guia cirúrgico NeoGuide manteve a broca firme facilitando o 

procedimento e diminuindo o tempo, consideravelmente. Outra vantagem do sistema 

NeoGuide é que permite observar se existe desvio durante a inserção do implante 

ao se aproximar as mangas do posicionador e o guia (Figura 4.14 B). Ao observar 

esta fenda, a posição do implante  pode ser corrigida, tirando o implante e corrigindo 

a perfuração.  

É importante considerar que no G1 não foram utilizados os estabilizadores do 

kit NeoGuide, um diferencial da empresa NEODENT, já que a maioria de sistemas 

não dispõe destas peças, as quais diminuem consideravelmente os desvios dos 

implantes. Isto explica os resultados similares entre o guia prototipado e o sensor 

por refletância experimental. Porém, o sensor pode obter resultados similares a um 

guia prototipado comum, mas dificilmente alcançaria os resultados do NeoGuide ou 

outros guias comerciais. 

Poucos estudos laboratoriais são reportados na literatura em relação a guias 

cirúrgicos e técnicas alternativas. Os achados neste estudo corroboram com os 

achados de Kang et al. (2014), preferindo os guias estereolitográficos dos sistemas 

dinâmicos, sendo que ao limitar o deslocamento das brocas a técnica resulta mais 
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segura e fácil de executar. Lin et al. (2015) conseguiram diminuir as desvios ao 

aplicar um sistema de realidade aumentada, relacionado ao guia estereolitográfico.  

Durante a perfuração do osso no G2, com o sensor experimental, foi 

percebida a dificuldade para manter as brocas na posição estável, sendo que a 

broca inicial escorregava e variava de posição pela topografia irregular do modelo 

experimental. Dificuldades similares são de se esperar caso não seja utilizado o 

sistema do kit de cirurgia guiada que mantém a broca firme e em posição. Os 

desvios encontrados neste trabalho são relacionadas também ao modelo utilizado, 

que além de ter maior densidade que o osso, tinha o rebordo alveolar fino, uma 

característica desfavorável para a cirurgia guiada. 

Entre as dificuldades observadas em relação ao uso do sensor experimental 

por refletância digital, a alternância da atenção entre o local da inserção e a tela do 

sensor, pode produzir inconvenientes durante a perfuração. Esta instabilidade de 

atenção também foi observada em sistemas dinâmicos (Wanschitz et al., 2002). 

Van de Velde et al. (2008) reportaram frequentes perfurações do osso nas 

cirurgias sem descolamento de retalho e sem a utilização de guias cirúrgicos. Guias 

estereolitográficos sem anel metálico e o sistema de componentes para cirurgia 

guiada resultam em desvios significativos na posição final dos implantes. 

Vercruyssen et al. (2015) sugeriram que a redução de passos no processo 

pré operatório da cirurgia guiada, poderia melhorar a precisão dos guias cirúrgicos, 

associados com scanners ópticos e melhorias nas impressões 3D. Um sensor 

associado ao guia estereolitográfico poderia diminuir e até eliminar os riscos e os 

desvios reportados na literatura. 

 Necessário se torna destacar que este foi o primeiro experimento relacionado 

a um sensor de reflectância digital para instalação de implantes. Várias dificuldades 

apareceram durante o uso do sensor, entre estas a demora em projetar a distância 

exata da broca, sendo que este atraso aumentou também, o tempo da perfuração. É 

necessário mudar a pinça, já que a utilizada não proporciona estabilidade nem 

precisão e calibrar a ferramenta de forma diferente. 

 Apesar do sensor experimental não ter apresentado melhores resultados 

comparado ao guia estereolitográfico, foi um passo importante ao desenvolvimento 

de uma nova ferramenta num futuro próximo. Os guias cirúrgicos facilitam a inserção 

de implantes dentais com maior segurança para o cirurgião e menor trauma para o 

paciente. Mesmo assim, a cirurgia guiada não pode ser considerada um 
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procedimento de rotina, já que os desvios e riscos descritos fazem com que a 

técnica seja utilizada por cirurgiões experientes e um protocolo de planejamento 

estrito.    

 Os maiores desvios no sistema de cirurgia guiada aparecem no ápice dos 

implantes (Zhou et al., 2018), já que o maior controle dos guias é ao nível cervical, 

na entrada das brocas (Tabela 5.2).  

Os desvios observados provavelmente relacionados ao tamanho do guia, o 

qual cobria uma pequena região do maxilar fixado com 2 pinos laterais vestibulares. 

Em maxilares edêntulos totais foi recomendado que o guia cobrisse a maior parte do 

espaço e fixado com 2 pinos anteriores e 2 posteriores (Farley et al., 2013; D`haese 

et al., 2012). 

O desenvolvimento de um localizador para as brocas dentro do ossopode ser 

de grande benefício, tanto para cirurgia sem descolamento de retalho quanto para a 

cirurgia com descolamento de retalho total. Entre as opções para considerar están 

um sistema de fibra óptica e luz infravermelha para estimar a perfuração e 

espessura de osso remanente. Seria também interessante testar um sistema de 

ultrason ou emissor de ondas de baija frequência com o mesmo objetivo. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

De acordo com a proposição desta pesquisa: 

 

O senser testado apresentou várias dificuldades durante seu uso, mesmo 

assim não houve diferenças estatísticas significativas entre os grupos 1 e 

2. É necessário criar uma pinça anatômica para adaptar os sensores aos 

maxilares e obter maior precisão.  

 

O maior desafio é controlar a posição apical dos implantes, principalmente 

em rebordos altamente reabsorvidos.  

 

O sensor experimental por refletância digital nas condições do atual 

experimento não é recomendado para uso clínico, porém, um sensor 

desta natureza pode ser uma ferramenta auxiliar aos guias 

estereolitográficos.  
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