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Caso Clínico

HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE

Paciente do sexo masculino, 29 anos de idade 

e com boa saúde geral. Na arcada superior era 

dentado parcial, com ausência do elemento 26. 

Na arcada inferior era dentado total, com dentes 

hígidos.

PLANEJAMENTO

Por meio de avaliação clínica, radiografia 

panorâmica e tomografia computadorizada de feixe 

cônico, foi proposto a utilização da cirurgia guiada 

utilizando o kit Neodent® EasyGuide e instalação de 

um implante Helix GM na região do elemento 26. Foi 

realizado também um escaneamento intraoral, que 

juntamente com as imagens da tomografia foram 

importadas para o software CoDiagnostiX, obtendo-

se um guia cirúrgico prototipado.

*Imagens gentilmente cedidas pelo Dr. Geninho Thomé e equipe.
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PROTOCOLO CIRÚRGICO

PRODUTOS NEODENT® UTILIZADOS

 • Helix GM® 4.3 x 13 mm

 • Kit Cirúrgico Neodent® EasyGuide

DESCRIÇÃO DAS PRÓTESES 

1. Aspecto clínico da região do dente 
nº 26 em vista oclusal.

4. Design do guia cirúrgico.

2. Radiografia panorâmica. 

5. Aspecto clínico cirúrgico após o uso 
de punch de mucosa, mostrando a 
preservação do tecido mole.

3. Planejamento orientado 
esteticamente da posição do implante 
e seleção de munhões.

6. Aspecto clínico do uso da broca 
cônica regular 4.0.
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Foi realizada anestesia do nervo alveolar superior médio e posterior, palatino 

maior e infiltrativa em fundo de vestíbulo da região do elemento 26. Foi realizada 

a prova do guia cirúrgico prototipado e a remoção do tecido gengival com um 

extrator de mucosa. Utilizando o kit Neodent® EasyGuide, as perfurações foram 

realizadas com: broca niveladora de osso, broca inicial, broca cônica 2.7, broca 

cônica 4.0, broca cônica 4.3/5.0. Por fim, foi instalado um implante Helix GM 4.3 x 

13 mm. A qualidade óssea do tipo II, associada ao implante cônico proporcionou 

um torque de 60 N.cm, o que permitiu a confecção da coroa provisória imediata 

e após reabilitação com a coroa final.

Três meses após a instalação do implante foi realizada a reabilitação protética 

do caso. Foram realizados os ajustes oclusais respeitando as diretrizes de uma 

oclusão estável e assim restaurada a função mastigatória do paciente.

*Imagens gentilmente cedidas pelo Dr. Geninho Thomé e equipe.



CONCLUSÕES DE APRENDIZADO DO CIRURGIÃO-DENTISTA
Perguntas e respostas

OPINIÃO PROFISSIONAL DO PRODUTO E DO PROCEDIMENTO: 

A reabilitação unitária do dente 26 utilizando o kit Neodent® EasyGuide para 

instalação do implante Helix GM mostrou resultado clínico e radiográfico 

satisfatórios esperados. O stop físico de brocas visa contribuir a realização da 

fresagem e pretende gerar mais segurança ao profissional.

QUAIS ERAM AS OUTRAS OPÇÕES DE TRATAMENTO? 

Uma prótese parcial removível ou prótese fixa de 3 elementos seriam opções, 

no entanto o paciente desejava uma solução fixa que não gerasse desgaste dos 

dentes. A utilização da técnica da cirurgia guiada favorece o posicionamento 

tridimensional ideal do implante, visa diminuir o trauma cirúrgico, pode contribuir 

para redução de riscos de danos a estruturas anatômicas em incisões cirúrgicas 

e suturas, além de favorecer a possibilidade do carregamento imediato.

EXISTIU ALGUMA DIFICULDADE DURANTE O TRATAMENTO? 

A possibilidade de brocas específicas para cada comprimento do implante visa 

contribuir no protocolo de fresagem em situações de pouca abertura de boca, 

onde o profissional tem uma visão prejudicada, como regiões posteriores. 

DICAS

A utilização do kit Neodent® EasyGuide para realização da técnica da cirurgia 

guiada apresentou neste caso benefícios cirúrgicos e protéticos. O esperado 

sucesso do procedimento e um posicionamento favorável do implante são bons 

exemplos disto. Por fim, os cuidados com a irrigação abundante e a utilização 

do protocolo correto de perfuração foram fundamentais para um resultado 

favorável.
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7. Radiografias periapicais pós-instalação imediata do 
implante.

9. Restauração final na vista oclusal 3 meses após a 
instalação do implante.

8. Aspecto clínico após a instalação do implante em vista 
oclusal.

10. Radiografias periapicais 3 meses após a instalação do 
implante.

*Imagens gentilmente cedidas pelo Dr. Geninho Thomé e equipe.



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.
Alguns produtos podem não estar disponíveis em sua região. Para mais informações, 
por favor entre em contato com a Neodent®.
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