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UM ELEVADO NÚMERO DE CASOS DE 
MAXILA ATRÓFICA ESTÁ A AFETAR UMA 
CRESCENTE POPULAÇÃO NA FAIXA 
ETÁRIA DE 60 ANOS OU MAIS

Globalmente, maus hábitos de saúde oral entre os idosos representam 

níveis elevados de perdas dentárias. Na sequência disto, a atrofia 

grave da maxila é uma doença oral muito comum na população de 

60 anos ou mais.(1-2)



O fenómeno do envelhecimento da 

população está a acontecer mundialmente. 

A população idosa está a aumentar a uma 

taxa de aproximadamente 3 por cento 

ao ano e estima-se que alcance 

2,1 mil milhões em 2050.(3)
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FUNCIONALIDADE IMEDIATA 
RESULTANDO EM TEMPOS DE 
TRATAMENTO MAIS CURTOS.

• Diferentes técnicas de implantação 

para evitar o uso do procedimento 

de enxerto.(5)

• Conceção do implante otimizada para 

obter elevada estabilidade primária em 

todos os tipos ósseos.(6)

NEODENT® NEOARCH®

SOLUÇÃO FIXA IMEDIATA DE ARCADA TOTAL

Expectativas crescentes de tratamentos mais curtos representam um 

desafio significativo para os profissionais dentários, especialmente no 

caso de doentes com deficiências anatómicas. O Sistema de implantes 

Neodent® fornece uma solução otimizada para protocolos de tratamento 

fixo imediato em doentes edêntulos até mesmo com atrofia grave da maxila. 

Neodent® NeoArch® foi concebido para permitir uma melhoria significativa da 

satisfação e qualidade de vida do doente restaurando imediatamente tanto 

a funcionalidade quanto a estética.(4)

PAZ DE ESPÍRITO IMEDIATA 
GRAÇAS A UMA BASE ESTÁVEL.

• Uma conexão independentemente 

dos diâmetros.

• Conexão única que combina a 

comutação de plataformas associadas 

com um funil profundo Morse de 16° 

incluindo uma indexação interna.

UM SORRISO PARA TODOS

ESTÉTICA NATURAL 
IMEDIATA COM OPÇÕES DE 
RESTAURAÇÃO VERSÁTEIS.

• Um amplo intervalo da altura 

gengival do pilar para satisfazer as 

necessidades do doente.

• Opções de pilares retos e angulados 

(17°, 30°, 45° e 60º).



Um sistema de implantes concebido para tratamento imediato previsível em todos 

os tipos ósseos até mesmo com diferentes condições do osso alveolar residual. 
SOLUÇÕES PARA 
TODAS AS 
NECESSIDADES CLÍNICAS

REABSORÇÃO ÓSSEA

Helix GM® Helix GM® Comprido Zygoma GMTM



• V

O NÍVEL SEGUINTE DE ARCADA TOTAL 
FIXA IMEDIATA

O NeoArch® Grand Morse® combina as tecnologias de Neodent 

concebidas para melhorar a reabilitação imediata da arcada total. 

A estabilidade Grand Morse®, a versatilidade Helix®, a previsibilidade da 

superfície Acqua e forma otimizada do mini-pilar cónico, maximizam a 

eficiência do NeoArch®: um implante, uma conexão, um pilar. 

CONEXÃO GRAND MORSE®: 
UMA BASE ESTÁVEL E FORTE CONCEBIDA PARA 
ÊXITO A LONGO PRAZO.
• Uma conexão protética para todos os Implantes Grand Morse®: uso fácil.
• Conexão afunilada Morse de 16º: concebida para assegurar um ajuste 

perfeito para uma vedação de conexão ideal.
• Conexão afunilada Morse para comutação de plataforma: 

satisfaz o conceito de comutação de plataforma. 
• Conexão afunilada Morse profunda: concebida para distribuição da 

carga ideal. 
• Indexação interna: posicionamento preciso do pilar, proteção contra 

rotação e fácil manuseamento.

Helix GM®
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ELEVADA PREVISIBILIDADE CIRÚRGICA 
E PROTÉTICA

Uma análise prospetiva de casos demonstrou a elevada previsibilidade do 

Sistema de Implantes Neodent® Grand Morse®; de 111 implantes GM colocados 

(37 na maxila e 74 na mandíbula) com um acompanhamento de até 24 meses, 

o NeoArch® alcançou uma taxa de sucesso de 100%.(8)

SUPERFÍCIE ACQUA:
ELEVADA PREVISIBILIDADE DE TRATAMENTO.

• Superfície sujeita a jato de areia, com grão grande e gravada 

a ácido. Superfície NeoPoros altamente bem-sucedida.

• Superfície hidrofílica: maior acessibilidade imediata da superfície. (7)

HELIX®  GRAND MORSE®:
VERSATILIDADE IMBATÍVEL. 

• Conceção de corpo duplamente afunilada: 

permite a subpreparação da osteotomia.

• Contorno híbrido: permite a estabilidade com flexibilidade da 

colocação vertical.

• Conceção de rosca progressiva dinâmica: concebido para 

alcançar alta estabilidade primária em todos os tipos de ossos.

• Ápice ativo: autoroscante.

TAXA DE SOBREVIDA DO NEODENT® NEOARCH® 
DE ATÉ 24 MESES

111
implantes GM colocados

20
doentes tratados

até 24 meses 
de acompanhamento

100% 
MANDÍBULA

100% 
MAXILA

MINI-PILAR CÓNICO:
ESTÉTICA NATURAL IMEDIATA.

• Perfil de emergência otimizado: reduzindo a necessidade de uso 

da broca de perfil ósseo. 

• Várias opções de alturas gengivais: adaptando-se à disponibilidade 

de tecidos. 

• Angulação ideal de 17º, 30º, 45º e 60º: adaptando-se à anatomia 

do doente. 

• Cone curto, amplo ângulo: maximiza o ajuste passivo 

e compensação de angulação.



Helix GM® Comprido
Solução para bicorticalização

SOLUÇÃO IMEDIATA EM CASOS DE ATROFIA GRAVE 
DA MAXILA

O Neodent® Helix GM® Comprido e Zygoma GMTM complementam o sistema de implantes 

padrão para alcançar o protocolo de carga imediata nas restaurações fixas de arcada total. 

Foram especificamente concebidos para oferecer uma maior previsibilidade cirúrgica em casos 

de maxila atrófica, como uma alternativa aos procedimentos de enxerto.

“O uso de implantes compridos 
pode evitar soluções mais 
complexas, como procedimentos 
de enxerto ósseo, com uma 
abordagem menos invasiva, 
que pode até mesmo representar 
uma redução no tempo de 
tratamento.”

DR. LUIS EDUARDO PADOVAN

1. CONEXÃO GRAND MORSE®

• Todos os benefícios da conexão GM afunilada Morse GM de 16º, 
concebida para assegurar um ajuste perfeito para uma vedação de 
conexão ideal.

• Uma conexão independentemente do diâmetro.

2. CONCEÇÃO DO IMPLANTE
• Corpo do implante híbrido Helix® para maximizar as opções de 

tratamento e a eficiência.
• Roscas progressivas dinâmicas, concebidas para alcançar alta 

estabilidade primária.

3. PORTFÓLIO ABRANGENTE
• Diâmetros de 3,75 e 4,0 mm para maior versatilidade de tratamento.
• Comprimentos de 20, 22,5 e 25 mm desenvolvidos para alcançar 

a biocorticalização.



“A nova conceção do 
implante ZygomaGMTM foi 
concebida para aumentar 
a previsibilidade cirúrgica e 
reduzir a complexidade nas 
cirurgias zigomáticas.”

DR. GENINHO THOMÉ

Zygoma GMTM

Implante para ancoragem em osso zigomático

1. CONEXÃO GRAND MORSE®

• Todos os benefícios da conexão GM afunilada Morse GM de 16º, concebida para 

assegurar um ajuste perfeito para uma vedação de conexão ideal. 

• Cabeça reta concebida para fornecer flexibilidade ao posicionamento do implante.

2. CONCEÇÃO DE IMPLANTE
• Porção de proteção dos tecidos sem roscas para um contacto mais suave com a mucosa.

• Aumento progressivo na profundidade da rosca na área apical.

3. PORTFÓLIO ABRANGENTE
• 4,0 mm de diâmetro.

• Dez comprimentos diferentes: 30 / 35 / 37,5 / 40 / 42,5 / 

45 / 47,5 / 50 / 52,5 / 55 mm. 



0º

0,8 / 1,5 / 2,5 / 3,5 / 
4,5 / 5,5 mm

17º

1,5 / 2,5 / 3,5 mm 1,5 / 2,5 / 3,5 mm 1,5 / 2,5 mm

30º

ALTURAS 
GENGIVAIS

VERSATILIDADE PROTÉTICA

O portfólio de restauração Neodent® Grand Morse® oferece ótimas angulações de pilares 

e uma vasta gama de alturas gengivais concebidas para atender diferentes necessidades 

clínicas. Permite alcançar funcionalidade e estética imediatas, independentemente do nível 

de atrofia maxilar.

MINI-PILAR CÓNICO:
Várias alturas gengivais e angulações combinadas com uma forma anatómica, cone curto e 

amplo ângulo, resultando num perfil de emergência otimizado.

SOLUÇÃO DIGITAL
Soluções de restauração abrangentes: 
concebidas para satisfazer todas as 
expectativas dos doentes.

Prótese fixa provisória

Prótese fixa provisória

Prótese fixa provisória 
Mini-capa cónica temporária/ 
Mini-capa cónica da barra distal

45º*

*O Mini-pilar cónico angulado de 45º é indicado apenas para uso com Helix GM® Comprido e Zygoma GMTM.

**O Mini-pilar cónico angulado de 60º é indicado apenas para uso com Zygoma GMTM.

1,5 / 2,5 mm

60º**
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Corresponder às expectativas dos doentes 
quanto à estabilidade e conforto, com um 
portfólio abrangente de estruturas fresadas 
personalizadas abrangentes para restaurações 
provisórias ou finais, a nível do pilar utilizando 
uma vasta gama de materiais e quaisquer fluxos 
de trabalho.

SIMPLICIDADE E PREVISIBILIDADE CIRÚRGICAS

Neodent® oferece uma gama completa de produtos concebidos para fornecer 

simplicidade à prática dentária e previsibilidade durante as cirurgias.

Prótese fixa final 

Série Straumann® M/Zirkonzahn M4
Solução de fresagem interna

Prótese fixa final 

Straumann® CARES®/Createch Medical
Solução de centro de fresagem

Prótese fixa final 
Híbrida de passo única 

Solução de fabrico convencional

Helix GM® Helix GM® Comprido Zygoma GMTM

Concebida para previsibilidade cirúrgica e eficiência

Kits cirúrgicos intuitivos e funcionais para mais simplicidade

Procedimento guiado completo

Kits compactos

Procedimento guiado inicial

Brocas curtas concebidas para permitir 
menos vibração

Nova broca de direção lateral concebida 
especialmente para evitar lesões nos tecidos moles



CASOS CLÍNICOS • NEOARCH®

Helix GM®

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
Extração total dos inferiores. Quatro implantes colocados na mandíbula com 
torque de 60 N.cm. Dois implantes Helix GM® Acqua de 3,75 x 16 mm colocados 
nas posições 35 e 45 e dois implantes Helix GM® Acqua de 3,5 x 16 mm nas 
posições 32 e 42. Foi fabricada uma prótese total e, 70 dias após a extração, 
a radiografia e tomografia computadorizada foram realizadas.

DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS
O kit cirúrgico GM facilita a instrumentação em ossos de densidade elevada. 
Os implantes Helix GM® foram colocados com elevada estabilidade. Neste caso 
específico, o tipo ósseo II permitiu a carga imediata e a reabilitação do doente.

PLANEAMENTO
• Arcada inferior completa
• Protocolo de carga imediata

HISTORIAL MÉDICO DO DOENTE
Doente, com 47 anos de idade, sem nenhuma alteração sistémica e não 
fumador. Historial de perdas dentárias devido a cáries e acumulação de tártaro.



Caso clínico realizado pelo Dr. Geninho Thomé.

1. Imagem, antes da extração 
dos dentes.

2. 3-4 meses após a extração dos 
dentes e prótese imediata.

3. Análise da tomografia e 
planeamento do implante.

4. Medidor de ângulo de 30º após 
perfuração com a broca 2.0 para 
verificar o posicionamento do 
pilar final.

5. Pré.visualização do 
posicionamento final dos implantes 
com o guia multifuncional.

6. Colocação de implante 
posterior inclinado.

7. Verificação do posicionamento 
final angulado de 30º, de acordo 
com a arcada antagonista.

8. Ferulização de capas de 
impressão de tabuleiro aberto 
sobre mini-pilar cónico com 
guia multifuncional.

9. Imagem panorâmica final 
com a barra posicionada nos 
pilares Neodent®.

10. Vista clínica da reabilitação 
com prótese.



CASOS CLÍNICOS • NEOARCH®

Zygoma GMTM

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
Anestesia local com sedação intravenosa. Colocação do guia cirúrgico 
na maxila, sendo a sequência de perfuração seguida de acordo com a 
especificação de cada implante. Colocação de 2 implantes Zygoma GMTM 
de 4,0 x 42,5 mm com torque superior a 60 N.cm na área do osso zigomático 
e colocação de 4 implantes Helix GM® Acqua de 3,5 x 8 mm com torque de 
60 N.cm na região anterior da maxila. A região zigomática foi enchida com 
biomaterial Botiss. 

DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS
Os kits cirúrgicos Helix GM® e Zygoma GMTM facilitam a instrumentação em 
ossos de densidade elevada. Todos os implantes foram colocados com elevada 
estabilidade permitindo a carga imediata e a reabilitação do doente. 
O doente apresentou resultados satisfatórios (acompanhamento de 1 ano).

PLANEAMENTO
• Arcada superior completa
• Protocolo de carga imediata
• Protocolo de cirurgia guiada

HISTORIAL MÉDICO DO DOENTE
Doente, com 47 anos de idade, sem nenhuma alteração sistémica e não 
fumador. Historial de perdas dentárias devido a cáries e acumulação de tártaro.



Caso clínico realizado pelo Dr. Geninho Thomé com base na aprovação do projeto do comité de ética sob o N.º 2.960.049 a 10 de outubro, 2018.

1. Aspeto inicial – Vista frontal. 2. Aspeto inicial – Vista oclusão. 
Largura estreita do rebordo ósseo.

3. Radiografia panorâmica a registar 
a condição inicial do doente.

4. Planeamento cirúrgico virtual 
dos implantes zigomáticos 
bem como dos implantes de 
comprimento regular.

5. Posicionamento do guia 
cirúrgico e estabilização com 
um parafuso no palato.

6. Preparação do leito do implante. 7. Os implantes Zygoma GMTM 
colocados, tocando ligeiramente 
a membrana sinusal.

8. Aspeto pós-operatório (7 meses) 
apresentando uma boa distribuição 
dos implantes na arcada.

9. Radiografia pós-operatória 
(7 meses), apresentando 
o posicionamento final dos 
implantes Zygome GMTM.

10. Aspeto intra-oral clinico da 
solução protética (7 meses).
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