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INTRODUÇÃO

Resultados naturais, duráveis, funcionais e mais rápidos são hoje necessidades 

que fazem a diferença na prática diária de um consultório de implantes dentários.

Os implantes dentários começaram a ser utilizados em seres humanos em 1965 

pelo Prof. Brånemark e colegas1,2. Nessa época, os procedimentos convencionais 

de carga em implantes eram descritos de acordo com os protocolos a serem 

seguidos. Desde as primeiras descrições de procedimentos de carga imediata nos 

anos 90, a técnica mudou, resultando em menos etapas clínicas com o implante e 

a prótese sendo instalados no mesmo momento 3,4,5, sem afetar significativamente 

as taxas de falha.

 

Em seguida, implantes foram instalados logo após a extração dentária com alta

taxas de sucesso6,7. Consequentemente, implantes, pilares, enxertos e restaurações 

passaram a ser instalados em alvéolo fresco em uma única etapa clínica 6,7,8,9. 

Este conceito de tratamento combina perfeitamente com as expectativas do 

paciente, já que restaurações temporárias suportadas por dentes e mucosas têm 

suas limitações clínicas e baixa aceitação devido ao desconforto. No entanto, 

estudos sugerem que resultados estéticos podem ser melhores quando implantes 

e restaurações são instalados logo após a extração dentária 8,9,10.

O sucesso da osseointegração se baseia em dois fenômenos descritos na 

literatura, que são: estabilidade primária ou mecânica; e estabilidade secundária 

ou biológica11-13. Estabilidade primária refere-se à resistência mecânica de um 

implante no momento da instalação14, portanto, o contato inicial osso-implante 

(BIC) determina seu valor. Protocolos imediatos dependem principalmente da 

estabilidade mecânica, uma característica importante potencializada pela 

macrogeometria implantes. O sistema de implantes Neodent® foi desenvolvido 

com base nesses requisitos clínicos, usando conceitos clinicamente comprovados. 

O objetivo deste e-book é descrever e mostrar dados clínicos do nosso sistema.

1. Brånemark PI et al. Osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. Experience from a 10-year period. Scand J Plast 
Reconstr Surg Suppl. 1977;16:1-132.
2. Adell R, Lekholm U, Rockler B, Brånemark PI. 15-year study of osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. Int J Oral 
Surg. 1981;10(6):387-416.
3. Schnitman PA, Wohrle PS, Rubenstein JE. Immediate fixed interim prostheses supported by two-stage threaded implants: methodology and 
results. J Oral Implantol. 1990;16(2):96-105.
4. Schnitman PA et al. Ten-year results for Brånemark implants immediately loaded with fixed prostheses at implant placement. Int J Oral 
Maxillofac Implants. 1997;12(4):495-503.
5. Chrcanovic BR, Albrektsson T, Wennerberg A. Immediate nonfunctional versus immediate functional loading and dental implant failure 

rates: a systematic review and meta-analysis. J Dent. 2014;42(9):1052-9.
6. Chrcanovic BR, Albrektsson T, Wennerberg A. Dental implants inserted in fresh extraction sockets versus healed sites: a systematic review 
and meta-analysis. J Dent. 2015;43(1):16-41.
7. Enríquez-Sacristán C, Barona-Dorado C, Calvo-Guirado JL, Leco-Berrocal I, Martínez-González JM. Immediate post-extraction implants 
subject to immediate loading: a meta-analytic study. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011;16(7):e919-24.
8. Arlin ML. Immediate placement of osseointegrated dental implants into extraction sockets: advantages and case reports. Oral Health. 
1992;82(7):19-20, 23-4, 26.
9. Werbitt MJ, Goldberg PV. The immediate implant: bone preservation and bone regeneration. Int J Periodontics Restorative Dent. 
1992;12(3):206-17.

10. Esposito M, Grusovin MG, Polyzos IP, Felice P, Worthington HV. Interventions for replacing missing teeth: dental implants in fresh ex-
traction sockets (immediate, immediate-delayed and delayed implants). Cochrane Database Syst Rev. 2010;(9):CD005968.
11. Skalak R. Biomechanical considerations in osseointegrated prostheses. J Prosthet Dent. 1983;49(6):843-8.
12. Buser D, Schenk RK, Steinemann S, Fiorellini JP, Fox CH, Stich H. Influence of surface characteristics on bone integration of titanium 
implants. A histomorphometric study in miniature pigs. J Biomed Mater Res. 1991;25(7):889-902.
13. Cochran DL, Schenk RK, Lussi A, Higginbottom FL, Buser D. Bone response to unloaded and loaded titanium implants with a sandblasted 
and acid-etched surface: a histometric study in the canine mandible. J Biomed Mater Res. 1998;40(1):1-11.
14. Meredith N. Assessment of implant stability as a prognostic determinant. Int J Prosthodont. 1998;11(5):491-501.



Conexão
Grand Morse®

Solução
unitária

Implante Helix GM® sob carga 
imediata na região de molar inferior

HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

PLANEJAMENTO

Paciente do sexo feminino, 48 anos, leucoderma, ASA 1, 

sem complicações sistêmicas para cirurgia de implante 

dentário, ausência dos elementos 36/37 há 5 anos.

Após a abertura do retalho, a sequência de perfuração cirúrgica foi iniciada com as 

brocas do kit cirúrgico Grand Morse® para instalação do implante. A instrumentação foi 

feita até a broca 4.0, sem o uso da broca piloto 4.0 e da broca 4.0+, pois foi encontrada 

menor densidade óssea na área do que era esperado. Isso foi feito a fim de permitir boa 

estabilidade primária do implante, permitindo assim técnica de carga imediata. A instalação 

do implante  Helix GM® (3,5 x 11 mm) começou com o contra-ângulo e a finalização com 

a Chave Catraca Torquímetro (torque final: 40 N.cm).

•  Reabilitação unitária

•  Posição do dente 36

•  Carga imediata

•  Acesso pela técnica com retalho

1. Imagem tomográfica e planejamento do implante.

2. Perfuração inicial com a broca 2.0. 4. Instalação do implante.

6. Visão oclusal da coroa provisória.

3. Paralelizador de 2.8/3.5 

5. Munhão Universal Click GM Exact em posição. 7. Radiografia imediata após a cirurgia.

BRASIL

Mestrado em Implantodontia

Especialista em Periodontologia

Ortodontologia e DTM

Coord. Spec. Implantologia (UniFOA)

Revisor Científico, JOMI / EJOI

Consultor Científico da NEODENT®

MARCELO FONTES TEIXEIRA
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CONCLUSÃO

O implante  Helix GM® mostrou-se altamente favorável para a realização

técnica de carga imediata. Ele oferece grande versatilidade na técnica 

de instrumentação, de acordo com a densidade óssea disponível, com o 

auxílio de uma variedade de opções de broca em seu kit cirúrgico. 

A captura de extrema facilidade é um dos seus grandes benefícios, com 

uma variedade de opções semelhantes aos implantes Neodent® Cone 

Morse. O cilindro provisório do Munhão Universal Click para restauração 

provisória também é uma grande melhoria para a carga imediata, uma vez 

que facilita a captura intraoral das coroas provisórias.

10. Análogo do Munhão Universal Click. 12. Visão clínica da restauração protética final.

11. Restauração final em porcelana. 13. Visão oclusal da restauração protética final. 14. Radiografia periapical final com restauração protética definitiva em porcelana.

8. Restauração provisória.

9. Transfer do Munhão Universal Click.

MARCELO FONTES TEIXEIRA

Implante Helix GM® sob carga
imediata na reginão de molar inferior
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Conexão
Grand Morse®

Solução
unitária

Caso unitário sob carga imediata 
com implante Helix GM®

HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE PLANEJAMENTO

Paciente com 34 anos, sem alterações sistêmicas e não fumante. 

História de agenesia do segundo pré-molar inferior esquerdo 

com indicação para reabilitação protética sob implante.

Anestesia por infiltração terminal, bucal e lingual, incisão sobre a crista com extensão aos dentes 

adjacentes e descolamento mucoperiosteal. Instrumentação cirúrgica para o implante  Helix GM® 

4.3x10 mm. Subinstrumentação realizada devido à qualidade óssea (osso tipo III) com a broca 

cônica 4.0 a última a ser usada. Instalação do implante com posicionamento subcrestal e torque 

final de 45N.cm.  Seleção do transmucoso do Munhão Pro Peek GM usando o Medidor de Altura 

GM. Instalação do Munhão Pro Peek para a confecção da prótese provisória.

• Caso unitário
• Posição do dente
• Protocolo de carga imediata
• Com técnica de acesso por retalho

1. Foto intraoral do espaço edêntulo. 3. Enceramento do caso. 4. Retalho completo. 6. Instalação do implante Helix GM® Acqua™ 

2. Radiografia panorâmica inicial. 5. Preparo do leito ósseo com a Broca Cônica 4.0 7. Instalação do implante com posicionamento subcrestal (1 mm).

BRASIL

Graduação em Odontologia (UFPR)

Especialista em Periodontologia (Profis)

Mestrado em Implantodontia (ILAPEO)

Doutoranda em Clínica Integrada

Prática (UEPG)

DR. FRANCINE BALDIN ABLE

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
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DESCRIÇÃO DAS PRÓTESES

CONCLUSÃO

Reabilitação protética provisória com carga imediata usando Munhão 

Pro Peek GM. Instalação do Transfer Exact de Moldeira Fechada para a 

moldagem do implante, posicionamento do Analógo do Implante GM no 

molde e obtenção do modelo em gesso. Personalização do Munhão Pro 

Peek GM, fabricação e instalação da prótese provisória, sem contato 

oclusal.

O implante Helix GM® oferece boa estabilidade mesmo em ossos tipo III, 

permitindo  a reabilitação com carga imediata. O kit cirúrgico do  Grand 

Morse® facilita a sub-instrumentação para implantes com diâmetro de 

4.3, devido à opção de brocas cônicas 3.75 e 4.0. O Munhão Pro Peek 

GM é um excelente componente para coroa provisória, pois permite a 

personalização.

10. Munhão Pro Peek GM e Chave Digital Neo Média.
11. Radiografia periapical com coroa provisória e 
Munhão Pro Peek GM em posição. 12. Restauração protética final em cerâmica.

8. Posição final do implante subcrestal. 9. Cicatrizador GM instalado imediatamente após a cirurgia. 

Caso unitário sob carga imediata
com implante Helix GM®

DR. FRANCINE BALDIN ABLE
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Conexão
Grand Morse®

Solução
unitária

Implante Helix GM® com carga 
imediata no canino superior

HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE PLANEJAMENTO

Paciente do sexo masculino, 18 anos, leucoderma, ASA 

1, sem complicações sistêmicas para cirurgia de implante 

dentário, com o dente 23 incluso e impactado.

Após a abertura do retalho, foi iniciada a instrumentação cirúrgica, utilizando as brocas do 

kit cirúrgico Grand Morse® para a instalação dos implantes. A instrumentação foi realizada 

até a broca 3.75 sem o uso das brocas 3.75+ e piloto 3.75 devido à baixa densidade óssea 

encontrada na área durante a perfuração. Isso foi feito para a boa estabilidade primária do 

implante, permitindo a técnica de carga imediata. A instalação iniciou com o contra-ângulo 

cirúrgico e terminou com a Conexão GM Longa e Catraca (torque final: 45N.cm).

• Caso unitário
• Posição dos dentes 23 e 33
• Protocolo de carga imediata
• Com técnica de acesso por 

retalho
1. Aspecto clínico frontal. 2. Visão intraoral do espaço edêntulo. 5. Preparo do leito cirúrgico com brocas cônicas.

3. Imagem tomográfica do espaço edêntulo. 4. Seção parasagital. 6. Paralelizador para avaliar a direção cirúrgica.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

MARCELO FONTES TEIXEIRA
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BRASIL

Mestrado em Implantodontia

Especialista em Periodontologia,

Ortodontologia e DTM

Coord. Spec. Implantologia (UniFOA)

Revisor Científico, JOMI / EJOI

Consultor Científico da NEODENT®



DESCRIÇÃO DAS PRÓTESES

CONCLUSÃO

O Munhão Universal Click GM Exact 3.3x6x3.5mm foi instalado. O Cilindro 

Provisório do Munhão Universal Click 3.3x6mm foi posicionado. Uma 

coroa provisória  foi fresada internamente, preenchida com resina acrílica 

autopolimerizável e colocado em boca sobre este cilindro. Depois da captura, a 

coroa provisória foi removida. Após os ajustes finais, a coroa foi cimentada com 

cimento resinoso, deixando o provisório em infra-oclusão.

O implante Helix GM® mostrou-se altamente favorável para a realização da 

técnica de carga imediata, oferecendo grande versatilidade na técnica de 

instrumentação de acordo com a densidade óssea disponível, devido às várias 

opções de brocas do Kit Cirúrgico Grand Morse®. A captura extremamente fácil 

é um dos seus grandes benefícios, além da variedade de opções protéticas 

semelhantes aos implantes Neodent® Cone Morse. O Click do Cilindro Provisório 

também é uma grande melhoria para a técnica de carga imediata, pois facilita a 

captura intraoral de coroas provisórias.

9. Instalação do Munhão Universal Click GM Exact.

10. Ajustes no Cilindro Provisório do Munhão Universal Click. 12. Radiografia periapical imediata pós cirurgica.11. Coroa provisória sob carga imediata. 13. 4 meses de acompanhamento radiográfico.

7. Instalação do implante.

8. Instalação do implante com posição subcrestal de 2 mm.

MARCELO FONTES TEIXEIRA

Implante Helix GM® com carga
imediata no canino superior
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Conexão
Grand Morse®

Solução
unitária

1. Visão inicial. 3. Imagens tomográficas iniciais. 5. Imagens tomográficas iniciais.

2. Visão intraoral inicial. 4. Corte da imagem tomográfica. 6. Planejamento para a instalação do implante. 7. Vista oclusal do planejamento do implante.

Instalação de implante sob carga 
imediata e enxerto gengival

HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE PLANEJAMENTO

Paciente jovem e do sexo feminino. Relata boa 

saúde, sem alergias. Paciente não fumante e não 

tem doença infecciosa ou contagiosa. Não está 

tomando nenhuma medicação de uso contínuo.

1 - Extração atraumática.

2 - Curetagem e inspeção do leito cirúrgico.

3 - Início da sequência de perfuração.

4 - Perfuração até a Broca Cônica 3.75.

5 - Instalação do implante Helix GM® 3,75 x 13mm.

6 - Instalação e customização do Munhão Pro Peek GM.

7 - Fabricação e instalação da coroa provisória.

• Caso unitário
• Posição do dente 21 
• Protocolo de carga imediata
• Técnica de acesso sem retalho 

(flapless)

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
BRASIL

Professor de Periodontologia e 
Implantologia na Faculdade de 
Odontologia de Araraquara (UNESP)
Coordenador do Curso de 
Especialização
em Implantologia Araraquara (UNESP)
Professor da Faculdade ILAPEO

DR. ELCIO MARCANTONIO JR.
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Instalação de implante sob carga 
imediata e enxerto gengival

DESCRIÇÃO DAS PRÓTESES

CONCLUSÃO

Prótese provisória feita com dente de estoque e reembasada com resina 

acrílica.  Prótese provisória parafusada com o Munhão Universal Click GM 

Exact com torque de 20N.cm. 

O paciente foi avaliado clinicamente aos 15 dias, a radiografia foi feita no 

mesmo período. O paciente relatou excelente condição pós-operatória e 

satisfação com o resultado obtido.

9. Radiografia periapical pós-operatória.8. Instalação do implante Helix GM®. 10. Restauração provisória final.

DR. ELCIO MARCANTONIO JR.
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Conexão
Grand Morse®

Solução
unitária

1. Aparência clínica intraoral inicial.

4. Extração atraumática com o auxílio de instrumento cirúrgico apropriado.

2. Visão oclusal clínica intraoral inicial.

3. Imagem tomográfica do planejamento cirúrgico. 5. Implante Helix GM® com superfície Acqua™

Implante imediato Grand Morse®

sob carga imediata

HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE PLANEJAMENTO

Paciente ASA 1, sem histórico prévio de envolvimento sistêmico. 

O paciente apresentava reabilitação oral com alguns implantes e 

coroas sobre dentes e fratura radicular do dente 15.

O procedimento cirúrgico foi realizado com cirurgia guiada virtual (Neodent® Guided Surgery)

após a remoção de uma raiz fraturada com o menor trauma possível, usando o Extrator Dentário 

da Neodent® . Após a extração, foi realizada uma curetagem vigorosa da cavidade cirúrgica, 

osteotomia guiada e instalação do implante Helix GM®. A diferença entre o implante e a parede 

vestibular foi preenchida com biomaterial (origem bovina). O implante alcançou excelente torque 

inicial, foram instalados um Munhão Universal Click GM Exact e uma coroa provisória.

Caso unitário
Posição do dente 15 
Protocolo de carga imediata
Técnica de acesso sem retalho 
(flapless)

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
BRASIL

Especialista em Periodontologia

Especialista e Mestre em Implantologia

Doutor em Odontologia

Professor de implantologia na 
Universidade Federal Fluminense

Consultor Científico da Neodent®

DR. GLAUCO VELLOSO
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DESCRIÇÃO DAS PRÓTESES

CONCLUSÃO

A solução protética provisória foi feita de maneira convencional com uma 

coroa de resina acrílica reembasada sobre o Cilindro Provisório do Munhão 

Universal Click. Após 30 dias de cicatrização, o Munhão Universal Click 

GM Exact foi moldado com o Transfer do Munhão Universal Click e um 

coping de zircônia foi utilizado com tecnologia CAD / CAM.

O resultado final foi altamente satisfatório com a manutenção do volume 

ósseo e contorno bucal ao redor do implante. O tecido peri-implantar 

reagiu bem com aparência saudável do tecido gengival. A coroa definitiva 

foi feita em pouco mais de 30 dias após a instalação do implante, usando 

o o conceito de “one abutment, one time”. Esse procedimento só foi 

possível graças a estabilidade primária do implante Helix GM® e o potencial 

da osseointegração da superfície Acqua, permitindo previsibilidade no 

sucesso do implante submetido a carga oclusal total em pouco tempo.

8. Coroa provisória feita imediatamente após a cirurgia.

6. Munhão Universal Click GM Exact instalado imediatamente após a cirurgia.

7. Radiografia periapical feita imediatamente após a cirurgia.

DR. GLAUCO VELLOSO

Implante imediato Grand Morse® 
sob carga imediata
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Conexão
Grand Morse®

Solução
unitária

1. Visão oclusal do espaço edêntulo.

2. Visão panorâmica frontal da tomografia antes da instalação do implante.

3. Imagem tomográfica do corte da área edêntula.

4. Implante Helix GM® com superfície Acqua™  e Munhão 
Universal Click GM Exact.

5. Instalação do implante Implante Helix GM® com 
superfície Acqua™ com posicionamento subcrestal 
de 1mm

Substituição unitária com
implante Grand Morse®

HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE PLANEJAMENTO

Paciente em tratamento ortodôntico, encaminhado 

para instalação de implante e reabilitação com 

prótese na região do dente 46.

O retalho foi feito e a perfuração foi realizada para instalar um implante Helix GM® de 3,75x 11,5 

mm. A perfuração foi realizada em até 13 mm, para que a posição final fosse subcrestal. A qualidade 

óssea mostrou-se mais medular e por isso, o não uso da broca de contorno cônico.

• Caso unitário
• Posição do dente 46 
• Protocolo de carga imediata
• Técnica de acesso sem retalho 

(flapless)

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
BRASIL

Mestrado e Doutorado em Reabilitação 
Oral (FORP-USP)

Professora de cursos de especialização 
(Fundecto-USP-SP e Profis-Bauru) e de 
Implantodontia (Mollaris-PT e COESP-
João Pessoa)

Outros cirurgiões-dentistas que partic-
iparam do procedimento:
DR. ELISA MATTIAS SARTORI

DR. IVETE A. DE MATTIAS
SARTORI
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DR. IVETE A. DE MATTIAS SARTORI

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

CONCLUSÃO

Após a instalação do implante, o Munhão Universal Click GM Exact 

4.5x4x3.5 mm foi instalado. Após a aplicação do torque, o Cilindro 

Provisório do Munhão Universal Click foi instalado e a coroa provisória 

feita diretamente em boca, usando um dente de estoque. A coroa foi 

cimentada após a remoção do excesso de cimento no análogo. A sutura 

foi realizada após a cimentação da coroa.

O implante utilizado para a reabilitação do dente ausente mostrou-se 

altamente eficiente. A estabilidade primária obtida foi boa, permitindo 

imediata instalação da coroa, o que agradou ao paciente.

6. Visão oclusal do implante.

8. Visão oclusal da coroa provisória com carga imediata.

7. Munhão Unversal Click GM Exact instalado, respeitando o espaço biológico mínimo 
necessário.

8. Radiografia periapical feita imediatamente após cirurgia.

Substituição unitária com 
implante Grand Morse®06



Conexão
Grand Morse®

Solução
unitária

1. Imagem clínica extra oral inicial. 2. Imagem clínica intra-oral inicial da área edêntula. 3. Imagem clínica intra-oral inicial (oclusal).

4. Elevação do retalho para aumento ósseo em bloco. 5. Bloco ósseo fixado. 6. Bloco ósseo fixado e coberto com uma membrana.

Instalação do implante Helix GM® 
Acqua™ em área estética

HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE PLANEJAMENTO

Paciente do sexo feminino, 55 anos e histórico 

médico sem complicações.

Com o retalho mucoperiostal completo, mostrando a superfície óssea foram reallizadas pequenas 

perfurações para melhorar o suprimento de sangue do enxerto de osso em bloco. O bloco foi 

fixado com um parafuso de enxerto. O enxerto foi coberto com uma membrana de reabsorção 

lenta. O paciente voltou aos 6 meses para instalação do implante, a situação óssea era a desejada 

e pronta para remoção do parafuso do enxerto. O cicatrizador foi instalado e a sutura feita para 

mover a linha gengival para uma região mais apical. A moldagem com a técnica de moldeira aberta 

foi realizada três meses depois. A restauração foi feita com uma coroa parafusada feita de emax 

sobre uma Base de Titânio GM Exact.

• Caso unitário
• Posição do dente 12
• Protocolo de carga 

convencional
• Com técnica de acesso por 

retalho

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

REINO UNIDO

Sanjay Sethi se qualificou no Guy 
Hospital em 1993 com BDS;

Clínica particular em Londres;

Membro titular da Academia Britânica de
Odontologia Estética;

Membro da Academia Europeia de 
Odontologia Estética e também é 
membro da ADI;

Outros cirurgiões-dentistas que 
participaram do procedimento:
DR. RICHARD O’BRIEN

DR. SANJAY SETHI
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• v

7. Visão final da cirurgia de enxerto ósseo. 9. Fotografia de seis meses de acompanhamento 13. Radiografia periapical após a cirurgia da 
instalação do implante.

11. Paralelizador indicando a direção da osteotomia.

8. Remoção de sutura. 10. Seis meses de acompanhamento. 14. Dez semanas após a cirurgia de instalação do implante.12. Posição final do implante com o cicatrizador. 

15. Visão oclusal 10 semanas após a 
instalação do implante (sem o cicatrizador).

16. Transfer de moldeira aberta instalado para 
moldagem do implante.

17. Transfer de moldeira aberta instalado com 
resina acrílica.

18. Molde do implante.

Instalação do implante Helix GM®

Acqua™ em área estética

DR. SANJAY SETHI
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CONCLUSÃO

Analisar o desenvolvimento da mucosa e possíveis cirurgias de enxerto 

ósseo para avaliar se outro aumento vertical seria possível. O paciente 

está muito feliz e sabia desde o início que a coroa clínica seria mais longa 

do que o dente adjacente, devido aos picos ósseos originais antes dos

procedimentos cirúrgicos.

20. Visão oclusal da restauração final.

19. Restauração cerâmica posicionada com um guia realizado no laboratório.

23. Radiografia periapical final.22. Visão intra-oral da restauração cerâmica final.

Instalação do implante Helix GM®

Acqua™ em área estética

DR. SANJAY SETHI

21. Visão intra-oral da restauração cerâmica final.
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Conexão
Grand Morse®

Solução
Arco Total

1. Imagem intra oral pré-operatória.

2. Imagem tomográfica inicial. 3. Reabsorção maxilar avançada.

Arco duplo sob
carga imediata

HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE PLANEJAMENTO

Mulher, 39 anos. Viciada em drogas, porém recuperada, fumante de 

longa data, e má nutrição. Doença cardíaca, ataque cardíaco, stent 

cardíaco, clopidogrel, artrite leve, rinite alergica, alergia à tomate, 

alcoolatra. Exames regulares de sangue desde a reabilitação.

Remoção dos elementos dentários remanescentes, anestesia local, redução da crista nas áreas 

dos alvéolos, instalação de implantes Titamax® GM Acqua™ na parte inferior e Titamax® CM 

Acqua na parte superior, pela técnica NeoArch. Os implantes inferiores posteriores foram de 4.0 

x15 mm (35; 45) com Mini Pilares Angulados GM de 30°, já os inferiores posteriores foram de 

4.0 x11mm com Mini Pilares Cônicos GM retos. Na parte superior posterior, os implantes foram 

de 3.5 x 17 mm (15),  3.75 x 15 mm(25) com Mini Pilares Angulados GM de 30°. Já os implantes 

superiores anteriores foram de 3.75 x11 mm com Mini Pilares Angulados GM de 17°. Todos os 

implantes instalados com contra ângulo e o torque atingido foi de 45N.cm. Pontes pré-fabricadas 

de acrílico usando copings temporários de titânio foram utilizadas para as próteses provisórias.

• Arco total

• Protocolo de carga imediata

• Com técnica de acesso por 

retalho

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

REINO UNIDO

Royal College of Surgeons credenciado 

como mentor de treinamento em implantes 

Certificado em Odontologia Avançada em 

Implantes. Foi o primeiro cirurgião fora dos 

EUA para realizar um arco duplo de carga 

imediata em 2006 Robert oferece cursos 

de cirurgia ao vivo para Neodent® UK e de 

mentores de cirurgiões de todos os níveis 

em todos os aspectos da odontologia de 

implantes e de cirurgia.

DR ROBERT N HAYES
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DESCRIÇÃO DAS PRÓTESES

CONCLUSÃO

Cirurgia realizada 12/01/2018. Foi feita a avaliação no 

dia 26/02/2018. As moldagens finais foram feitas no dia 

26/03/2018.

Próteses definitivas superiores e inferiores feitas em acrílico.

Arco duplo sob
carga imediata

DR ROBERT N HAYES

4. Imagem tomográfica final ilustrando o posicionamento 
dos implantes e dos componentes protéticos.

6. Sorriso imediato após a cirurgia.

5. Prótese provisória inferior. 7. Imagem da vista lateral imediata após a cirurgia. 8. Foto final extra oral do caso.
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Conexão
Grand Morse®

Solução para
próteses
multiplas

Reabilitação com implantes Grand 
Morse® e com fluxo digital

HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE PLANEJAMENTO

Paciente ASA1, sem uso contínuo de medicamentos, fumante. 

Queixa de mobilidade na prótese fixa nos dentes 11-21-22, que já 

havia sido reposicionada inadequadamente várias vezes.

Para a instalação ideal do implante e da prótese, o guia cirúrgico foi realizado de acordo com 

um protocolo de cirurgia guiada (Neodent® Guided Surgery) . Dessa forma, a cirurgia sem retalho 

foi realizada sob anestesia local, começando com a extração do dente 22 usando Extrator de 

Dente (Neodent®). Prosseguiu-se pela sequência cirúrgica de brocas nas áreas 21 e 22 e pela 

instalação de implantes infra-ósseos Helix GM®3,5x16mm com superfície Acqua™. Ambos os 

torques obtidos foram maiores que 60N.cm. O componente selecionado foi o Munhão Universal 

Click GM de dimensões 3,3x6x3,5 mm e as coroas provisórias imediatas foram cimentadas 

temporariamente.

• Arco Parcial
• Posições dos dentes 21 e 22 
• Protocolo de carga imediata
• Técnica de acesso sem retalho 

(flapless)
1. Visão intra-oral inicial.

2. Radiografia periapical inicial.

4. Planejamento. 5. Instalação do implante Helix GM®.

6. Visão intra-oral imediata após a cirurgia.3. Tomografia inicial.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

DR. GENINHO THOMÉ
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Reabilitação com implantes
Grand Morse® e com fluxo digital  

DR. GENINHO THOMÉ

DESCRIÇÃO DAS PRÓTESES

CONCLUSÃO

As coroas provisórias foram feitas convencionalmente sobre os 

componentes. Uma vez regenerado o tecido peri-implantar e os 

preparativos das as próteses dentárias finalizados, copings de zircônia 

foram feitos usando a tecnologia CAD/CAM para os 4 dentes (11 e 

12 sobre dente/ 21 e 22 acima do pilar). Depois que os copings foram 

provados e uma radiografia periapical realizada para confirmar a correta 

posição, uma moldagem de transferência foi feita para aplicar a cerâmica. 

As coroas foram então ajustadas e cimentadas com cimento resinoso.

No 1º ano de monitoramento, um excelente comportamento do tecido 

ósseo e mole foi observado. Considerando a área (anterior), o osso restante 

disponível para instalação do implante e o sorriso largo do paciente, o

resultado final obtido foi altamente satisfatório.

7. Radiografia pós-cirúrgica imediata. 11. Radiografia periapical de 6 meses após a cirurgia.9. Coroas povisórias (visão intra-oral).

8. Tomografia pós-cirúrgica. 12. Radiografia periapical de 12 meses após a cirurgia.10. Coroas protéticas finais (visão intra-oral).
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Conexão
Grand Morse®

Solução
Arco Total

2. Visão inicial do sorriso do paciente. 6. Dentes de cera.

5. O tratamento inicial envolveu tratamento peri-
odontal de maxila.3. Aparência clínica intra oral inicial.

4. O tratamento inicial envolveu tratamento 
periodontal na mandíbula.

7. Prova dos dentes em cera.1. Fotografia inicial do paciente.

Reconstrução de arco
total sob carga imediata

HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE PLANEJAMENTO

Paciente do sexo feminino, 58 anos, histórico com 

migrâneas e antidepressivos.

1. Remoção de todos os elementos dentários remanescentes.

2. Instalação de implantes inclinados para evitar cirurgia de aumento do seio.

3. Instalação de Mini Pilar Cônico Angulado GM.

4. Instalação dos transfers de moldeira aberta para a moldagem do caso.

5. Esplintagem dos transfers de moldagem com fio dental e resina acrílica. 

6. Moldagem com a guia multifuncional.

7. Suturas.

8. Instalação de Parafusos de Cobertura GM.

• Arco total
• Protocolo de carga imediata
• Com técnica de acesso por 

retalho

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
REINO UNIDO

Hon. Professor Visitante, Especialista
Prótese Dentária e Cirurgião Oral

Diretor na Moor Park Specialist Dental
Center, Bolsista do ITI

Outros médicos que participaram do
procedimento:
Dr. Chandni Pattini

PROF. JOE BHAT BDS FDS RCS
MCLINDENT MRD RCSED
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PROF. JOE BHAT BDS FDS RCS
MCLINDENT MRD RCSED

Reconstrução de arco total 
sob carga imediata

9. Instalação dos implantes. 11. Suturas feitas imediatamente após a cirurgia com os 
transfers de moldeira aberta e parafusos curtos.

13. Visão intra-oral da guia multifuncional e a 
moldagem do caso.

8. Guia multifuncional pronta para ser instalada em boca. 15. Radiografia panorâmica de 1 mês após a cirurgia.
10. Componentes protéticos instalados. 12. Esplintagem dos transfers de moldagem sobre 

os Mini Pilares Cônicos GM.
14. Guia multifuncional com a moldagem pronto 
para ser enviado ao laboratório protético.
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DESCRIÇÃO DAS PRÓTESES

CONCLUSÃO

Prótese provisória de acrílico sobre PEEK e a prótese definitiva com 

acrílico sobre metal. 

Em conclusão, a paciente estava extremamente consciente da situação 

dos dentes superiores e sorriso, ela queria um sorriso de aparência 

de “Hollywood”. A paciente portanto, escolheu uma opção de dentes 

claros para sua restauração final e queria que seu novo sorriso fosse 

dramaticamente diferente dos dentes originais. Esta paciente estava 

altamente motivada e encantada com o resultado final, que lhe deu muito 

mais autoconfiança.

16. Prótese superior provisória.  19. Restauração final em cerâmica.

17. Visão extra-oral da prótese provisória. 20. Visão extra oral da restauração final instalada.
18. Aspectos faciais estéticos das próteses 
provisórias.

21. Aspectos estéticos faciais finais da paciente 
após tratamento.

PROF. JOE BHAT BDS FDS RCS
MCLINDENT MRD RCSED

Reconstrução de 
arco total sob carga 
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Conexão
Grand Morse®

Solução
Arco Total

1. Radiografia panorâmica inicial. 3. Imagem transcirúrgica - após a sequência de brocas.

2. Planejamento cirúrgico dos implantes. 4. Instalação do implante Helix GM®.

Reabilitação com prótese inferior
sob carga imediata

HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE PLANEJAMENTO

Paciente sem comprometimento sistêmico, ASA1, não 

estava em uso contínuo de medicamentos, apresentava 

perda total dos dentes. Queixa principal: Prótese total 

inferior estava frouxa. Avaliação clínica e radiológica.

Para a instalação ideal dos implantes e próteses, foi fabricado o guia multifuncional de acordo 

com um “planejamento reverso”. A cirurgia foi realizada sob anestesia local nos nervos alveolares 

inferiores e nervo mentual bilateral. Incisão supracrestal e oblíqua, retalho para descolamento 

e suavização da crista, seguido de perfuração. Foram instalados implantes Helix GM® com 

superfície  Acqua™  de 4.3x13 mm e todos obtiveram torque maior que 60N.cm. Mini Pilares 

Cônicos GM foram então instalados e a sutura contínua foi realizada.

• Arco Inferior total

• Protocolo de carga imediata

• Com técnica de acesso por retalho

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

DR. GENINHO THOMÉ
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DESCRIÇÃO DAS PRÓTESES

CONCLUSÃO

Os Mini Pilares Cônicos GM foram selecionados, instalados e unidos 

entre si e unidos ao guia multifuncional. O registro oclusal foi realizado, 

o qual foi seguido pela moldagem de transferência feita com silicone de 

condensação. O molde no guia foi desaparafusado removido e enviado 

ao laboratório para fabricação da barra de metal e montagem da prótese 

usando a técnica de Assentamento Passivo. As próteses totais foram 

instaladas e ajustadas de acordo com os princípios da oclusão bilateral 

equilibrada.

Em um ano de monitoramento, um excelente comportamento do tecido 

ósseo e mole foi observado. O resultado obtido foi altamente satisfatório, 

com melhora considerável na função mastigatória do paciente e na 

qualidade de vida.

DR. GENINHO THOMÉ

Reabilitação com Prótese Inferior
sob carga imediata

6. Visualização dos Mini Pilares Cônicos GM após 1 ano de monitoramento.

7. Tomografia de monitoramento de um ano e meio, após a cirurgia.5. Tomografia logo após a cirurgia.
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Conexão
Grand Morse®

Solução
unitária

1. Foto inicial do sorriso. 2. Tomografia inicial do dente 12.

3. Planejando a posição do implante.

Implante imediato sob
carga imediata em área estética

HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE PLANEJAMENTO

Paciente ASA1, não estava em uso contínuo de 

medicamentos, não fumante. Queixa principal: mobilidade 

no dente 12. Exame clínico e radiográfico reveleram 

presença de fratura radicular e lesão periapical.

A cirurgia foi realizada sob anestesia local, iniciando com sindesmotomia do dente 12 e extração 

minimamente traumática com o Extrator Dentário Neodent®. A perfuração foi realizada com 

brocas de 2.0 e 3.5 mm, sem abrir retalho (flapless). O Helix GM® Acqua™  3,5x16 mm foi 

instalado 2 mm subcrestal e um torque progressivo de 45N.cm foi obtido. O gap na região bucal 

foi preenchida com enxerto aloplástico. A Base de Titânio GM Exact  e o coping de zircônia foram 

então instalados e a coroa provisória imediata fabricada.

• Caso unitário
• Posição do dente 12
• Protocolo de carga imediata
• Técnica de acesso sem retalho 

(flapless)

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

DR. GENINHO THOMÉ
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DESCRIÇÃO DAS PRÓTESES

CONCLUSÃO

O componente Base de Titânio GM Exact 3,5x4x2,5 foi instalado e o coping 

de zircônia cimentado sobre ele. A coroa provisória imediata foi fabricada 

e cimentada com cimento temporário. Após 10 meses de monitoramento, 

a prótese final foi planejada. Para a moldagem de transferência, um fio 

retrator foi inserido ao redor do componente seguido pela moldagem com 

moldeira fechada e slicone de adição.  Uma coroa de dissilicato de lítio 

foi então fabricada e depois de testada e ajustada (contatos proximais e 

oclusal) foi cimentada com cimento resinoso.

O resultado obtido em 1 ano de monitoramento foi o excelente 

comportamento do tecido ósseo e  mole. Levando em consideração a 

área em questão (área estética) e o o grande sorriso do paciente, foi 

um caso muito bem resolvido.

DR. GENINHO THOMÉ

Implante imediato sob
carga imediata em área estética

4. Radiografia periapical imediata. 6. Monitoramento de 1 ano (CBTC).5. Foto pós-operatória imediata. 8. Foto de monitoramento de 1 ano.
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Conexão
Grand Morse®

Solução
Arco Total

1. Radiografia panorâmica inicial. 2. Foto intrabucal da maxila com os Mini Pilares Cônicos GM. 

4. Foto intrabucal da mandibula com os Mini Pilares Cônicos GM instalados3. Visão intra oral inicial. 

Protocolos duplos híbridos
sob carga imediata

HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE PLANEJAMENTO

Paciente sem comprometimento sistêmico, ASA 1, não estava em 

uso contínuo de medicamentos, perda total dos dentes superiores 

e inferiores. Queixa principal: prótese total superior e inferior frouxa, 

dificuldade de na função mastigatória e insatisfação estética.

Após anestesia local, foi realizada uma incisão supracrestal e oblíqua em ambos os arcos e 

o retalho separado. Feito a osteotomia devido à posição dos dentes no guia multifuncional. 

A cirurgia foi iniciada em maxila, onde foram instalados 5 implantes Helix GM® Acqua™.

5 implantes Helix GM® Acqua™ também foram instalados em mandíbula. Todos os implantes 

obtiveram torque superior a 60N.cm. Mini Pilares Cônicos GM foram selecionados e 

instalados (torque de 32N.cm) para moldagem de transferência superior e inferior.

• Arco completo

• Protocolo de carga imediata

• Com técnica de acesso por retalho

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

DR. GENINHO THOMÉ
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DESCRIÇÃO DAS PRÓTESES

CONCLUSÃO

Os Mini Pilares Cônicos GM e Transfers de Moldeira Aberta Slim foram 

selecionados, instalados e unidos entre si e com o guia multifuncional. 

O registro oclusal foi realizado, o qual foi seguido pela moldagem de 

transferência feita com silicone de condensação. Os transfers foram 

desaparafusados, o molde removido e enviado ao laboratório para fabricar 

as barras metálicas e montar as próteses híbridas usando a técnica de 

Assentamento Passivo. As próteses híbridas superior e inferior foram 

instaladas e ajustadas de acordo com os princípios da oclusão bilateral 

equilibrada.

No 1º ano de monitoramento, excelente comportamento do tecido 

ósseo e mole foi observado, além do comportamento dos implantes e 

próteses. O resultado obtido foi altamente satisfatório, considerando 

a evolução do caso: paciente com próteses superiores e inferiores 

recebeu próteses definitivas implanto-suportadas, 2 dias após a 

instalação dos implantes,

DR. GENINHO THOMÉ

Protocolos duplos híbridos
sob carga imediata

5. Próteses híbridas instaladas um dia após a cirurgia (visão intrabucal).

6. Radiografia panorâmica imediata.

7. Acompanhamento periapical de 1 ano em maxila.

8. Acompanhamento periapical de 1 ano em mandibula. 
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Conexão
Grand Morse®

Solução
unitária

3. Pós-operação imediato. 4. Tomografia computadorizada imediata.

1. Radiografia periapical inicial da região do dente 36.

Implante unitário instalado na região 
posterior de mandíbula sob carga imediata

HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE PLANEJAMENTO

Paciente ASA 1, não estava em uso contínuo de 

medicamentos, não fumante. Queixa principal: ausência 

do dente 36.

A cirurgia foi realizada sob anestesia local com infiltração na região, sem bloqueio de nervo. 

A perfuração foi realizada com as brocas de 2.0 mm, 3.5 mm e 4.3 mm, sem abrir retalho 

(flapless). O implante Helix GM® Acqua™  4,3x11,5 mm foi então instalado aproximadamente 

2 mm subcrestal  e um torque progressivo de 60N.cm foi obtido. O Munhão Universal Click 

GM Exact 4,5x4x3,5 mm foi selecionado e instalado com 20N.cm. A coroa provisória foi 

então fabricada, usando o Cilindro Provisório do Munhão Universal Click, e provisoriamente 

cimentado.

• Caso unitário
• Posição do dente 36 
• Protocolo de carga imediata
• Técnica de acesso sem retalho 

(flapless)

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

DR. GENINHO THOMÉ 2. Tomografia computadorizada com o planejamento do implante.
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DESCRIÇÃO DAS PRÓTESES

CONCLUSÃO

Para carga imediata, a coroa provisória foi fabricada convencionalmente 

e instalada sobre o Munhão Universal Click GM Exact. Uma vez que o 

tecido peri-implantar havia regenerado, a moldagem de transferência 

foi realizada para fabricar o coping de metal. O coping foi testado e 

uma radiografia periapical realizada para confirmar a adaptação. A 

moldagem de transferência foi feita para aplicar a cerâmica. A prótese 

metalocerâmica foi parafusada e o canal do parafuso selado com teflon 

e resina composta.

No 1º ano de monitoramento, excelente comportamento do tecido 

ósseo e mole foi observado , sem complicações no implante ou prótese.

DR. GENINHO THOMÉ

Implante unitário instalado na região 
posterior de mandíbula sob carga imediata

6. Monitoramento de 1 ano.

5. Radiografia periapical imediata.

7. 1 ano monitorando com tomografia computadorizada CT scan.
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Conexão
Grand Morse®

Solução
Arco Total

3. Radiografia panorâmica inicial. 1. Inicial (próteses).

2. Crista inferior (inicial)

4. Tomografia inicial.

Prótese inferior com
implantes estreitos (3.5 mm)

HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE PLANEJAMENTO

Paciente sem comprometimento sistêmico, ASA1, não estava 

em uso contínuo de medicamentos,  presença apenas dos 

dentes 42 e 43. Queixou-se de dificuldade para mastigar, dor 

nos dentes restantes bem como a insatisfação com a estética.

Para a instalação ideal dos implantes e próteses, um guia multifuncional foi fabricado de 

acordo com o planejamento reverso. A cirurgia foi realizada sob anestesia local nos nervos 

alveolares inferiores e nervo mentual bilateral. Os dentes 32 e 33 foram então extraídos, 

seguido de incisão supracrestal e oblíqua, descolamento do retalho, regularização da crista 

e perfuração (brocas GM 2.0 e 3.5 mm). Cinco implantes Helix GM® Acqua™  de 3,5x13 mm 

foram instalados na região intermentoniana e todos obtiveram torque superior a 60N.cm.

• Arco completo

• Protocolo de carga imediata

• Com técnica de acesso com retalho

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

DR. GENINHO THOMÉ
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DESCRIÇÃO DAS PRÓTESES

CONCLUSÃO

Os Mini Pilares Cônicos GM foram selecionados (5,5 mm) e instalados 

(torque de 32N.cm), seguido de sutura contínua. Os transfers foram 

colocados sobre os mini pilares e unidos ao guia multifuncional, foi realizado 

o registro oclusal, seguido pela moldagem de transferência. Os transfers 

foram desaparafusados, molde removido e enviado ao laboratório para 

fabricar a barra de metal e montar a prótese inferior, usando a técnica de 

Assentamento Passivo. As próteses foram instaladas e após, realizados 

os ajustes oclusais.

Foi possível concluir que nos casos em que os pacientes necessitam 

de reabilitação completa do arco inferior e tem pouca espessura óssea 

na região entre os forames mentuais, o uso de 5 implantes estreitos é 

uma excelente alternativa. Este caso obteve um resultado altamente 

satisfatório para os tecidos moles com acompanhamento de 1 ano, 

sem complicações para o implante ou a prótese.

DR. GENINHO THOMÉ

Prótese inferior com
implantes estreitos (3.5 mm)

5. Monitoramento de 1 mês.

6. Visão intra oral - Monitoramento de 1 ano. 7. 1 ano de monitoramento com tomografia computadorizada.
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Conexão
Grand Morse®

Solução
Arco Total

2. Foto inicial sem próteses. 5. Guia multifuncional. 

1. Foto inicial com próteses. 4. Planejamento reverso. 

Reabilitação inferior total com 
implantes Grand Morse®

HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE PLANEJAMENTO

Paciente utilizou próteses totais superior e inferior por mais 

de 50 anos, chegou a clínica devido à falta de estabilidade 

da prótese total inferior. Queixou-se de pontadas na 

região posterior da mandíbula em ambos os lados quando 

mastigava, portanto tinha grande dificuldade em mastigar.

Anestesia infiltrativa administrada na região do forame mentual e  infiltração lingual em ambos 

os lados, marcação realizada na proximidade do forame mentual em ambos lados com um lápis 

cópia para limitar a extensão da incisão. Retalho total e descolamento para localizar o forame 

mentual dos dois lados. Sequência convencional de perfuração óssea, sem sub-instrumentação. 

Primeiro, a instalaçao de implantes inclinados na região de 34 e 44 e, em seguida, a instalação 

dos implantes na região de 32 e 42. Todos os implantes instalados cirurgicamente com 45N.cm

32 e 42 - implantes Helix GM® Acqua™ de 11,5 mm

34 e 44 - implantes Helix GM® Acqua™ de 13 mm

• Arco completo

• Protocolo de carga imediata

• Com técnica de acesso com 

retalho

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

BRASIL

Especialista em Implantodontia

Mestrado em Reabilitação Oral

Doutorado em Implantodontia

Pós-doutorado em Implantodontia

PROF. DR. EDILSON FERREIRA

3. Escaneamento inicial da mandíbula mostrando a emergência do forame mentual de ambos os lados.

16



DESCRIÇÃO DAS PRÓTESES

CONCLUSÃO

Instalação dos Mini Pilares Cônicos GM de 3,5 mm e união dos transfer 

ao guia multifuncional com resina acrílica e moldagem com silicone de 

adição.

Após 6 meses de monitoramento clínico e radiográfico, o paciente ficou 

satisfeito e recuperou sua função mastigatória.

Reabilitação inferior total com
implantes Grand Morse®

PROF. DR. EDILSON FERREIRA

7. Mini Pilar Cônico GM. 9. Imagem pós-cirurgica imediata. 11. Radiografia panorâmica final.

6. Implantes Helix GM® Acqua™ de 13mm 8. Realização da moldagem. 10. Visão clínica final.
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Conexão
Grand Morse®

Solução para
próteses
multiplas

3. Retalho aberto 5. Paralelizador mostrando o futuro posicionamento do implante.2. Tomografia da área edêntula.

1. Perfuração inicial. 4. Perfuração inicial.

Instalação do implante tangenciando o 
seio maxilar para resolução protética

HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE PLANEJAMENTO

O paciente tem leucemia crônica atípica. Não toma 

medicamento que impeça ou aumente o risco da instalação 

do implante. É paciente dessa equipe desde 1991 e já 

foram instalados cinco implantes em diferentes áreas nos 

últimos 15 anos.

A incisão na crista e o retalho extenderam-se da área do dente 25 a distal do 27. Mediu-se 12 

mm da distal do implante 25 e angulou-se 30 graus (em relação ao 25) na direção mesiodistal. A 

sequência de perfuração com guia de broca, prossegui-se com a perfuração de 15 mm (verificado 

com o o paralelizador), seguido pelas brocas 3.5 e 3.75. O implante Helix GM® Acqua™ 3,75 x 

13 mm foi instalado. O torque maior de 60N.cm permitiu carga imediata e três dias depois, o 

provisório foi instalado.

• Arco Parcial
• Posições dos dentes 25, 26, 27 da 

maxilla
• Protocolo de carga imediata
• Com técnica de acesso por retalho

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
BRASIL

Professor da Faculdade de Odontologia (UFU)

Especialista em Prótese (UFU) e Implant-
odontia (USP - Bauru)

Mestrado e Doutorado em Reabilitação Oral 
(USP - Ribeirão Preto)

Consultor Científico Neodent®

Outros cirurgiões-dentistas que participaram 
do procedimento:
Célio Jesus do Prado
Tiago Augusto Quirino Barbosa
Tais Alves dos Reis

DR. FLÁVIO DOMINGUES
DAS NEVES
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DESCRIÇÃO DAS PRÓTESES

CONCLUSÃO

Instalação dos Mini Pilares Cônicos GM de 3,5 mm, união dos transfers 

entre si e ao guia multifuncional com resina acrílica e moldagem com 

silicone.  

Após 6 meses de monitoramento clínico e radiográfico, o paciente está 

satisfeito e recuperou sua função mastigatória.

Instalação do implante tangenciando o
seio maxilar para resolução protética

DR. FLÁVIO DOMINGUES DAS NEVES

8. Mini Pilar Angulado GM Exact Angulado a ser instalado. 12. Vista final da prótese provisória.9. Foto intrabucal logo após a cirurgia. 10. Radiografia periapical após a cirurgia.

6. Implante Helix GM® Acqua™ 11. Remoção da coroa “antiga”.7. Finalização da instação do implante com a Conexão GM para Catraca Torquímetro. 
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Conexão
Grand Morse®

Solução
unitária

Implante imediato e carga
imediata com Helix GM®

HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

PLANEJAMENTO

Paciente do sexo feminino, 52 anos, leucoderma, ASA 1, sem 

complicações sistêmicas para cirurgia de implante dentário. 

Dente 15 apresentando fissura longitudinal, com constante 

afrouxamento da coroa e do pino intraradicular, com indicação 

para extração e implante imediato.

Kit cirúrgico Grand Morse® foi utilizado para instalação do implante Helix GM®  4.3x13. 

Sequência de perfuração foi seguida até a broca 3.5, sem o uso da broca 4.3 ou broca piloto 

4.3. Desta forma, houve a otimzação da estabilidade primária do implante, devido a redução 

da a osteotomia. Foi levado em consideração a baixa densidade encontrada na área durante a 

perfuração inicial. Carga imediata realizada.  A instalação do implante começou com o contra-

ângulo cirúrgico e terminou com a Chave Catraca Torquímetro (torque final: 50N.cm).

• Caso unitário
• Posição do dente 21
• Protocolo de carga imediata 
• Técnica de acesso sem retalho 

(flapless)
MARCELO FONTES TEIXEIRA 1. Caso inicial.

3. Perfuração cirúrgica e verificação do posicionamento do implante.

2. Extração atramática.

4. Instalação do implante.
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BRASIL

Mestrado em Implantodontia

Especialista em Periodontia, 

Ortodontia e DTM 

Coord. Spec. Implantologia (UniFOA) 

Revisor Científico, JOMI / EJOI

Consultor Científico da NEODENT® 



DESCRIÇÃO DAS PRÓTESES

CONCLUSÃO

O Munhão Universal Click GM Exact 3.3x6x2.5 foi instalado (torque 20N.

cm). O Cilindro Provisório do Munhão Universal Click foi posicionado. 

Uma coroa provisória foi fresada, preenchida com resina acrílica 

autopolimerizável e colocado na boca sobre o Cilindro Provisório do 

Munhão Universal Click 3.3x6. Depois da captura, a coroa provisória foi 

removida, com o cilindro provisório dentro dele. Após os ajustes finais, 

a coroa foi fixada apenas com o efeito do Click do cilindro  provisório, 

permanecendo sob oclusão.

O implante Helix GM® é altamente adequado para implantes imediatos 

com técnica de carga imediata, mesmo com pouca densidade óssea, 

principalmente quando técnica de sub-instrumentação é utilizada. 

A captura extremamente fácil do implante é um dos seus grandes 

benefícios. O encaixe Click entre o Munhão Universal Click GM Exact  e 

o Cilindro Provisório do Munhão Universal Click torna a técnica de carga 

imediata: simples, rápida e previsível, reduzindo o tempo de tratamento 

e otimizando os resultados estéticos imediatos.

Implante imediato e carga
imediata com Helix GM®

MARCELO FONTES TEIXEIRA

5. Munhão Universal Click GM Exact 3.3x6x2.5.

6. Cilindro Provisório do Munhão Universal Click 3.3x6x2.5. 7. Coroa provisória e radiografia periapical.
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Conexão
Grand Morse®

Solução
Arco Total

3. Tomografia inicial.1. Foto inicial.

2. Foto inicial - oclusal dos dentes desgastados 4. Extrações atraumáticas realizadas com técnica sem retalho (flapless). 5. Implante Helix GM®. 
6. Iniciando a instalação do implante Helix GM®  com a 
Conexão GM para contra-ângulo. 

Implantes Helix GM® em regiões de 
pós-extração e carga imediata

HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

PLANEJAMENTO

Paciente com 60 anos, não estava em uso contínuo 

de medicamentos,  apresentando danos severos de 

desgastes nos dentes devido ao bruxismo crônico.

Anestesia infiltrativa administrada em maxila e extrações atraumáticas realizadas com 

técnica sem retalho (flapless). Sequência convencional de perfuração óssea e instalação de 3 

implantes retos e 3 inclinados (HELIX® ou DRIVE GM®), evitando estruturas anatômicas, como: 

cavidade nasal e seio maxilar. Distribuição dos implantes nas regiões dos dentes: 12, 14, 16, 

22, 24 e 26.

• Arco superior completo

• Protocolo de carga imediata

• Técnica sem retalho (flapless)

ESPANHA

Especialista em Implantodontia e Pró-
tese DDS de UOD (República Domini-
cana)

Mestrado em Implantodontia (NYU)

Programa de residência em Prótese 
Dentária (Universidade de Seattle)

ENRIC PINTADO DDS
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DESCRIÇÃO DAS PRÓTESES

CONCLUSÃO

Seleção da altura gengival e instalação de Mini Pilares Cônicos GM 

retos e angulados. Posteriormente, a instalação do protocolo provisório 

parafusado imediato em acrílico usando Cilindros de Titânio dos Mini 

Pilares Cônicos Neo. Protocolo provisório realizado pelo fluxo de trabalho 

convencional.

Devido ao design dos implantes Helix GM® e Drive GM®, as instalações pós-

extração apresentam uma estabilidade muito alta com perfuração e trauma 

mínimos, mesmo para ossos com densidades III e IV. A direção dos implantes 

pode ser facilmente gerenciada para criar um perfil de emergência adequado 

no mesmo dia da cirurgia. Este caso mostra uma reabilitação provisória logo 

após a instalação e após 3 meses do período de cicatrização, mostrando que 

o paciente está satisfeito e recuperou sua função mastigatória.

Implantes Helix GM® em regiões de
pós-extração e carga imediata

ENRIC PINTADO DDS

8. Tomografia final.
7. Foto com visão oclusal pós instalação dos implantes e 
inermediários. 

9. Foto com a instalação do protocolo provisório 
parafusado imediato.

10. Foto com 3 meses do período de cicatrização.
7. Foto com visão oclusal do protocolo provisório parafusado.
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Conexão
Grand Morse®

Solução
Arco Total

Implantes Grand Morse® para reabilitação 
de arco completo em maxila

PATIENT’S MEDICAL HISTORY

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

PLANEJAMENTO

Paciente do sexo masculino, edêntulo, 37 anos, não 

estava em uso contínuo de medicamentos, sem 

alterações sistêmicas. Apresenta mucosite nos implante 

na região de maxila e um protocolo fraturado na região 

posterior.

Para instalação ideal dos implantes e próteses, o guia cirúrgico foi realizado de acordo 

com planejamento reverso. A técnica de acesso ao retalho foi realizada após anestesia 

infiltrativa na maxila, onde inicialmente os implantes foram removidos. Foi realizado a 

sequência convencional de perfuração e utilizados  os paralelizadores a fim de  preparar o 

local ósseo para posterior instalação de 2 implantes HELIX® GM retos bicorticais em região 

anterior e 2 implantes inclinados a 30o, evitando estrutura anatômica do seio maxilar.

• Arco superior completo

• Protocolo de carga imediata

• Técnica de acesso com retalho

ESPANHA

Especialista em Cirurgia Oral e   

Implantodontia 

Outros cirurgiões-dentistas que 

participaram do procedimento: 

José Vallejo

ARANTZA RODRIGUEZ DDS 3. Guia multifuncional realizada.
1. Fotos do protocolo fraturado na região 
posterior.

2 Fotos do protocolo fraturado na região posterior.

4. Sequência de perfuração realizada. 5. Verificação do posicionamento do implantes. 6. Análise da altura gengival com Medidor de Altura GM.  
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DESCRIÇÃO DAS PRÓTESES

CONCLUSÃO

A seleção da altura gengival foi feita usando o Medidor de Altura GM e 

após, a instalação de Mini Pilares Cônicos GM retos e angulados. Guia 

multifuncional e Transfer dos Mini Pilares Moldeira Aberta Slim para o 

fluxo de trabalho convencional foram utilizados.  Os Cilindros de Proteção 

do Mini Pilar Cônico Neo foram usados após a sutura, para proteção até 

a construção definitiva da prótese imediata.

O aspecto final dos implantes pode ser visto na radiografia panorâmica e 

também é demonstrado o aspecto final clínico da prótese,  considerando 

uma redução de tempo clínico para toda a reabilitação e alta satisfação 

da estética e função. No ano seguinte de monitoramento, excelente 

comportamento do tecido ósseo e mole foram observados. Além disso, o 

design do implante Helix® apresenta uma estabilidade muito alta mesmo 

para as densidades ósseas III e IV.

Implantes Grand Morse® para reabilitação
de arco completo em maxila

ARANTZA RODRIGUEZ DDS

9. Cilindros de Proteção do Mini Pilar Cônico Neo 
foram  usados após a sutura. 10. Foto oclusal do protocolo. 

7. Transfer dos Mini Pilares Moldeira Aberta Slim 
instalados. 

11. Radiografia panorâmica final. 

8. Foto do molde com os transfers. 
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Conexão
Grand Morse®

Solução
unitária

3. Foto mostrando a preservação dos tecidos 
após a extração. 

1. Tomografia computadorizada inicial.

2. Extração atraumática.

4. Perfuração inicial. 5. Verificação do posicionamento do implante.

Carga imediata com coroa provisória 
de um incisivo central fraturado

HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

PLANNING

Paciente do sexo feminino, 53 anos, sem alterações 

sistêmicas. 

O incisivo central com fratura vertical na região vestibular foi extraído após 

administrada a anestesia infiltrativa na parte anterior da maxila. Imediatamente após 

a extração, foi realizada uma sequência de perfuração óssea convencional com 3 

mm subcrestal e, por meio de paralelizadores foi analisada a posição de perfuração 

a fim de preparar a região óssea da maxila anterior.  Observe a preparação do leito 

ósseo apoiado na face palatina do osso. Esta técnica e o design Helix® promoverão 

uma alta estabilidade primária.

• Posição do dente 21

• Protocolo de carga imediata

• Técnica de acesso ao dente 

Socket

ESPANHA

Especialista em Prótese Dentária e 

Implantologia

Outros cirurgiões-dentistas que par-

ticiparam doprocedimento:

Arantza Rodriguez

JOSÉ VALLEJO DDS
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DESCRIÇÃO DAS PRÓTESES

CONCLUSÃO

Foram instalados o Pilar GM e o Cilindro de Titânio Neo do Pilar GM 

usando a Conexão Torque Neo, e uma coroa provisória unitária foi feita 

com resina acrílica e dente de estoque. 

Visão final e radiografia da coroa provisória parafusada com um perfil de 

emergência satisfatório e estabilidade primária alcançadas para a carga 

imediata em uma região estética. 

Carga imediata com coroa provisória 
de um incisivo central fraturado

JOSÉ VALLEJO DDS

8. Instalação o Pilar GM usando a Conexão Torque 
Neo.. 10. Captura da prótese provisória. 6. Posionamento do implante. 

7. Iniciando a instalação do implante Helix GM® 
com a Conexão GM para contra-ângulo. 

9. Instalação do Cilindro de Titânio Neo do Pilar 
GM. 11. Foto da prótese provisória instalada. 12. Radiografia periapical final. 
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  Dentistas experientes realizaram os procedimentos apresentados. Os dentistas são totalmente 

responsáveis pela confiabilidade das informações e pelos procedimentos e resultados relatados.

 Qualquer revisão, disseminação, distribuição, cópia ou outro uso dessas informações por 

pessoas ou entidades, sem permissão prévia por escrito, é proibida. O material apresentado 

pode ser sujeito a revisões sem aviso prévio. Nenhuma responsabilidade é aceita por quaisquer 

erros ou omissões no conteúdo.

  É de responsabilidade exclusiva do clínico avaliar as condições de saúde do paciente e a 

viabilidade do procedimento. A reprodução deste caso clínico não implica o sucesso de 

procedimentos semelhantes, pois dependerá da técnica e capacidade do clínico, das condições 

do paciente no procedimento anterior e pós-procedimento.

© 2020 - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Todos direitos reservados. 

Neodent®,  Grand Morse ®, Drive GM®, Titamax® , Helix GM ® ,  Acqua™ são marcas 

comerciais ou marcas comerciais registadas da JJGC Indústria e Comércio de Materiais 

Dentários S.A.
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