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RESUMO

Atualmente, com a nova Odontologia Estética e Funcional, cada vez mais se busca
aprimoramento para as reabilitações orais, principalmente quando se trata do uso de
implantes. Este trabalho, em virtude dos inúmeros dispositivos utilizados para se obter um
correto posicionamento e alinhamento do implante dentário, visa realizar uma revisão de
literatura a respeito da confecção e utilização de guias cirúrgicos para se obter sucesso na
terapia proposta ao paciente.

Palavras-chave: Planejamento. Modelo diagnóstico. Guia cirúrgico.

TADDEUCCI, Felipe. Planejamento Reverso: Confecções de Guias. 2006. f. Trabalho de
Conclusão (Especialização em Periodontia) — Curso de Especialização em Periodontia,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

ABSTRACT

Nowadays, due to the new Functional and Aesthetic Dentistry, oral re-education
improvement is searched in larger scale, mainly when it deals with usage of implants. This
essay, by reason of countless devices used to obtain a proper placement and alignment for the
dental implants, aims to perform a literature revision regarding the manufacturing and usage
of surgical guides, in order to be successful with the proposed therapy to the pacient.

Key-words: Planning. Diagnostic Model. Surgical Guide.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, com pacientes mais informados e preocupados com sua saúde bucal, e
levando em consideração a exigência estético-funcional, não se admite um posicionamento de
implantes osseointegrados impróprio, inviabilizando uma reabilitação oral adequada.

Para suprir essa carência, pesquisadores descrevem o uso de guias cirúrgicos, usado tanto
para o procedimento cirúrgico quanto para avaliação radiográfica durante o planejamento para
posição do implante e reconstrução protética.

Guia cirúrgico é um aplicativo importante para a obtenção de um resultado final aceitável
quando o tratamento com implantes osseointegrados é proposto.

A falta de informações sobre as técnicas de elaboração e uso adequado de guias
cirúrgicos, a necessidade de exatidão do posicionamento do implante e a ausência de

conhecimento literário não só por parte dos cirurgiões-dentistas como também dos protéticos,
responsáveis pela confecção de alguns tipos de guias cirúrgicos, levaram à elaboração deste
trabalho, que visa um levantamento bibliográfico das diversas técnicas e suas aplicações.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 CONCEITO

Segundo Aiwa; Iplilwioglu;Çhreli (2002), guia cirúrgico é um aplicativo usado tanto para
avaliação radiográfica durante o planejamento de posicionamento do implante, quanto para o
procedimento cirúrgico, promovendo assim, uma ótima localização dos implantes em
pacientes parcialmente edêntulos. A utilização errada desses guias cirúrgicos pode resultar em
implantes mal alinhados, particularmente na região posterior, onde há maior perda de massa
óssea. Os autores relataram ainda que o paralelismo mésio-distal dos implantes podem ser
assegurados com o uso de guias cirúrgicos.

Windhorn (2004) definiu o uso de um guia cirúrgico de fabricação simples e de fácil uso,
feito de resina acrilica fotopolimerizável o qual serviu de orientação para o cirurgião para
uma precisa posição e angulação do implante, permitindo ainda um pouco de flexibilidade no
final e um mínimo ajuste necessário durante a cirurgia. Uma dentadura provisória com
marcador radiográfico pode servir como guia para uma tomografia computadorizada assistida
a ser usada para transmitir informação sobre a arquitetura do osso.

1 Baseada na NBR 10520 ago. de 2002 da ABNT.

22 OBJETIVO DO USO DO GUIA CIRÚRGICO

Quinlan et al. (1998) descreveram a confecção em laboratório e o uso clinico de um guia
inovador, tendo como objetivo oferecer opções adicionais como auxilio no rebatimento do
retalho e como moldeira.

0 paralelismo e alinhamento apropriado para implantes são importantes para o sucesso de
uma prótese funcional e estética. A fabricação de uma dentadura provisória apropriada pode
ser modificada com um material restaurador temporário radiopaco mais econômico no ato da
cirurgia e para avaliação radiográfica pré-cirúrgica e também servindo como guia cirúrgico
para a colocação dos implantes, conforme relataram Tsai et

a. (2001).

Guias cirúrgicos para pacientes edêntulos geralmente têm falta de estabilidade desejada
para o preciso posicionamento dos implantes, conforme relatou Simon (2002). 0 autor

enfatizou a dificuldade para a mandíbula edêntula quando os implantes suportarão
restaurações metalo-cerâmica. Para suprir essa dificuldade, o autor descreveu o uso clinico de
implantes transitórios para apoiar um guia cirúrgico e radiográfico para a colocação precisa
dos implantes em pacientes edêntulos.

Windhom (2004) descreveu que o uso de um guia cirúrgico confeccionado em resina
acrflica fotopolimerizável previne e melhora tridimensionalmente a cirurgia, além de evitar
um custo adicional ao paciente. Como a precisão da posição do implante é critica para se
obter resultado estético agradável e um correto alinhamento para resistir As forças oclusais,

um guia cirúrgico propicia menor estresse durante a cirurgia para o operador, além de
fornecer exata referência para o local do implante.

Shotwell et al. (2005) ressaltaram que o auxilio de um guia radiográfico na cirurgia pode
minimizar a osteotomia desnecessária, resultando em um favorável design da prótese, redução
do trauma cirúrgico, tempo, além de aumentar o conforto para o paciente.

2.2.1 SELEÇÃO DO GUIA CIRÚRGICO

Para Vasconcellos (2001) a seleção dos casos para uso de guias cirúrgicos se faz
imprescindível para o sucesso na terapia proposta. Ressaltou que ao examinar o paciente e
constatar o uso de prótese, deve-se observar se a mesma é unitária, parcial ou total.
Posteriormente avalia-se as condições dessa prótese em boca, ou seja, adequada ou
inadequada e se é fixa ou removível. Lembrou também que no caso de próteses fixas deve-se
torná-la removível antes de se fazer a moldagem de estudo e articulação sem a prótese a fim
de auxiliar no planejamento pré-cirúrgico e escolha do guia cirúrgico adequado para cada
paciente. Sendo assim, o autor elaborou os fluxogramas elaborados a seguir.
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2.3 TÉCNICA

Quinlan et al. (1998) apresentaram uma opção inovadora no plano de tratamento, que foi
atribuir múltiplas funções a um mesmo guia como: guia radiográfico, guia de prova
transgengival, guia cirúrgico, auxilio no rebatimento do retalho

e moldeira. Foram

confeccionados três modelos em gesso pedra. Um deles foi utilizado para confecção do guia,
vazado com cera convencional e as aletas foram estendidas at a profundidade do vestíbulo
bucal e a sutura palatina; 3 dentes na regido do 13, 14 e 15 foram colocados. A seguir o guia
foi confeccionado em resina acrílica incolor. Na posição de cada implante, regido bucal,
palatina e oclusa!, foram feitos perfurações guias na resina. Essas medidas foram transferidas
a um segundo modelo de diagnóstico que foi seccionado em planos correspondentes As
perfurações no guia para cada implante. Neste mesmo guia foram colocados 3 troncos de
metal para confirmação radiográfica da angulação dos implantes e logo após removidos para

o guia ser utilizado na cirurgia.

Com a cirurgia em andamento o protesista modifica o guia cirúrgico removendo as aletas
laterais e alargando os orifícios guias nas superfícies oclusais. Foram instalados copings de
moldagem para não modificar a orientação dos mesmos e unidos com resina acrílica. Após a
polimerização do acrilico removeram e enviaram ao laboratório. No terceiro modelo, o
protesista prepara os orificios no gesso e coloca o guia em posição que os análogos não
toquem as laterais do modelo. Com isso, o guia foi removido deixando os implantes análogos
em posição (QUINLAN et al., 1998).

Palacci et al. (1995) descreveram uma técnica que consiste no uso de um guia em
combinação com indicadores de direção. Estes novos componentes cirúrgicos simplificam e
facilitam a localização do implante levando em consideração os aspectos biológicos,
biomecânicos e estéticos. Os guias de posicionamento são disponíveis em três diferentes
formas: "Marco" (guia 1), "Bandeira Curta" (guia 2), e "Bandeira Longa" (guia 3). 0 Marco
fornece uma imagem da restauração protética final, e as Bandeiras guiam o cirurgião na
colocação do implante em uma distância correta maior ou igual a 7mm de um a outro (FIG. 1
a 3).
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Figura I. Uso do Guia I (2inm) facilita a confirmação da posição e angulação aceitável da preparação inicial do local
do implante (à 2mm do piano). Se correções são necessárias, é preferível usar a broca guia e a broca de 2mm em vez
da de 3min.
Fonte:Palacci et al.. 1998.

7 mm

Figura 2.Uso da bandeira curta (guia 2) para começar a
preparação do local do implante em posição adequada.
Uso da bandeira curta como demonstração do resultado
da distancia centro-ao-centro de 7mm entre a preparação
do local do implante. que permite um born design da protese fixa final. Além disso, o procedimento de conexão
do abutment, 7mm de distância entre o centro para possibilitar a manipulação dos tecidos mole adequadamente.
Se necessário , para chegar nos tecidos permite ao cirurgião criar uma papila entre os implantes com anatomia favorável e adequado suprimento sanguine°.
Fonte: Palacci et al.. 1998.

o

Figura 3. Uso da bandeira longa (guia 3) quando um
pcintico sera colocado entre dois implantes. 0 uso da
bandeira longa, de acordo com a descrição acima para a
bandeira curta , resultará na minima distância centro-aocentro de 12min entre a preparação do local do implante.
Esta é a distância minima para a colocação de um pantico entre dois implantes para obter um bom resultado
estético e para adequada higiene oral. Para situações em
que a distância disponível é maior que 14mm entre
centro e o local, é preferível colocar outro acessório lbw
em vez de prolongar o pemtico.
Fonte: Palacci et al.. 1998.
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Já Tsai et al. (2001) propuseram uma técnica de confecção de guia cirúrgico para
pacientes totalmente edêntulos que consiste na moldagem da dentadura provisória e

vazamento de gesso. Com isso, escolheu os locais para os implantes e os transferiu para a
dentadura provisória. Foram realizados orifícios com broca de 2mm de diâmetro
perpendicularmente à base da dentadura, em cada local do implante. Os orificios foram
preenchidos com material restaurador temporário radiopaco para posterior exame de
tomografia computadorizada.

Simon (2002) demonstrou o uso clinico de implantes transitórios para apoiar um molde
cirúrgico e radiográfico para se obter uma colocação precisa dos implantes em pacientes
edêntulos. Para isso, aproximadamente 2 meses após as extrações e colocação simultânea dos

implantes transitórios, as próteses provisórias foram removidas. Com o tecido mole já
cicatrizado, o paciente está pronto para receber os implantes convencionais, que consistiu na
moldagem dos implantes transitórios com vinil polissulfeto de alta viscosidade , conexão dos
análogos dos implantes transitórios para a impressão dos copings e colocação dos copings
protéticos nos análogos dos implantes, confirmando o lugar apropriado.

Após foi confeccionada uma matriz a vácuo a partir da duplicação do modelo de

enceramento diagnóstico para verificação da adaptação e orientação. Foi vazado resina
acrílica autopolimerizável transparente dentro da matriz a vácuo e colocada no modelo para
fabricação de um molde radiográfico, sendo que foi colocado um marcador radiopaco de

guta-percha nos canais preparados provisoriamente para local dos implantes, pois esse molde
foi usado para o exame de tomografia computadorizada. Realizada a análise completa clinica
e radiográfica, selecionou-se os locais dos implantes e o molde radiográfico foi convertido

um guia cirúrgico onde foi realizado recortes para permitir acesso dos instrumentos cirúrgicos
diretamente por lingual fornecendo visibilidade aumentada dos locais dos implantes.
Completado, suturou-se o local e o paciente foi liberado já com os provisórios em boca (
SIMON, 2002)

Akça; Iplikçioglu; Cehreli (2002) descreveram uma técnica que realizou a moldagem das
duas arcadas e posterior montagem dos modelos em articulador semi-ajustável. Foi feita outra
impressão sobre o gesso para reproduzir a montagem dos dentes em cera e vazar gesso tipo 3
.O terço oclusal da prótese foi cortado no gesso duplicado para acurar o posicionamento dos
implantes e determinar a posição mésio-distal e bucolingual. Foi aplicado cera utilidade para
bloquear as fendas e os espaços interproximais dos dentes. Após, foi fabricado com resina

acrílica autopolimerizável um guia cirúrgico convencional, com 4 mm, conferindo o plano
achatado sobre o suporte fixo da prótese e onde foi preparado canais guias a fim de transferir

o eixo imaginário no plano perpendicular (FIG. 4 a 9).

Figura 4. Diagnostico parcial do planejamento de uma
prótese parcial fixa implanto-suportada.
Fonte: Aka:
OreIli, 2002.

Figura 5. Duplicação do modelo com as oclusais retiradas. Linhas dc referências inesiodistais paralelas são delineadas longitudinalmente a face bucal.
Fonte: Aiwa;
Çhrelli., 2002.

Figura 6. Transferencia das linhas guias mesiodistais
paralelas para o plano perpendicular.
Fonte: Akca: Iplikcioglu: Çhrelli. 2002.

Figura 7. Guia cirúrgico com plano perpendicular do
exato paralelismo mesiodistal dos implantes no modelo.
Fonte: Alça: lplikcioglu: Chrelli, 2002.

Figura 8. Guia cirúrgica no local.
Fonte: Akea; Iplikeioglu: Ç.hrelli. 2002.

Figura 9. Angulai* mesiodistal dos implantes no modelo.
Notar paralelismo vizinho.
Fonte: Akca: Iplikeioglu: Çhrelli. 2002.

JA Meitner e Tallents (2004) relataram uma técnica para pacientes parcialmente edêntulos
que consiste na moldagem da arcada superior ou inferior para planejamento diagnóstico,
utilizando cera, colocação de um dente de resina acrílica, ou ambos, no espaço edêntulo.
Após duplicaram o modelo diagnóstico para redução da coroa clinica e perfuração no centro
da coroa individual lOmm dentro da base do modelo e inseriram um pilar guia. Foi realizado
a lubrificação dos dentes adjacentes e espaço edêntulo com vaselina para aplicação de resina

acrílica foto ou autopolimerizável, para a colocação da guia na superficie oclusal, lingual ou
palatina dos dentes naturais adjacentes. Em seguida, foi realizado avaliação radiográfica com
a guia colocada intra-oralmente, para avaliação das estruturas anatômicas adjacentes (raizes,
nervo mandibular ou seio maxilar) anteriormente ao local da osteotomia cirúrgica (FIG. 10 a
18).

A

Figura 10. Planejamento Diagnostico.
Fonte: Meitner e Tallents.2004.

Figura 11.. Duplicação do enceramento diagnostico e redução da altura das coroas,
Fonte: Meitner e Tallents. 2004.

Figura 12. Brocas no local proposto da osteotomia.
Fonte: Meitner e Tallens. 2004.

Figura 13. Dois pilar-guia de 1 mm. posicionados no
local da osteotomia.
Fonte: Meitner e Tallents. 2004.

Figura 14. Guia anterior posicionada sobre os pilares
guia.
Fonte: Meitner e Tallents. 2004.

Figura 15. Guia fixada corn resina fotopolimerizavel.
Fonte: Meitner e Tallents, 2004.

I gura 16. A- Slio neceszirias mdiipIa raditlgratias
para indica0o da 1r4j.,•elria proposia pclos 2 guia
I t.tsado. 3- Radiografia da diro.;a) indicada para
traic6 . iria do local da 1.t;:ototnin aide,
titiDr a broca
Cr- milioj..!rarta da loctdwilo
final dos implantes.

Fonte: Meitner e Tallents. 2004.
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Figura 17. Vista frontal das 2 impressões dos copings
colocados nos implantes análogos do modelo.
Fonte: Meitner e Tallents. 2004.
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Figura 18. Vista frontal das próteses inseridas.
Fonte: Meitner e Tallents. 2004.
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Windhorn (2004) demonstrou a utilização de um guia cirúrgico, em pacientes
parcialmente edêntulos, cuja confecção se deu a partir de um modelo de gesso onde foi
marcado, com um lápis, a posição ideal para o implante e a seguir foi feito um orifício com
uma broca no modelo, na posição e angulação pré-determinada para o implante. Após, foi
colocado um indicador em cada orifício (perfuração) com a finalidade de avaliar o
alinhamento contra o modelo oposto. Adaptou-se resina acrilica por cima das superfícies

oclusais para se fazer o guia para a pega de mão. Depois da polimerização completa, foram
aparados os excessos até se obter uma muralha com contornos e diâmetros apropriados.
Posteriormente, o guia foi reposto para se tragar e marcar uma linha paralela ao indicador, na
muralha de acrílico. Tendo essa li nha como guia, foi aplicado uma pequena porção de
material fotopolimerizável de cor contrastante ao redor do indicador, na base da muralha, com
espessura de 2 a 3 mm sendo removido cuidadosamente a montagem por inteiro do modelo e
colocada em local seguro até a cirurgia. 0 guia foi posicionado intra-oralmente para rebater
os tecidos moles e peri6steo e posterior colocação do implante.

Um guia com um sulco por lingual para que se tenha irrigação e diâmetro para a broca,
permitindo uma correta inclinação do implante foi proposto por Choi et al. (2004). Os autores
ressaltaram que esse guia deve ser usado somente com as primeiras brocas, pois a última
muita calibrosa podendo causar torção.

Ganddini et al. (2004) demonstram uma técnica onde o montador do implante foi utilizado
juntamente A um guia cirúrgico confeccionado anteriormente no modelo de gesso. Antes da
cirurgia, fabricaram um indicador oclusal para modelo diagnóstico e após foi unido A este
indicador o montador na posição correta. 0 modelo diagnóstico foi recortado previamente

para se obter espaço adequado para adaptação dos implantes análogos unidos ao monta.dor
para que não toquem no modelo, posteriormente vazaram gesso para fixar o mesmo em
posição e após foi confeccionado as coroas provisórias.

Shotvvell et at (2005) descreveram uma técnica para confecção de guia cirúrgico.
Utilizaram uma moldagem com hidrocolóide irreversível e vazagem de gesso para avaliação
do local proposto para o implante. Após, foi adaptado material fotopolimerizável ao modelo,
na lingual e oclusa!, para se determinar a forma do contorno cervico-gengival da coroa do
implante suportado no referido modelo, com o contorno do dente adjacente. Foi tragado uma
linha reta no modelo para marcar a localização adequada mésio-distal para o implante. Foi
determinado a localização e orientação do local do implante no modelo diagnóstico montado
na mesa de inspeção e prensado com uma broca por cima e fizeram um oriffcio
correspondente h uma broca cirúrgica pequena de implante com 5 mm de profundidade
aproximadamente, usando a prensa. Após a polimerização do material, tiraram a broca e o
guia cirúrgico do modelo e apararam o mesmo. Usaram o mesmo procedimento para
seqüência do tamanho maior do guia antes de ampliar o oriffcio inicial. Observaram a série
completa de guias cirúrgicas, aplicação clinica do guia e resultado definitivo (SHOTWELL et
al., 2005) (FIG. 19 a 25).

Figura 19. Material fotopolimerizavel adaptado e recortado na vestibular para fornecer referéncia da margem
gengival da restauração proposta.
Fonte: Shotwell, et al.. 2005.

f'igura U. Orienta0o do modelo com auxilio da mesa de inspeção para estabelecer angulação proposta
do implante.
Fonte: Shotwell. et al., 2005.

Figura 21. Local do implante com as linhas de referdncia traçadas para determinar a localização vestibulolingual e mesiodistal do implante.
Fonte: Shorwell, et al., 2005.

Figura 22. Broca colocada na lacuna aberta para orientação do implante e material fotopolimerizavel adaptado
no modelo para marcar a lacuna da broca por lingual.
Fonte: Shotwell, et al.. 2005.

Figura 23. Visualização da guia radiografica. guia
RCP e guias numeradas de acordo com as brocas do
implante.
Fonte: Shotwell, et al., 2005.

Figura 24. Vista da guia da broca de 3.5 usada durante
ostcotomia.
Fonte: Shotwell, et al., 2005.

Figura 25. Segundo pre-molar direito restaurado com
coroa mctalo-ceramica em função por 12 meses.
Fonte: Shotwell. et al.. 2005.

3 DISCUSSÃO

Para Quinlan et al. (1998) o sucesso da terapia com implantes está na utilização de um
guia cirúrgico que incorpore múltiplas funções.

JA Koyanagi (2002) acredita na técnica que guia a cabeça do contra-ângulo com o guia
cirúrgico, em vez de guiar a broca sozinha através do orifício realizado no guia.

Simon (2002) afirmou que o uso de microimplantes (implantes transitórios) para apoiar
um guia cirúrgico 6 interessante não somente por oferecer suporte para o guia, mas também
por fornecer possibilidade de provisório imediato durante a terapia de implante. Ressaltou
também a importância de um planejamento adequado para situar o local do implante
convencional antes do procedimento e colocação dos guias para implantes transitórios
daquele local designado.

Aiwa; Iplikgioglu; Qehreli (2002) acreditam que para reabilitação de pacientes
parcialmente eclântulos o uso de um guia no plano perpendicular facilita a colocação dos
implantes numa angulação que permita alinhar a broca cirúrgica com o plano perpendicular
acrilico. Consequentemente mais implantes podem ser colocados mésio-distalmente e
paralelo aos outros.

Para Meitner e Talents (2004) a utilização de moldes cirúrgicos fornece precisão
predeterminada da posição e preparação do local da osteotomia para o implante dentário
(planejamento da trajetória) e não somente a dimensão bucolingual como também a

rnesiodistal. Sao realizadas radiografias para verificação do espaço existente entre a trajetória
proposta e as raízes dos dentes adjacentes.

Na minha opinião considero válidas todas as técnicas descritas, uma vez que são
utilizadas pelos autores, os quais atribuem seu sucesso aos seus respectivos guias. Acredito
não ser possível a confecção de um guia universal para todos os casos, portanto este deve
estar atrelado a um caso especifico e ser selecionado cada qual por suas características, e
vantagens peculiares, bem como sua adaptação e praticidade por parte do operador. Sendo
que o guia cirúrgico não é soberano para a realização da cirurgia.

4 CONCLUSÃO

1) De acordo com a revisão de literatura Conclui-se que: reabilitações orais em que se faz
uso de implantes, necessitam de um plano de tratamento completo, através de um adequado
exame clinico e radiográfico, associado a modelos de estudo.

2) A utilização de guias cirúrgicos para colocação de implantes é indispensável para
garantir melhor êxito no tratamento por parte do protesista, segurança ao cirurgião e
satisfação do paciente.

3) A imensa variabilidade de casos onde são utilizados implantes necessitam o uso de
diversos tipos de guias cirúrgicos, cada qual com sua indicação precisa, a fim de se obter
correto posicionamento e angulação do mesmo para o sucesso na terapia proposta.
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