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CASO CLÍNICO

HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE

Paciente do sexo feminino estava 

em boas condições de saúde e 

portava prótese removível.

PLANEJAMENTO

Como a paciente apresentava um defeito 

ósseo e tecidual amplo e desafiador em 

uma zona estética, o objetivo era reconstruir 

completamente o defeito do tecido ósseo e 

gengival antes da instalação dos implantes 

e da reabilitação protética. O protocolo 

de cirurgia guiada foi escolhido de forma 

a proporcionar um procedimento o menos 

traumático possível.

CIRURGIÃO DENTISTA 
RESPONSÁVEL



*Imagens gentilmente cedidas pelo Dr. Ricardo Kern e equipe.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

PRODUTOS NEODENT® UTILIZADOS

 • Helix GM® 3.5x13mm

 • Helix GM® 3.75x13mm

 • 2 Munhão Universal GM 3.5x6x3.5mm

DESCRIÇÃO DAS PRÓTESES

1. Aspecto clinico inicial do caso – vista frontal.

4. Aspecto clínico da primeira etapa cirúrgica.

6. Aspecto clínico após X dias da primeira 
intervenção cirúrgica.

8. Etapa de reconstrução dos tecidos moles.

3. 
Tomografia 
inicial.

7. Imagem tomográfica 
após a primeira etapa 
cirúrgica.

2. Aspecto clinico inicial do caso – vista oclusal.

5. O uso de biomaterial durante a primeira fase 
cirúrgica.

CASO DESAFIADOR NA ZONA ESTÉTICA COM DEFICIÊNCIA DE TECIDO 
VERTICAL E HORIZONTAL REABILITADO COM EASYGUIDE

Conforme mencionado anteriormente, a primeira etapa deste caso começou com 

a reconstrução de tecido ósseo e gengival em diferentes estágios - reconstrução 

de tecido ósseo com o uso de Straumann® cerabone® e Straumann® Jason® 

membrane, e de tecido gengival com procedimento de enxerto de tecido 

conjuntivo. Após 8 meses de cicatrização e do volume ósseo esperado e 

regeneração gengival, a cirurgia de instalação do implante foi possível.

Após a validação da guia cirúrgica, o protocolo de perfuração seguiu a utilização 

de: extrator de mucosa, broca niveladora de osso, broca inicial, broca cônica 3.5 

e broca cônica 3.5 / 3.75.

Dois implantes Helix GM® foram instalados com torques acima de 32 N.cm 

permitindo então o protocolo de carga imediata.

A reabilitação temporária imediata foi realizada no dia da instalação 

dos implantes e respeitou as diretrizes e princípios de oclusão de coroas 

provisórias imediatas. Em ambas as coroas provisórias foi feito um alívio para 

evitar compressão buscando um perfil de emergência eficiente.
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CONCLUSÕES DE APRENDIZADO DO CIRURGIÃO-DENTISTA 
Perguntas e Respostas

OPINIÃO PROFISSIONAL DO PRODUTO E DO PROCEDIMENTO:  

Para este caso, a cirurgia guiada com a técnica flapless, minimamente traumática, 

diminuiu a possibilidade de perda de tecido gengival previamente reconstruído.

QUAIS ERAM AS OUTRAS OPÇÕES DE TRATAMENTO?

As outras opções de tratamento eram continuar com o uso de uma prótese 

removível ou colocar uma prótese fixa sobre dentes.

EXISTIU ALGUMA DIFICULDADE DURANTE O TRATAMENTO?

Havia dois grandes desafios neste caso: o primeiro era ajustar o defeito do tecido 

ósseo e gengival de maneira adequada para promover um contorno natural do 

tecido mole para a coroa final. O segundo foi instalar os implantes na posição 

correta da forma mais atraumática possível. O primeiro desafio foi superado com 

o uso de biomateriais e o segundo foi tratado com o uso da solução EasyGuide.

DICAS

A utilização da cirurgia guiada permite a visualização da posição final do 

implante e essa informação foi realmente decisiva e importante em um caso 

tão desafiador como o apresentado. Na instalação do implante a mão livre, 

o operador pode às vezes perder a percepção de pequenas mudanças na 

instalação do implante que, neste caso, poderia afetar muito o resultado final.

Dr. Ricardo Kern

CASO DESAFIADOR NA ZONA ESTÉTICA COM DEFICIÊNCIA DE TECIDO 
VERTICAL E HORIZONTAL REABILITADO COM EASYGUIDE

9. Vista frontal com o guia cirúrgico em 
posição.

10. Vista oclusal da acurácia do preparo do 
leito ósseo para o final posicionamento do 
implante.

11. Protocolo de brocas.

14.  Aspecto clínico após a finalização da 
cirurgia.

15. Aspecto clínico de 7 dias de 
acompanhamento pós-cirurgico.

13. Componentes protéticos instalados.12. Instalação do implante.

16. Aspecto radiográfico de 
7 dias de acompanhamento 
pós-cirurgico.



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 itens podem ainda não estar disponíveis em todas as regiões. Para mais 
informações, entre em contato com a Neodent®.

© 2021 - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Todos os direitos reservados.
Neodent®, Grand Morse®, Helix GM® e Neodent® EasyGuide são marcas comerciais ou 
marcas registradas da JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A.
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