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| INTRODUÇÃO À CONEXÃO GRAND MORSE®

Ao longo das últimas décadas, a conexão interna tem desempenhado um excelente papel em 
Implantologia. Graças ao seu caráter prático alargado, os implantes com conexão interna geram 
excelentes resultados clínicos e tornaram-se amplamente aceites pelos médicos dentistas. 
Além disso, a conexão interna melhora os resultados mecânicos e biológicos(1).

Originalmente descrita por Stephen A. Morse em 1864, a conexão do cone Morse destina-
se a constituir uma conexão mais estável e fiável entre duas peças. Os ajustes cónicos das 
conexões começaram então a ser frequentemente utilizados em engenharia, como cones 
Morse, utilizados para ligar peças de tornos(2). No campo dentário, as conexões internas são 
adaptadas aos implantes dentários, em que as características deste encaixe, como as forças 
para remoção, inserção e distribuição de esforço das peças dependem(2-6) :

• do ângulo do cone;

• do comprimento da área de contacto;

• do diâmetro interno e externo das peças;

• da profundidade de inserção;

• das propriedades materiais;

• do coeficiente de fricção;

• do tamanho e massa do conector macho.

Uma vez que as conexões do implante têm vindo a tornar-se cada vez mais importantes para 
alcançar resultados de tratamento satisfatórios, a Neodent® desenvolveu um novo sistema de 
implantes. A empresa, que conta com mais de 25 anos de experiência em implantes dentários, 
formou uma equipa de especialistas, dedicada à criação de um conjunto completo de inovações 
com base em necessidades clínicas reais. A equipa tem trabalhado de perto com o grupo de 
implantologia da empresa, de modo a melhorar a atual gama de conexões, criando a conexão 
Grand Morse® (Figura 1).

Estas diretrizes não substituem as instruções de utilização de cada produto (IFU). É possível 
consulta-las no nosso website: https://ifu.neodent.com.br. Cabe única e exclusivamente ao 
médico dentista analisar quais os produtos mais adequados a cada situação clínica.

FIGURA 1. O implante Neodent® Grand Morse® apresenta 
uma conexão cónica profunda no interior do implante, 
concebida para aumentar a área de contacto entre o 
implante e o pilar. Além disso, esta conexão apresenta um 
diâmetro maior, o que resulta num procedimento clínico 
mais eficiente e simples 

Esta abordagem inovadora originou uma importante 
evolução no desenho do implante. Uma vez que tudo 
foi concebido a partir da conexão para o corpo do 
implante, foram desenhados novos implantes para 
se adaptarem a diferentes técnicas cirúrgicas e 
densidades ósseas. Conseguiram-se assim enormes 
vantagens, incluindo o facto de todos os implantes 
Grand Morse® (Helix GM®, Drive GM® e Titamax GM®) 
terem uma conexão protética de tamanho igual, 
independentemente do diâmetro do implante (Figura 2), com um ângulo interno de 16°. As 
paredes internas mais espessas contribuem para uma maior resistência mecânica e melhores 
resultados. Foram concebidos estrategicamente para o portefólio Grand Morse®.

FIGURA 2. Todas as conexões de implante Neodent® Grand Morse® apresentam as mesmas dimensões, 
independentemente do diâmetro do implante, o que resulta num processo protético mais simples.
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Além disso, a conexão cónica Grand Morse® apresenta um alvéolo hexagonal interno indexado, 
designado como Grand Morse® Exact, ilustrado na Figura 3. O Grand Morse® Exact é utilizado 
no posicionamento cirúrgico do implante, proporcionando um ajuste e orientação precisos 
dos pilares protéticos quando se trabalha ao nível do implante.

FIGURA 3. Indexação hexagonal interna desenvolvida para orientar cirurgicamente a colocação do implante 
e formar o implante durante a fase protética

Os mini pilares cónicos angulados da linha Grand Morse® foram também cuidadosamente 
desenhados para serem mais corretos a nível anatómico e menos agressivos para os tecidos 
moles peri-implantares.

FIGURA 5. Novos pilares angulados com perfis anatómicos.

A maioria dos produtos Grand Morse® exigem apenas uma chave de parafusos, designada 
como chave de parafusos Neo. Todos os parafusos protéticos foram redesenhados e, quando 
utilizados com a chave de parafusos Neo, conferem às peças uma elevada resistência mecânica.

FIGURA 4. A chave de parafusos Neo é utilizada para a maioria dos parafusos do sistema.



| CLASSIFICAÇÃO DE PRÓTESES SOBRE 
IMPLANTES DENTÁRIOS

São várias as maneiras de proceder à reabilitação de pacientes utilizando implantes dentários. 
Para facilitar este procedimento, a prótese sobre implantes dentários pode ser classificada 
segundo:

• o nível do trabalho: nível do implante ou do pilar;

• o tipo de retenção: cimentada ou aparafusada;

• o número de elementos: unitário (coping ou coroa) ou múltiplos (barra ou ponte).

As moldagens e provas clínicas 
podem ser realizadas ao nível do pilar.

As restaurações podem ser cimentadas ou aparafusadas.

As moldagens e provas clínicas podem 
ser realizadas ao nível do implante.

Os pilares são sempre aparafusados ao implante.

| Nível de trabalho para prótese sobre implantes 
dentários: pilar ou implante

Os implantes ósseos começam por ser restaurados com a ajuda dos pilares protéticos. 
Estas peças são aparafusadas aos implantes, atuando como um componente que melhora 
a estabilidade óssea e exerce efeitos benéficos no osso marginal peri-implantar. Os pilares 
protéticos suportam os tecidos moles durante o procedimento. 

Em casos com menor disponibilidade de tecidos moles devido a limitações anatómicas, 
posicionamento deficiente do implante, ou qualquer outro motivo, os implantes devem ser 
restaurados ao nível da respetiva plataforma (nível do implante). As figuras 8 e 9 mostram 
a etapa clínica de uma moldagem ao nível do implante e as moldagens ao nível do pilar 
(restauração ao nível do implante/restauração ao nível do pilar).

São vários os motivos para optar por uma restauração ao nível do implante ou do pilar, 
especialmente agora que as soluções digitais estão disponíveis. No entanto, recomendam-se 
vivamente as restaurações ao nível do pilar quando existe uma quantidade mínima de mucosa, 
uma vez que estabilizam os tecidos moles, proporcionam um selamento biológico e protegem 
mecanicamente o sistema.

A prótese ao nível do pilar requer procedimentos ao nível 
do pilar, por ex., moldagens, provas clínicas, restaurações 
provisórias, etc. que devem sempre ser realizados nos pilares. 
Assim, este artigo não é removido regularmente, mantendo 
intacta a homeostasia dos tecidos peri-implantares (Figura 8).

FIGURA 8. Realização de moldagem com moldeira fechada ao nível do 
pilar.

As restaurações ao nível do implante são realizadas quando 
é necessária uma infraestrutura personalizada. Este processo 
de personalização pode ser efetuado através de fundição ou 
de fresagem (quando se utiliza um fluxo de trabalho digital).

O trabalho ao nível do implante resulta em procedimentos 
clínicos levados a cabo diretamente sobre o implante, como se 
ilustra na Figura 9. Utiliza-se este tipo de restauração quando 
é necessária uma infraestrutura personalizada. O processo de 
personalização pode ser efetuado através de fundição ou de 
fresagem (quando se utiliza um fluxo de trabalho digital). As 
restaurações ao nível do implante podem ser aparafusadas ou 
cimentadas. Quando são cimentadas, a restauração protética 
requer um pilar personalizado para cada caso clínico específico. 

FIGURA 9. Realização de moldagem com moldeira fechada ao nível do 
implante.



| Tipo de retenção: prótese 
aparafusada ou cimentada

A prótese sobre implantes dentários pode ser cimentada ou aparafusada, dependendo da 
situação clínica e da preferência do médico dentista. As restaurações aparafusadas são 
reversíveis e não colocam risco de inflamação da mucosa devido ao excesso de cimento 
durante a colocação. Por outro lado, a prótese aparafusada exige um excelente encaixe e 
conexão passiva. Além disso, exige uma abertura do lado oclusal para o canal do parafuso. Por 
isso, a localização desta abertura tem de ser planeada, de modo a evitar constrangimentos 
estéticos. Recomendam-se vivamente os pilares angulados para evitar problemas quando o 
ponto de saída fica voltado para a cavidade oral.

É mais fácil finalizar as restaurações cimentadas e manter uma estética acrescida, uma vez 
que não há problema com a saída do parafuso que fixa o pilar. No entanto, não são reversíveis. 
Ao mesmo tempo, deve ser evitado o excesso de cimento durante a cimentação da coroa. 

A figura 10 ilustra a diferença entre as próteses dentárias aparafusadas e cimentadas. A 
cimentação da base de titânio é realizada fora da boca, no laboratório, eliminando-se o risco 
criado pelo excesso de cimento nos tecidos peri-implantares. Subsequentemente, a estrutura 
é aparafusada ao implante. 

FIGURA 10. Exemplos de restaurações aparafusadas e cimentadas.

| Número de elementos: unitário (coroa) ou múltiplos 
(barra ou ponte)

Os implantes dentários podem ser utilizados para restaurar intervalos deixados por um ou 
por vários dentes em falta. Dependendo do plano de tratamento do médico dentista, podem 
ser unidos, como barras ou pontes, ou colocados separadamente, como coroas individuais. 
O desenho dos pilares e cilindros protéticos é determinado por estes formatos, que podem 
ser anti-rotacionais/fixados (para coroas unitárias) ou rotacionais/sem fixação (para próteses 
múltiplas).

A seleção dos formatos anti-rotacionais ou rotacionais do sistema Grand Morse® depende 
também de a parte inferior do pilar incluir ou não o Grand Morse® Exact. E ainda do facto de 
haver um encaixe de ajuste nos cilindros para uso laboratorial. A presença ou ausência de um 
elemento anti-rotacional no cilindro determina se é indicado para coroas ou para próteses 
múltiplas (Figura 11).

FIGURA 11. Os formatos rotacionais e anti-rotacionais são utilizados para próteses unitárias ou múltiplas. 
Cada pilar ou componente protético possui as suas próprias características e opções (rotacionais ou anti-
rotacionais, Exact ou não Exact). Serão referidos mais pormenores juntamente com a descrição de todos 
os pilares neste manual. Em todo o caso, a relação entre o cilindro e o pilar determina se são indicados 
para utilização em próteses unitárias ou múltiplas.

Múltiplas Unitárias (coroa) Múltiplas Unitárias (coroa)

Rotativos

Rotativos Anti-rotativos Rotativos Anti-rotativos

Rotativos RotativosAnti-rotativos

Anti-rotativos

Anti-rotativos

Múltiplas

Mini pilar cónico GM Micro pilar GM Micro pilar GM Mini pilar cónico 
angulado GM Exact

Pilar GM Exact



| SELEÇÃO DE PILAR E COMPONENTES PROTÉTICOS

Implante

Pilar

Nível de 
trabalho

Restauração definitiva
Solução 

removível

Restauração 

provisória

Tipo de 
retenção

Aparafusada

Unitária

N.° de 
unidades

Unitária

Múltiplo

Múltiplo
• Mini pilar cónico GM

• Micro pilar cónico GM

• Base de titânio GM Exact

• Base de titânio C para GM Exact

• Blocos de titânio GM

• TiBase SA

• Pilar GM Pro Peek

• Pilar provisório de Ti

• Pilar GM Exact

• Micro pilar GM

• Pilar Universal Click GM Exact

• Pilar anatómico Click GM 

Exact

• Pilar de CoCr GM

• Ponte TiBase • Bloco de titânio GM
Attachment 

GM Equator

GM Novaloc

• Pilar Universal Click GM 

Exact

• Pilar anatómico Click GM 

Exact

• Bloco de titânio GM

Cimentada
Sobre

dentadura

O tipo de retenção, o nível do fluxo de trabalho e o número de unidades determinam a seleção 
do pilar, como se pode ver na tabela seguinte:

Selecionado o pilar, é necessário determinar outras características, já que cada pilar tem uma 
altura gengival, formato e angulação diferentes. As principais características de um pilar são:

• diâmetro;

• altura interoclusal (a partir do pilar);

• altura da gengiva;

• angulação.



| COLOCAÇÃO DE PILARES E COMPONENTES PROTÉTICOS

Os pilares são colocados durante as seguintes etapas: 

- (1) na mucosa cicatrizada (após remoção dos pilares de cicatrização ou coroas temporárias);

- OU (2) durante a cirurgia com ou sem retalhos, imediatamente após o posicionamento do 
implante (no caso de carga imediata); 

- OU (3) após a remoção dos parafusos de fecho.

Depois de selecionado o tipo de pilar, considere estas características para determinar o 
respetivo desenho: 

• espaço, altura e diâmetro interoclusais;

• altura da gengiva;

• espaço biológico (distância entre o pilar e a crista óssea);

• se é necessário corrigir o ângulo do implante com o pilar ou se fica em posição paralela em 
relação a pilares adjacentes.

Além da relação entre os pilares de cicatrização e os pilares, descrevem-se outros aspetos 
biológicos importantes para facilitar esta etapa.

Nota: para o “Espaço, altura e diâmetro interoclusais”, todos os desenhos das cabeças dos parafusos 
devem ser considerados no caso de restaurações aparafusadas. As cabeças dos parafusos estão 
diretamente relacionadas com o espaço interoclusal restante planeado para a restauração. Por isso 
devem ser considerados:

parafusos do pilar GM*, mini 
pilar cónico GM e base de 
CoCr.

*O pilar GM apresenta um 
parafuso maior quando 
comparado com outros, 
concebido para aumentar a 
resistência mecânica.

Alguns componentes estão disponíveis com parafusos removíveis. Estes componentes incluem uma rosca 
interna adicionada para impedir que os parafusos caiam e para facilitar a remoção do pilar, quando for 
necessário.

1.3 mm

Ø2.35 mm

3.8 mm
1.7 mm

Ø1.9 mm

3.7 mm

1.5 mm

Ø1.95 mm

8.75 mm

| Linha GM Line com parafuso removível

Parafuso GM Neo (curto) 
apenas para pilares GM 

Exact com 0.8 GH

Parafuso GM Neo para 
pilares com 1.5-2.5 GH e 
Pilar universal ou Pilar Pro 

PEEK com 0.8 GH

Parafuso GM Neo (longo) para 
pilares com 3.5-5.5 GH (e para 

todas as bases de Ti)

Ø1.75 mm
Ø1.75 mm

Ø1.75 mm

7.45 mm 8.15 mm 9.75 mm

1.5 mm
1.5 mm

1.5 mm

Pilar Universal GM -

-

-

-

0.8 mm 1.5-2.5 mm 3.5-5.5 mm

0.8-2.5 mm 3.5-5.5 mm

1.5-2.5 mm 3.5 mm

0.8-2.5 mm 3.5-5.5 mm

1.5-2.5 mm 3.5 mm

0.8-5.5 mm--

Pilar GM

Pilar anatómico GM

Mini pilar cónico GM

Pilar GM Pro Peek

Base de titânio GM



Se, após a remoção do parafuso, o componente permanecer fixo 
ao implante, tem a opção de utilizar o removedor de pilares para 
auxiliar na remoção completa do componente. Para tal, utilize o 
removedor para pilares com roscas internas, inserindo-o no pilar, 
respeitando o eixo da rosca e rode manualmente no sentido dos 
ponteiros do relógio até que o pilar seja completamente removido.

Importante: O procedimento deve ser efetuado respeitando o eixo 
da rosca do componente.

Para a remoção do parafuso e o pilar dos pilares GM com parafuso removível, siga os passos:

1– Adapte a chave dinamométrica à conexão de torque para chave 
de parafusos Neo e aplique torque na direção inversa (contrária aos 
ponteiros do relógio) para desapertar o parafuso.

2– Utilize a chave de parafusos manual Neo para desapertar o 
parafuso até ser totalmente removido da rosca do implante.

6– Utilize o removedor para pilares com roscas internas, inserindo-o 
no pilar, respeitando o eixo da rosca, e rode manualmente no sentido 
dos ponteiros do relógio até que o pilar seja completamente removido.

Importante: O procedimento deve ser efetuado respeitando o eixo 
da rosca do componente. Utilizar o removedor para parafusos Neo 
inutiliza o parafuso, o qual tem de ser eliminado e substituído.

5– Em seguida, puxe o parafuso para o início da rosca do pilar(a). Continue a rodar o removedor no sentido 
contrário ao dos ponteiros do relógio até que o parafuso seja totalmente removido(b-c).

(a) (b) (c)

3– Caso o pilar fique preso no implante e não seja possível removê-lo com a chave de parafusos manual 
Neo, execute os passos que se seguem utilizando o removedor para parafusos Neo.

4– Coloque o removedor para parafusos Neo sobre a interface do 
parafuso do pilar protético e rode manualmente no sentido contrário 
ao dos ponteiros do relógio aplicando pressão leve, fazendo com 
que o removedor se sobreponha ao parafuso até este ser totalmente 
removido da rosca do implante.

| Como remover o parafuso e o pilar



| Perspetiva geral dos pilares de cicatrização Grand Morse®

A gama de implantes Grand Morse® inclui uma variedade de pilares de cicatrização, com 
diferentes diâmetros e alturas gengivais, concebidos para se adaptarem aos pilares definitivos. 
A escolha correta deste elemento determina a cicatrização adequada dos tecidos moles, 
controlando a pressão mas mantendo a distância biológica.

Há uma série de formatos standard para os pilares de cicatrização Grand Morse®, que podem 
ser selecionados segundo as necessidades de cada caso clínico:

A linha Grand Morse® apresenta também pilares de cicatrização personalizáveis. São 
produzidos em titânio, com uma porção personalizável em PEEK. Os diâmetros e alturas 
gengivais disponíveis são apresentados a seguir. É ainda importante reparar na altura da 
porção paralela, que é de 1.5 mm para todas as opções, à exceção dos pilares de cicatrização 
personalizáveis de 7.0X5.5 mm (altura de 2.5 mm na porção paralela) e de 7.0X6.5 mm (altura 
de 3.5 mm na porção paralela). 

Em todos os casos, há a possibilidade de personalizar as porções superior e lateral do produto. 
Recomenda-se a manutenção de uma espessura mínima de 0.5 mm entre o parafuso e as 
porções lateral e superior.

A linha Grand Morse® apresenta também pilares de cicatrização 
específicos para os pilares em CoCr. Esta solução foi concebida para 
a obtenção de um perfil de emergência mais adequado ao pilar, graças 
às paredes paralelas. Esta solução é indicada para a manutenção dos 
tecidos moles durante a osteointegração Estão disponíveis em três 
diâmetros diferentes, uma vez que o encaixe do pilar de CoCr se situa 
na plataforma do implante, a colocação do implante deve ser efetuada 
ao nível do osso, não havendo necessidade de pilares de cicatrização 
com diferentes alturas gengivais.

Os pilares de cicatrização Grand Morse® foram concebidos para assegurar o perfil de emergência 
correto, adaptado a todos os tipos de pilar, como se ilustra na figura seguinte.

FIGURA 12. Relação entre o desenho dos pilares de cicatrização e as dimensões de todos os pilares 
Grand Morse®.

Pilares de cicatrização GM

Ø3.3 mm

Ø4.5 mm

0.8 mm

Altura da gengiva

0.8 mm

3.5 mm

3.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

4.5 mm

4.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

5.5 mm

5.5 mm

1.0 mm

2.5 mm

Altura da porção 
paralela de 1.5, 
2.5 ou 3.5 mm

Pilares de cicatrização 
personalizáveis

Ø 5.5 ou 7.0 mm

Altura da gengiva de 
1.5–6.5 mm

Ø5.5 mm

Ø7.0 mm

1.5 mm

Altura da gengiva

2.5 mm

4.5 mm

5.5 mm*

2.5 mm

3.5 mm

5.5 mm

6.5 mm*

3.5 mm

4.5 mm

*porção paralela de 2.5 mm
**porção paralela de 3.5 mm

Ø5.5 mm

Ø6.5 mm

- -

- -

3.5 mm

3.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

4.5 mm

4.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

Ø 3.3 ou 4.5: Altura da 
gengiva de 0.8-5.5 mm
Ø 5.5 ou 6.5 – Altura 
da gengiva de 1.5–
4.5 mm

Ø 3.3, 4.5, 5.5 ou 6.5



| Perspetiva geral dos pilares Grand Morse® e 
respetivos pilares de cicatrização

Tipo

P
ila
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za

çã
o
 

co
rr

e
sp
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n
d

e
nt

e

Mini pilar 
cónico GM

Micro pilar 
GM

Pilar GM Exact 
universal de 

click

Mini pilar 
cónico 

angulado GM 
Exact

Pilar GM 
Exact

Base de titânio GM Base de titânio SA GM Base de titânio GM para ponte

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

5.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

5.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

5.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

5.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

5.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

5.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

5.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

5.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

5.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

5.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

0.8 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

4.8 mm

4.5 mm

Ø disponíveis

Ø disponíveis

Altura da 
gengiva

Altura da 
gengiva

4.8 mm

4.5 mm

3.5 mm

3.3 mm

4.8 mm 3.5 mm 4.0 mm 3.5 mm5.5 mm 5.0 mm
3.3 mm 4.5 mm

3.3 mm 4.5 mm

Reto Reto

Reto Reto

Angulado Angulado

Angulado Angulado

5.5 mm4.5 mm 4.5 mm 4.5 mm6.5 mm

4.5 mm 3.3 mm 4.0 mm 4.0 mm5.5 mm 5.5 mm 5.5 mm4.5 mm 4.5 mm 4.5 mm

Opções aparafusadas Grand Morse® Opções cimentadas Grand Morse®

Pilar de CoCr

4.1 mm 3.5 / 3.75 mm

Pilar Ø 

disponível

Pilar de cicatrização 

correspondente

5.0 mm 5.0 / 6.0 mm

4.5 mm 4.0 / 4.3 mm

Opções de pilar de CoCr Grand Morse®

6.5 mm
7.0 mm



| Cuidado biológico ao colocar pilares e 
componentes protéticos Grand Morse®

Os pilares Grand Morse® são normalmente colocados no interior 
da crista óssea, em posição intra-óssea. Tal resulta numa 
determinada quantidade de tecido ósseo em redor da porção 
cervical do implante, que pode influenciar a colocação dos pilares 
nos implantes. Para resolver estas situações, a Neodent® criou 
a broca de perfil ósseo GM. O medidor de altura GM é utilizado 
para verificar e selecionar a altura gengival correta do pilar.

A margem do pilar deve estar afastada da crista óssea em, pelo 
menos, 1.5 mm em relação à crista óssea e não mais de 2 mm 
debaixo da mucosa. As imagens seguintes ilustram diferentes 
situações e o posicionamento final correto do pilar.

Mínimo
1.5 mm

| MOLDAGEM CONVENCIONAL
O implante e respetiva moldagem podem ser enviados ao laboratório de diferentes maneiras, 
uma vez que as próteses modernas podem ser fabricadas através de procedimentos de 
fundição convencional (fluxo convencional) ou da utilização de um fluxo de trabalho digital. 
Este capítulo trata das técnicas de moldagem convencionais.

| Transferência de implantes/pilares (moldagens com 
moldeira aberta ou fechada)

O procedimento de transferência dos implantes ou pilares é semelhante ao da moldagem 
dentária convencional. Pode ser realizado com moldeiras abertas ou fechadas. Os artigos 
individuais, conhecidos como copings de moldagem, são aparafusados ou adaptados aos 
pilares ou diretamente aos implantes.

Na técnica de moldeira fechada, é efetuada uma moldagem negativa do pilar com um material 
de moldagem. O coping de moldagem é então removido da cavidade oral e adaptado ao material 
de moldagem na moldeira. Algumas tampas de moldagem em moldeira fechada diferentes são 
fabricadas em plástico e captadas diretamente pelo material de moldagem. Cada pilar tem o 
seu próprio sistema de moldagem e cada opção deve ser revista no catálogo ou protocolo de 
trabalho.

Alguns copings de moldagem para implantes Grand Morse® apresentam duas opções disponíveis: 
para moldeira aberta ou fechada. A primeira é indicada para restaurações múltiplas e a segunda 
para próteses unitárias. Existem 
também dois comprimentos 
disponíveis, dependendo da 
altura gengival e da posição final 
do implante. Estas opções são 
descritas a seguir.

Geralmente, a sequência de 
moldagem para pilares segue 
o mesmo fluxo de trabalho 
estabelecido para a moldagem 
de implantes (aberta ou fechada), 
mas com os copings de moldagem 
adaptados a cada pilar. As 
características de cada pilar 
devem ser consideradas, uma vez 
que apenas algumas permitem 
a utilização de um processo de 
moldagem aberta ou fechada.

2.0 2.0

4.0 4.0

19.1

23.0

16.9

13.0

Moldeira aberta 
(Restaurações de 
vários elementos)

Convencional

Longo

Moldeira fechada 
(Restaurações unitárias)



| Produção de modelos

Em primeiro lugar, a moldagem deve ser verificada, para assegurar que o coping de moldagem 
está corretamente ajustado e posicionado. As seguintes etapas devem ser realizadas no 
laboratório de próteses:

- O análogo (implante ou pilar, dependendo da técnica) é posicionado. Deve encaixar exatamente 
como se mostra na figura seguinte:

- Use o material gengival artificial que preferir para 
formar uma gengiva fiel, rigorosa, removível com 3 a 
4 mm de profundidade (siga as instruções do fabricante 
do material usado para fabricar a gengiva artificial 
indicada nas respetivas IFU);

- Use e prepare a mistura usando gesso tipo IV. 
Assegure-se de que mistura o pó e a água corretamente, 
seguindo as instruções do fabricante;

- Verta a mistura de gesso no molde. Assegure-se de 
que o gesso cobre todos os pormenores anatómicos e, 
em particular, que cobre totalmente o análogo;

- Aguarde o tempo recomendado para que o gesso solidifique e retire cuidadosamente o 
modelo da moldeira;

- Verifique se não existem bolhas e se todos os pormenores foram totalmente copiados;

- Finalize o modelo;

- É igualmente importante ter um modelo da arcada oposta e montar os dois num 
articulador.

| DIGITALIZAÇÃO E MOLDAGEM DIGITAL

| Scanbody

O implante e respetiva moldagem podem ser enviados ao laboratório de diferentes maneiras, 
uma vez que as próteses modernas podem ser fabricadas através de procedimentos de 
fundição convencional (fluxo convencional) ou da utilização de um fluxo de trabalho digital. 
Este capítulo trata das técnicas de moldagem convencionais.

A Neodent® desenvolveu uma nova geração de análogos, que podem ser utilizados nos fluxos 
de trabalho convencionais (modelo de gesso) ou digitais (modelo impresso), para modelos 
prototipados.

FIGURA 13. Análogos reposicionáveis híbridos para 
implante Grand Morse®, pilar, mini pilar cónico, micro 
pilar e pilar universal.

O scanbody pode ser usado ao nível do implante e/ou do pilar, para transferir as 
respetivas posições após a digitalização que vai ser usada no procedimento CAD/
CAM. Isto é utilizado para realinhar a biblioteca de implantes/pilares com a posição 
correta, segundo o implante/pilar de referência. Os scanbodies podem ser utilizados 
tanto para a digitalização do modelo de gesso (por cima dos análogos) 
como para digitalização intraoral (para implantes e pilares). Os 
scanbodies Neodent® são fabricados em titânio e possuem uma 
superfície opaca que elimina a necessidade de utilizar qualquer tipo 
de spray opaco. São ainda reutilizáveis até 10 vezes.

Os scanbodies Neodent® para pilares universais são fabricados 
em PEEK, um polímero opaco que elimina a necessidade de utilizar 
qualquer tipo de spray opaco, e destinam-se a uma única utilização.

FIGURA 14. Os scanbodies são essenciais para a digitalização de modelos ou para 
digitalizações intraorais.



| Digitalização para próteses (CAD/CAM)

| Digitalização de um modelo de gesso

| Digitalização intraoral

Uma vez produzido o modelo de gesso (Item 5.2 - moldagem de implantes/pilares), o mesmo 
pode ser digitalizado. Esta técnica requer um scanner de modelos de gesso ou scanner de 
bancada. A Neodent® Digital Solutions recomenda os seguintes scanners: Straumann CARES 
e Dental Wings 7Series.

* Para esta etapa, tem de instalar a biblioteca adequada no software.

A ordem das etapas seguintes pode variar dependendo do software e do scanner utilizados, 
mas deve ser basicamente a mesma para todos:

• Inicie a base de dados do software/scanner escolhido;

• Selecione a opção e material corretos para o caso e assegure-se de que a biblioteca 
selecionada corresponde aos scanbodies a utilizar;

• As etapas definidas pelo fabricante do scanner têm de ser seguidas; o importante é digitalizar 
o modelo de gesso com e sem a gengiva removível (processo habitualmente realizado em 
etapas diferentes) e digitalizar o scanbody do implante ou pilar na posição certa.

Notas:

- a superfície plana do scanbody deve ser posicionada no sentido da cavidade oral;

- assegure-se de que o scanbody está devidamente assente;

- Os scanbodies com a plataforma de implante danificada podem originar problemas na digitalização;

• Após a digitalização, desenhe a prótese no software CAD.

*Estão disponíveis bibliotecas para os seguintes softwares: CARES Visual, exocad, Dental 
Wings e 3Shape em . Assegure-se de que a sua biblioteca CAD 
está atualizada.

Os médicos dentistas precisam de um scanner intraoral (IO) no seu consultório para realizar 
uma digitalização intraoral. O laboratório dentário recebe um e-mail com o ficheiro, em vez de 
um pacote com o molde físico. O processo de digitalização intraoral tem de seguir todas as 
instruções de cuidados e segurança clínica e seguir também o 
procedimento passo a passo do fabricante do scanner IO. Os 
scanners indicados para os scanbodies Neodent® são: scanner 
intraoral Virtuo Vivo Dental Wings ou TRIOS da 3Shape. Siga 
estas etapas para realizar a digitalização intraoral:

• preencha devidamente toda a encomenda do software;

• utilize o scanbody intraoral correto, segundo o pilar ou 
implante Grand Morse® escolhido;

• selecione corretamente a indicação, material e especifique qual o elemento relacionado 
com o implante;

• siga as instruções passo a passo do fabricante do scanner;

• a digitalização de um scanbody tem de copiar tantos pormenores quanto possível;

• finalize o processo de digitalização, seguindo as instruções do software;

• os ficheiros finais da digitalização devem ser enviados ao software CAD (no consultório ou 
enviados a um laboratório dentário com o sistema CAD/CAM).

Notas:

- a superfície plana do scanbody deve ser posicionada no sentido da cavidade oral;

- assegure-se de que o scanbody está devidamente assente;

- Os scanbodies com a plataforma de implante danificada podem originar problemas na digitalização.



| FLUXO DE TRABALHO CONVENCIONAL PARA PRÓTESES 
Selecione o pilar mais adequado para o caso e siga o fluxo de trabalho descrito na tabela seguinte:

- Selecione um cilindro de titânio Neo ou cilindro provisório de click;

- Fixe o cilindro no análogo e personalize-o, de modo a fazê-lo corresponder ao espaço interoclusal disponível;

- Prepare a prótese provisória;

- Teste a passividade e o encaixe da estrutura da prótese no cilindro;

- Fixe o cilindro no pilar e verifique a oclusão;

- Podem ser produzidas coroas provisórias no laboratório ou no consultório do médico dentista.

- Coloque o cilindro no análogo do molde de gesso;

- Aplique cera na restauração;

- Prepare a base do cilindro para a fundição e acrescente o revestimento;

- Continue com os processos de fundição e acabamento;

- Assegure-se de que o formato original da abertura de acesso do parafuso é preservado, sempre que utilizar uma 

prótese aparafusada.

- Coloque o cilindro no análogo do molde de gesso;

- Aplique cera na restauração;

- A cera tem de ter, pelo menos, 0.5 mm de espessura e pode ser reduzida para 0.3 mm após a sobrefundição;

- Prepare a base do cilindro para a fundição e acrescente o revestimento;

- A liga tem de ser compatível com o material estético e a base de CoCr;

- Não aplique a cerâmica diretamente sobre a base de CoCr;

- Aplique a cerâmica (específica para este tipo de liga) diretamente sobre a área que não está coberta pela liga 

metálica usada para a sobrefundição, uma vez que isso pode provocar fraturas;

- Assegure-se de que o formato original da abertura de acesso do parafuso é preservado;

- Recomenda-se a utilização de protetores de polimento durante os procedimentos de acabamento e polimento;

- Não utilize materiais corrosivos durante o acabamento da liga, uma vez que podem conter partículas de ferro.

Provisória

Prótese definitiva

Prótese definitiva

Cilindro Indicação Técnica

Titânio ou polímero

CoCr

Calcinável



| PERSPETIVA GERAL DE TORQUES E CONEXÕES

Pilar Pro Peek 
com parafuso 

removível 
Neo 

Pilar 
provisório 
de titânio

Pilar com 
parafuso 
removível 

Neo

Base de 
titânio com 
parafuso 
removível 

Neo

Base de 
titânio C 

para GM com 
parafuso 
removível 

Neo

Pilar de CoCr
Bloco de 
titânio

(suporte AG ou 
Medentika)

Base de 
titânio SA

(reto e 
angulado)

Pilar 
anatómico 

com parafuso 
removível 

Neo 

(reto e 
angulado)

Pilar 
Universal 

com parafuso 
removível 

Neo

Mini pilar 
cónico 

angulado 
Parafuso 
removível 

Neo

Parafusos 
protéticos 

Neo
Micro pilar

Mini pilar 
cónico

Base de 
titânio para 
ponte com 
parafuso 
removível 

Neo

Chave de 

parafusos 

para solução 

angulada

Chave de 

parafusos 

Neo

Chave de 

parafusos 

Neo

20
N.cm10

N.cm
20

N.cm

Chave de 

parafusos 

hexagonal

32
N.cm

(reto e 
angulado)

Novaloc



| KIT DE SELEÇÃO PROTÉTICA GRAND MORSE® 

Para ajudar na seleção protética de cicatrização e pilares protéticos, a Neodent® desenvolveu 
o kit de prova protético Grand Morse®. Junta as combinações possíveis de largura, altura 
gengival, angulação e altura interoclusal da linha de pilares Grand Morse®. É um estojo composto 
por peças de titânio semelhantes aos pilares. Cada pilar apresenta dimensões individuais que 
replicam referências importantes para o diagnóstico de espaços.

Kit de seleção protética Grand Morse®, composto por peças de titânio semelhantes aos pilares

As principais referências são:

• diâmetro; 

• altura oclusal do componente protético (B1 = 4 mm; B2 = 6 mm);

• altura da gengiva;

• angulação.

A

B2

B2

B1
B1

D
C C

A



| KIT PROTÉTICO GRAND MORSE® 

Kit protético Grand Morse®

O kit protético Grand Morse® apresenta todos os instrumentos necessários para inserir os 
pilares Grand Morse®: 

- conexões de torque das chaves de parafusos Neo para contra-ângulo e chave dinamométrica; 

- drivers protéticos hexagonais para contra-ângulo e chave dinamométrica; 

- torque para chave de parafusos manual;

- medidor de altura GM;

- chave dinamométrica.
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| PILAR GM PRO PEEK

O pilar GM Pro PEEK é um pilar provisório constituído por duas peças: a primeira é o corpo 
fabricado em PEEK (um polímero de alto desempenho) com formato cilíndrico, que pode ser 
personalizado, e a segunda é fabricada em titânio, para colocar no implante com a ajuda da 
indexação GM Exact. O pilar GM Pro PEEK deve ser personalizado para determinar e definir 
o perfil de emergência durante o período de cicatrização dos tecidos peri-implantares, antes 
da seleção final do pilar. O PEEK é um material dentário fácil de preparar, quando comparado 
com outros materiais, além de ser biocompatível.

O pilar GM Pro PEEK está disponível em diferentes diâmetros e diferentes alturas gengivais, 
como se mostra a seguir:

Nota: o pilar Pro PEEK é um dispositivo indicado apenas para coroas provisórias (tempo máximo na boca: 
6 meses).

Para utilizar o pilar GM Pro PEEK, deve seguir algumas etapas:

• Selecione o pilar GM Pro PEEK segundo o plano de tratamento, respeitando os tecidos 
biológicos, como se descreveu previamente.

• Coloque o pilar Pro PEEK a 20 N.cm usando a chave de parafusos Neo para chave 
dinamométrica;

• Assegure-se de que o pilar está alinhado com o eixo de inserção do implante;

• Assegure-se de que está perfeitamente assente no implante (usando radiografia periapical);

• Personalize o pilar GM Pro PEEK com contra-ângulo de alta velocidade na boca do paciente. 
É necessário manter uma altura mínima de PEEK de 5 mm;

• Crie e adapte uma restauração provisória para definir o perfil de emergência e tecidos moles;

• Teste a adaptação da estrutura protética;

• Cimente a restauração usando as instruções de utilização do fabricante: 

- É importante proteger o acesso do parafuso;

- Tenha o cuidado de manter a mucosa livre de excesso de cimento.

- Tenha o cuidado de utilizar o parafuso correto, conforme indicado abaixo.

Personalizável:
9.20 mm

Diâmetro 
4.5 mm

Altura da gengiva:
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 ou 5.5 mm

Personalizável:
9.20 mm

Diâmetro 
6.0 mm

1.8 mm
Altura da gengiva:
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 ou 5.5 mm

Exact Exact

Parafuso removível Neo

Conexão de 
torque da chave 

de parafusos Neo

20
N.cm

Parafuso GM Neo para 
pilares com 0.8-2.5 GH

Parafuso GM Neo (longo) para 
pilares com 3.5-5.5 GH 



| PILAR PROVISÓRIO DE TITÂNIO GM

O pilar provisório de titânio é um dispositivo protético provisório para restabelecer a função 
oclusal, nos ossos dos maxilares superiores e inferiores. Pode ser usado para prótese(s) 
provisória(s) aparafusada(s) unitária(s) ou múltipla(s). Pode ser personalizado respeitando o 
espaço interoclusal e a altura mínima de 4.0 mm. 

Este pilar é fornecido com um parafuso removível.

Para utilizar o pilar provisório de titânio, podem realizar-se dois procedimentos diferentes, 
dentro ou fora da boca do paciente.

Altura interoclusal de 10 mm (pode 
personalizar-se até 4.0 mm)

Exact

Canais de 
personalização

Diâmetros: 
3.5 e 4.5 mm

• Aparafuse o pilar provisório de titânio sobre o análogo correspondente e personalize-o de 
acordo com o espaço interoclusal disponível;

• Prepare a(s) prótese(s) provisória(s);

• Teste a passividade e a adaptação da(s) prótese(s);

• Antes de colocar na boca do paciente, deverá(ão) ser limpa(s) e esterilizada(s). Siga estas 
etapas para a limpeza e esterilização:

- Mergulhe a peça completamente em detergente enzimático (diluído segundo as indicações do fabricante);

- Lave em aparelho de ultrassons durante cerca de 10 a 15 minutos;

- Enxagúe com água destilada abundante, até remover completamente todos os resíduos da solução. 
Recomendamos que sejam utilizadas escovas de nylon.

- Seque com um pano limpo e seco ou com ar comprimido.

- Efetue uma inspeção visual, observando se existem falhas no processo de limpeza. Se ainda detetar 
resíduos, a peça tem de ser novamente mergulhada em detergente – primeira etapa – e, se necessário, a 
limpeza deve ser realizada com a ajuda de uma escova de nylon. Repita a sequência de enxaguamento e 
secagem. 

- Após a limpeza, recomendamos os seguintes métodos de esterilização: autoclave com calor húmido 
(vapor), ciclo de deslocamento gravitacional ou remoção dinâmica de ar (vácuo fracionado), sem invólucro, 
exposição de 3 minutos a 132 °C. O produto tem estar numa bandeja adequada sem invólucro. Use a 
restauração esterilizada imediatamente após a esterilização, não a guarde;

• Aparafuse a(s) prótese(s) na boca usando a chave dinamométrica Neo a um torque de 20 N.
cm;

• Assegure-se de que encaixa perfeitamente no pilar e que a prótese não comprime o tecido 
peri-implantar. Verifique ainda se existe um possível excesso de cimento.

Siga estas etapas no exterior da boca do paciente:

• Após a instalação do implante na boca, coloque o coping de moldagem compatível e proceda 
à moldagem;

• O técnico deverá selecionar o análogo de implante GM correspondente e produzir o modelo 
de gesso no laboratório;

Altura da gengiva:
0.8, 1.5, 2.5, 3.5 mm

Conexão de 
torque da chave 

de parafusos Neo

20
N.cm



Siga estas etapas no interior da boca do paciente: 

• Após a instalação do implante na boca, coloque o coping de moldagem compatível e proceda à moldagem;

• O técnico deverá selecionar o análogo de implante GM correspondente e produzir o modelo de gesso;

• Aparafuse o pilar provisório de titânio sobre o implante no interior da boca do paciente. Personalize o 
pilar sob irrigação abundante, de acordo com a altura interoclusal; 

• Prepare a(s) prótese(s) provisória(s);

• Teste a passividade e a adaptação da(s) prótese(s);

• Antes de colocar na boca do paciente, deverá(ão) ser limpa(s) e esterilizada(s). Siga estas etapas para 
a limpeza e esterilização:

- Mergulhe a peça completamente em detergente enzimático (diluído segundo as indicações do fabricante);

- Lave em aparelho de ultrassons durante cerca de 10 a 15 minutos;

- Enxagúe com água destilada abundante, até remover completamente todos os resíduos da solução. Recomendamos 
que sejam utilizadas escovas de nylon.

- Seque com um pano limpo e seco ou com ar comprimido.

- Efetue uma inspeção visual, observando se existem falhas no processo de limpeza. Se ainda detetar resíduos, a peça 
tem de ser novamente mergulhada em detergente – primeira etapa – e, se necessário, a limpeza deve ser realizada com 
a ajuda de uma escova de nylon. Repita a sequência de enxaguamento e secagem.

- Após a limpeza, recomendamos os seguintes métodos de esterilização: autoclave com calor húmido (vapor), ciclo de 
deslocamento gravitacional ou remoção dinâmica de ar (vácuo fracionado), sem invólucro, exposição de 3 minutos a 
132 °C. O produto tem estar numa bandeja adequada sem invólucro. Use a restauração esterilizada imediatamente após 
a esterilização, não a guarde;

• Aparafuse a(s) prótese(s) na boca usando a chave dinamométrica Neo a um torque de 20 N.cm.

• Assegure-se de que encaixa perfeitamente no pilar e que a prótese não comprime o tecido peri-implantar. 
Verifique ainda se existe um possível excesso de cimento.

Pilar provisório 
GM para coroa

Pilar provisório GM 
para ponte

ou
Personalização

Prótese 
provisória



| BASE DE TITÂNIO GM EXACT

Área cimentável: 
4 mm

Área cimentável: 
6 mm

Diâmetros: 
3.5, 4.5, 5.5 ou 
6.5 mm

Diâmetros: 
3.5, 4.5, 5.5 ou 
6.5 mm

Altura da gengiva:
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 mm

Altura da gengiva:
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 mm

Exact Exact

Personalizável

| Fluxo de trabalho digital

A posição da BASE DE TITÂNIO GM é transferida com base na posição do implante GM. Quando 
utilizar a moldagem convencional, depois de produzir o modelo em gesso, deve digitalizar 
a posição do análogo do implante, usando o scanbody do modelo. Para uma digitalização 
intraoral, deve usar-se o scanbody do implante GM. 
Após a digitalização, estas etapas devem ser levadas a cabo:
• Abra o software CAD;
• Selecione cuidadosamente no software CAD a biblioteca correspondente à base de titânio 
GM Exact escolhida previamente;
• Prossiga com o desenho CAD da prótese;
• Completado o desenho da prótese, inicie o processo de fresagem na máquina CAM;
• Frese a coroa/coping internamente
• Comprove o ajuste da coroa/coping na base de titânio, preferencialmente na boca do paciente 
e verifique a oclusão;
• A base de titânio GM Exact deve ser cimentada no laboratório;

• Aparafuse a base de titânio GM Exact no análogo do implante do modelo 3D;
• Proteja o acesso ao parafuso;
• Siga as instruções de utilização do fabricante do cimento. A base de titânio GM Exact tem 
sido testada com cimento resinado quimicamente ativado (por ex.: Panavia);
• Aplique o cimento na base de titânio GM Exact e aplique pressão sobre a restauração, 
seguindo os três índices;
• Retire imediatamente qualquer excesso de cimento;
• Retire a infraestrutura do análogo após o cimento solidificar e retire qualquer cimento restante 
em redor da base de titânio GM Exact;
• Antes de colocar a prótese na boca, limpe-a e esterilize-a uma última vez:
- Mergulhe a peça completamente numa solução de detergente enzimático (diluída segundo as instruções 
do fabricante);

- Deixe no equipamento de limpeza por ultrassons durante aproximadamente 10 a 15 minutos;

- Enxagúe muito bem com água destilada para remover completamente qualquer solução restante;

- Recomenda-se a utilização de escovas de nylon;

- Seque com um pano limpo e seco ou com ar comprimido;

- Efetue uma inspeção visual, para deteção de possíveis falhas no processo de limpeza. Se restar alguma 
sujidade, a peça tem de ser novamente mergulhada na solução enzimática e, se necessário, limpa com a 
ajuda de uma escova de nylon. Repita o processo de enxaguamento e secagem;

- Após a limpeza, recomendamos os seguintes métodos de esterilização: autoclave com calor húmido 
(vapor), ciclo de deslocamento gravitacional ou remoção dinâmica de ar (vácuo fracionado), sem invólucro, 
exposição de 3 minutos a 132 °C. O produto tem estar numa bandeja adequada sem invólucro. Use a 
restauração esterilizada imediatamente após a esterilização, não a guarde;

• Prossiga com a colocação na boca (usando a conexão de torque da chave de parafusos Neo 
a um torque de 20 N.cm);
• Assegure-se de que a base de titânio a fixar está alinhada com o eixo de inserção do 
implante;
• Assegure-se de que a prótese está perfeitamente posicionada sobre o implante (com a ajuda 
de uma radiografia periapical) e que a restauração não comprime os tecidos peri-implantares.
Nota: verifique nas instruções de utilização a indicação da espessura mínima do material, angulação 
máxima e outros dados importantes das bases de titânio GM Exact.

Conexão de 
torque da chave 

de parafusos Neo

20
N.cm

Fluxo de 
trabalho digital

Parafuso para pilar de 
substituição:

Parafuso GM Neo (longo) 
Restauração

ou
20

N.cm

Transfer

+



| Fluxo de trabalho convencional

As bases de titânio podem igualmente ser utilizadas segundo um fluxo de trabalho convencional 
para moldagem por injeção de cerâmica.

Siga estas etapas para um fluxo de trabalho convencional: 

• Coloque os copings de moldagem do implante GM sobre o implante e proceda à moldagem;

• O técnico deverá selecionar o análogo de implante GM correspondente (3.5/3.75; 4.0/4.3 ou 
5.0/6.0) e produzir o modelo de gesso no laboratório;

• O técnico de laboratório produz uma prótese aparafusada unitária usando técnicas 
convencionais de injeção de cerâmica, juntamente com o coping calcinável selecionado 
(3.5x4.0; 3.5x6.0; 4.5x4.0; 4.5x6.0; 5.5x4.0; 5.5x6.0); 330 

• A base de titânio GM Exact pode ser cimentada no laboratório;

• Aparafuse a base de titânio GM Exact no análogo do implante do modelo;

• Proteja o acesso ao parafuso;

• Siga as instruções de utilização do fabricante do cimento;

• Aplique o cimento na base de titânio GM Exact e aplique pressão sobre a restauração, 
seguindo os três índices;

• Retire imediatamente qualquer excesso de cimento;

• Retire a infraestrutura do análogo após o cimento solidificar e retire qualquer cimento restante 
em redor da base de titânio GM Exact;

• Antes de colocar a prótese na boca, limpe-a e esterilize-a uma última vez:

- Mergulhe a peça completamente numa solução de detergente enzimático (diluída segundo as instruções 
do fabricante);

- Deixe no equipamento de limpeza por ultrassons durante aproximadamente 10 a 15 minutos;

- Enxagúe muito bem com água destilada para remover completamente qualquer solução restante;

- Recomenda-se a utilização de escovas de nylon;

- Seque com um pano limpo e seco ou com ar comprimido;

- Efetue uma inspeção visual, para deteção de possíveis falhas no processo de limpeza. Se restar alguma 
sujidade, a peça tem de ser novamente mergulhada na solução enzimática e, se necessário, limpa com a 
ajuda de uma escova de nylon. Repita o processo de enxaguamento e secagem;

- Após a limpeza, recomendamos os seguintes métodos de esterilização: autoclave com calor húmido 
(vapor), ciclo de deslocamento gravitacional ou remoção dinâmica de ar (vácuo fracionado), sem invólucro, 
exposição de 3 minutos a 132 °C. O produto tem estar numa bandeja adequada sem invólucro. Use a 
restauração esterilizada imediatamente após a esterilização, não a guarde;

• Prossiga com a colocação na boca usando a conexão de torque da chave de parafusos Neo 
a um torque de 20 N.cm;

• Assegure-se de que a base de titânio a fixar está alinhada com o eixo central do implante;

• Assegure-se de que encaixa perfeitamente sobre o implante (com a ajuda de uma radiografia 
periapical) e que a prótese não comprime os tecidos peri-implantares.

Injeção de cerâmica
Fluxo de trabalho 

de moldagem

Transfer Restauração
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| BASE DE TITÂNIO C PARA GM EXACT

A base de titânio C para GM Exact permite a fresagem de peças personalizadas, usando 
o sistema CEREC da Dentsply Sirona. Recomenda-se para uma prótese unitária: copings e 
coroas cimentadas no laboratório e aparafusadas ao implante na boca.
Este pilar é fornecido com um parafuso removível.
A base de titânio C para GM Exact apresenta as seguintes características:

Área cimentável: 
4.7 mm

Diâmetro: 4.65 mm
Altura da gengiva:
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 mm

Exact

Siga estas etapas para utilizar a base de titânio C para GM Exact:
• Selecione a base de titânio C para o GM Exact conforme a altura de gengiva;
• Insira a base de titânio C para GM Exact no implante usando a conexão de torque da chave 
de parafusos Neo;
• Insira o scanbody, fornecido pela Dentsply Sirona, na base de titânio C para GM Exact e 
efetue a digitalização intraoral;
• Selecione no software CAD a respetiva base de titânio de terceiros e efetue o desenho digital 
no software Sirona inLab (versão 3.65) ou software Sirona CEREC (versão 4.2), conforme o 
planeamento protético prévio e a matéria prima a usar. A base de titânio C para implantes 
Neodent pode ser usada com as bibliotecas do software Sirona inLab (versão 3.65) ou do 
software Sirona CEREC (versão 4.2);
• Frese o desenho digital e cimente a restauração na base de titânio C para GM Exact. Assegure-
se de que remove todo o excesso de cimento;
• Antes de colocar a prótese na boca, limpe-a e esterilize-a uma última vez:
- Mergulhe a peça completamente numa solução de detergente enzimático (diluída segundo as instruções 
do fabricante);
- Deixe no equipamento de limpeza por ultrassons durante aproximadamente 10 a 15 minutos;
- Enxagúe muito bem com água destilada para remover completamente qualquer solução restante;
- Recomenda-se a utilização de escovas de nylon;
- Seque com um pano limpo e seco ou com ar comprimido;
- Efetue uma inspeção visual, para deteção de possíveis falhas no processo de limpeza. Se restar alguma 
sujidade, a peça tem de ser novamente mergulhada na solução enzimática e, se necessário, limpa com a 

Conexão de 
torque da chave 

de parafusos Neo

20
N.cm

ajuda de uma escova de nylon. Repita o processo de enxaguamento e secagem;
- Após a limpeza, recomendamos os seguintes métodos de esterilização: autoclave com calor húmido 
(vapor), ciclo de deslocamento gravitacional ou remoção dinâmica de ar (vácuo fracionado), sem invólucro, 
exposição de 3 minutos a 132 °C. O produto tem estar numa bandeja adequada sem invólucro. Use a 
restauração esterilizada imediatamente após a esterilização, não a guarde;
- Mergulhe a peça completamente numa solução de detergente enzimático (diluída segundo as instruções 
do fabricante);
- Deixe no equipamento de limpeza por ultrassons durante aproximadamente 10 a 15 minutos;
- Enxagúe muito bem com água destilada para remover completamente qualquer solução restante;
- Recomenda-se a utilização de escovas de nylon;
- Seque com um pano limpo e seco ou com ar comprimido;
- Efetue uma inspeção visual, para deteção de possíveis falhas no processo de limpeza. Se restar alguma 
sujidade, a peça tem de ser novamente mergulhada na solução enzimática e, se necessário, limpa com a 
ajuda de uma escova de nylon. Repita o processo de enxaguamento e secagem.
• Prossiga com a colocação na boca (usando a conexão de torque da chave de parafusos Neo 
a um torque de 20 N.cm);
• Assegure-se de que a base de titânio a fixar está alinhada com o eixo de inserção do 
implante;
• Assegure-se de que a prótese está perfeitamente posicionada sobre o implante (com a ajuda 
de uma radiografia periapical) e que a restauração não comprime os tecidos peri-implantares.
As bibliotecas digitais CEREC e os produtos Sirona compatíveis com a base de titânio C 
Neodent são descritas na tabela seguinte:

Nível do implante Transfer

Digitalização intraoral 
com scanbodies 
fornecidos pela 
Dentsply Sirona

Restauração

20
N.cm

Biblioteca Produtos Sirona
Compatíveis com o 
sistema de implante

NBB 3.4 L

S BL 3.3 L

Base de Ti
para implante 

GM Exact

Scanbody 
REF 

Omnicam

Scanbody 
REF Bluecam 

/ Ineos

Bloco de 
fresagem

Fabricante do 
implante

Sistema de 
implante

SSO 3.5 L L 6431311 6431295
inCoris ZI

meso L
Neodent®

GM, CM, HE, 

IIPluss

BO 3.4 L

NB A 4.5 L

S BL 4.1 L

Parafuso para pilar 
de substituição:

Parafuso GM Neo 
(longo) 



| PILAR GM EXACT

O pilar GM Exact é fabricado em liga de titânio, segundo a norma ASTM F136 e é recomendado 
para a prótese aparafusada unitária (coroas). O parafuso de fixação que acompanha os 
cilindros deste pilar tem um diâmetro maior do que o dos parafusos de fixação da prótese 
convencional (os parafusos de fixação para o pilar GM Exact têm 2.0 por comparação com 
1.4 mm dos parafusos convencionais). Tal resulta num desempenho mecânico melhorado.

Siga estas etapas para utilizar o pilar GM Exact:

• Verifique se os tecidos moles e perfil de emergência estão prontos;

• Selecione o pilar GM Exact adequado segundo o plano de tratamento, respeitando os tecidos 
biológicos, como se descreveu previamente;

• Coloque o pilar GM Exact (use a conexão de torque da chave de parafusos Neo a um torque 
de 20 N.cm);

• Assegure-se de que encaixa devidamente e siga a sequência de transferência já descrita no 
capítulo 5.1 (transfer);

• O técnico de laboratório produz depois a peça usando técnicas convencionais (microfundição) 
ou fresagem (CADCAM);

• Coloque o pilar GM Exact (usando a conexão de torque da chave de parafusos Neo a um 
torque de 10 N.cm).

• Assegure-se de que o pilar GM Exact está alinhado com o eixo de inserção do implante;

• Assegure-se de que o pilar GM Exact está perfeitamente posicionado sobre o implante e 
que a restauração não comprime os tecidos peri-implantares (com a ajuda de uma radiografia 
periapical).

Tenha o cuidado de utilizar o parafuso correto, conforme indicado abaixo:

2.5 mm

2.0 mm

Diâmetro: 4.8 mm
Altura da gengiva:
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 mm

Exact

Parafuso removível
Colocação do pilar

Pilar GM Exact
Provisório Transfer Restauração

ou ou+

10
N.cm

10
N.cm

Coping 
calcinável CoCrConexão de 

torque da chave 
de parafusos Neo

20
N.cm

Parafuso GM Neo (curto) para 
pilares com 0.8 GH 

Parafuso GM Neo para pilares 
com 1.5-2.5 GH

Parafuso GM Neo (longo) para 
pilares com 3.5-5.5 GH 



| BASE DE TITÂNIO SA GM

A base de titânio SA GM permite a fresagem da prótese personalizada e é indicada para uma 
prótese unitária: copings e coroas cimentadas no laboratório e aparafusadas ao implante na 
boca do paciente.

Este pilar é fornecido com um parafuso removível.

A base de titânio SA GM está disponível em três diâmetros diferentes: 4.0, 4.5 e 5.5 mm e 
com duas áreas cimentáveis diferentes: 4.0 e 6.0 mm. Esta solução permite uma angulação do 
canal do parafuso da coroa de até 25º, dependendo da altura gengival e da área cimentável 
do pilar. As bases de titânio GM Exact partilham as seguintes características:

A posição da BASE DE TITÂNIO SA GM é transferida com base na posição do implante GM. 
Quando utilizar a moldagem convencional, depois de produzir o modelo em gesso, deve digitalizar 
a posição do análogo do implante, usando o scanbody do modelo. Para uma digitalização 
intraoral, deve usar-se o scanbody do implante GM. 

Após a digitalização, estas etapas devem ser levadas a cabo:

• Abra o software CAD;

• Selecione cuidadosamente no software CAD a biblioteca correspondente à base de titânio 
SA GM escolhida previamente;

• Prossiga com o desenho CAD da prótese;

• Completado o desenho da prótese, inicie o processo de fresagem na máquina CAM;

• Frese a coroa/coping internamente

• Comprove o ajuste da coroa/coping na base de titânio, preferencialmente na boca do paciente 
e verifique a oclusão;

• A base de titânio GM Exact deve ser cimentada no laboratório;

• Aparafuse a base de titânio GM Exact no análogo do implante do modelo 3D;

• Proteja o acesso ao parafuso;

• Siga as instruções de utilização do fabricante do cimento. A base de titânio GM Exact tem 
sido testada com cimento resinado quimicamente ativado (por ex.: Panavia);

• Aplique o cimento na base de titânio GM Exact e aplique pressão sobre a restauração, 
seguindo os três índices;

• Retire imediatamente qualquer excesso de cimento;

• Retire a infraestrutura do análogo após o cimento solidificar e retire qualquer cimento restante 
em redor da base de titânio GM Exact;

Diâmetros: 
4.0, 

4.5 e 5.5 mm

Chave de parafusos de 
solução angulada para 
chave dinamométrica

Chave de parafusos de 
solução angulada para 

contra-ângulo

Altura da gengiva:
0.8, 1.5, 2.5 mm

Área 
cimentável: 
6 mm

Área 
cimentável: 
4 mm

20
N.cm

20
N.cm



• Antes de colocar a prótese na boca, limpe-a e esterilize-a uma última vez:

- Mergulhe a peça completamente numa solução de detergente enzimático (diluída segundo as instruções 
do fabricante);

- Deixe no equipamento de limpeza por ultrassons durante aproximadamente 10 a 15 minutos;

- Enxagúe muito bem com água destilada para remover completamente qualquer solução restante;

- Recomenda-se a utilização de escovas de nylon;

- Seque com um pano limpo e seco ou com ar comprimido;

- Efetue uma inspeção visual, para deteção de possíveis falhas no processo de limpeza. Se restar alguma 
sujidade, a peça tem de ser novamente mergulhada na solução enzimática e, se necessário, limpa com a 
ajuda de uma escova de nylon. Repita o processo de enxaguamento e secagem;

- Após a limpeza, recomendamos os seguintes métodos de esterilização: autoclave com calor húmido 
(vapor), ciclo de deslocamento gravitacional ou remoção dinâmica de ar (vácuo fracionado), sem invólucro, 
exposição de 3 minutos a 132 °C. O produto tem estar numa bandeja adequada sem invólucro. Use a 
restauração esterilizada imediatamente após a esterilização, não a guarde;

• Prossiga com a colocação na boca (usando a conexão de torque da chave de parafusos Neo 
a um torque de 20 N.cm);

• Assegure-se de que a base de titânio a fixar está alinhada com o eixo de inserção do 
implante;

• Assegure-se de que a prótese está perfeitamente posicionada sobre o implante (com a ajuda 
de uma radiografia periapical) e que a restauração não comprime os tecidos peri-implantares.

Nota: verifique nas instruções de utilização a indicação da espessura mínima da parede do 
material, angulação máxima e outros dados importantes das bases de titânio SA GM.

Tenha o cuidado de utilizar o parafuso correto, conforme indicado abaixo:

Scanbody intraoral 
de implante GM

Coping de moldagem 
Exact de implante GM 
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e aberta

Análogo de 
implante GM

Análogo de 
implante GM
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implante GM Exact

Parafuso para base 
de titânio SA GM

Solução angulada (SA) 
de base de titânio GM

Solução angulada (SA) 
de base de titânio GM

ou

ou

20
N.cm

20
N.cm

• Intraoral

• Digitalização do modelo



| BLOCO DE TITÂNIO GM
Os blocos de titânio GM são pilares em bruto fabricados em titânio, criados para se adaptarem a 
máquinas de fresagem num fluxo de trabalho interno (em laboratório ou consultório). A conexão 
protética GM original do pilar permite que seja aplicada ao programa Original Neodent®. Estão 
disponíveis em dois modelos diferentes: um compatível com o suporte Medentika e outro 
compatível com o suporte Amann Girrbach.

Este pilar é fornecido com um parafuso removível.

Os blocos de titânio GM para o suporte Medentika, estão disponíveis em dois diâmetros 
diferentes: 11.5 mm e 15.8 mm. 

Os blocos de titânio GM para suportes AG, estão disponíveis num diâmetro: 12 mm. 

Siga estas etapas para utilizar o bloco de titânio GM:

• Selecione o bloco de titânio GM segundo a necessidade de diâmetro e angulação do pilar 
personalizado;

• Insira o scanbody intraoral do implante GM no implante Grand Morse® (usando a conexão de 
torque da chave de parafusos Neo) e leve a cabo a digitalização;

• Selecione no software CAD, o pilar compatível anteriormente escolhido e proceda ao desenho 
digital do pilar; 

• Frese a peça referida;

• Antes de colocar o pilar definitivo na boca, limpe-o e esterilize-o uma última vez:

- Mergulhe a peça completamente numa solução de detergente enzimático (diluída segundo as instruções 
do fabricante);

- Deixe no equipamento de limpeza por ultrassons durante aproximadamente 10 a 15 minutos;

- Enxagúe muito bem com água destilada para remover completamente qualquer solução restante;

- Recomenda-se a utilização de escovas de nylon;

- Seque com um pano limpo e seco ou com ar comprimido;

- Efetue uma inspeção visual, para deteção de possíveis falhas no processo de limpeza. Se restar alguma 
sujidade, a peça tem de ser novamente mergulhada na solução enzimática e, se necessário, limpa com a 
ajuda de uma escova de nylon. Repita o processo de enxaguamento e secagem;

- Após a limpeza, recomendamos os seguintes métodos de esterilização: autoclave com calor húmido 
(vapor), ciclo de deslocamento gravitacional ou remoção dinâmica de ar (vácuo fracionado), sem invólucro, 
exposição de 3 minutos a 132 °C. O produto tem estar numa bandeja adequada sem invólucro. Use a 
restauração esterilizada imediatamente após a esterilização, não a guarde;

• Coloque o pilar personalizado no implante Grand Morse®, usando a conexão de torque da 
chave de parafusos Neo a um torque de 20 N.cm.Bloco de titânio GM - suporte Medentika Bloco de titânio GM - suporte AG
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14.2 mm Personalizável:
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| PILAR DE CoCr GM

O pilar de CoCr GM pode ser utilizado para próteses unitárias, aparafusadas ou cimentadas. 
É disponibilizado em três diâmetros diferentes e como um conjunto, que inclui um pilar de 
CoCr GM, um parafuso de titânio e um análogo de implante GM. O pilar GM de CoCr 3.5/3.75 
é indicado para os implantes Grand Morse® Ø 3.5 ou Ø 3.75; o pilar GM de CoCr 4.0/4.3 é 
indicado para os implantes Grand Morse® Ø 4.0 ou Ø 4.3; e o pilar GM de CoCr 5.0/6.0 é 
indicado para os implantes Grand Morse® Ø 5.0 ou Ø 6.0. O parafuso e o análogo do pilar de 
CoCr para o conjunto da coroa destinam-se a uso laboratorial.

No procedimento em duas etapas, a preparação dos tecidos moles pode ser efetuada com 
um elemento de cicatrização específico, desenhado para o pilar de CoCr GM.

O pilar de CoCr GM está disponível com uma altura personalizável de 12 mm, que pode 
ser reduzida até um mínimo de 5 mm. Os pilares de CoCr GM apresentam as seguintes 
características:

Siga estas etapas para utilizar o pilar de CoCr GM:

• Identifique o diâmetro do implante Grand Morse® (3.5, 3.75, 4.0, 4.3, 5.0 ou 6.0) para determinar 
o conjunto do pilar de CoCr GM a utilizar: (a) 3.5/3.75; (b) 4.0/4.3; (c) 5.0/6.0;

• Coloque os copings de moldagem do implante GM sobre o implante e proceda à moldagem;

• Coloque o análogo do implante GM selecionado (3.5/3.75;4.0/4.3 ou 5.0/6.0) no coping de 
moldagem, produza o modelo de gesso e envie-o para o laboratório, juntamente com o pilar 
GM de CoCr (3.5/3.75; 4.0/4.3 ou 5.0/6.0) e o parafuso de trabalho;

• Insira o elemento de cicatrização compatível com o perfil de emergência do pilar de CoCr 
GM, para a formação dos tecidos moles correspondentes;

• O técnico do laboratório produz a prótese segundo técnicas convencionais. A restauração 
pode ser cimentada ou aparafusada. A cimentação da coroa é realizada na boca do paciente, 
se optar por uma restauração cimentada.

• Após a temporização, assegure-se de que os tecidos moles e o perfil de emergência estão 
prontos;

• Insira o pilar de CoCr, utilizando a conexão de torque da chave de parafusos Neo a um torque 
de 20 N.cm e o parafuso Neo GM (se a restauração for cimentada, este procedimento deve 
ser realizado após a adaptação do pilar GM de CoCr, evitando o excesso de cimento).

• Antes de colocar a prótese na boca, limpe-a e esterilize-a uma última vez:

- Mergulhe a peça completamente numa solução de detergente enzimático (diluída segundo as instruções 
do fabricante);

- Deixe no equipamento de limpeza por ultrassons durante aproximadamente 10 a 15 
minutos;

- Enxagúe muito bem com água destilada para remover completamente qualquer 
solução restante;

Diâmetros: 4.1, 
4.5, 5.0 mm

Exact

12.0 mm

4.8 mm

Conexão de 
torque da chave 

de parafusos Neo

20
N.cm

Parafuso Neo GM



- Recomenda-se a utilização de escovas de nylon;

- Seque com um pano limpo e seco ou com ar comprimido;

- Efetue uma inspeção visual, para deteção de possíveis falhas no processo de limpeza. Se restar alguma 
sujidade, a peça tem de ser novamente mergulhada na solução enzimática e, se necessário, limpa com a 
ajuda de uma escova de nylon. Repita o processo de enxaguamento e secagem;

- Após a limpeza, recomendamos os seguintes métodos de esterilização: autoclave com calor húmido 
(vapor), ciclo de deslocamento gravitacional ou remoção dinâmica de ar (vácuo fracionado), sem invólucro, 
exposição de 3 minutos a 132 °C. O produto tem estar numa bandeja adequada sem invólucro. Use a 
restauração esterilizada imediatamente após a esterilização, não a guarde;

• Assegure-se de que encaixa perfeitamente sobre o implante (com a ajuda de uma radiografia 
periapical) e que a prótese não comprime os tecidos peri-implantares.

Nível do 
implante

Transfer Restauração

ou +
20

N.cm

| MICRO PILAR GM

O micro pilar GM é indicado para utilização com próteses aparafusadas unitárias (coroa) ou 
próteses múltiplas (barras). 

Este pilar está disponível em diferentes alturas de gengiva, como se mostra a seguir: 

Nota: o micro pilar GM pode 
ser utilizado para coroas 
ou próteses múltiplas. Não 
está disponível em ângulos 
diferentes.

• Selecione o pilar adequado segundo o plano de tratamento, respeitando os tecidos biológicos, 
como se descreveu previamente;

• Coloque o micro pilar GM a um torque de 32 N.cm, usando o driver protético hexagonal;

• Assegure-se de que o pilar está perfeitamente posicionado sobre o implante (com a ajuda 
de uma radiografia periapical) e que a restauração não comprime os tecidos peri-implantares;

• Verifique se o coping de moldagem encaixa devidamente e siga a sequência já descrita no 
capítulo 5.1;

• O técnico de laboratório produz depois a(s) prótese(s) usando técnicas convencionais 
(microfundição) ou digitais (CADCAM);

• Coloque a(s) prótese(s) definitiva(s) com a chave dinamométrica Neo a um torque de 10 N.cm;

• Assegure-se de que o pilar está alinhado com o eixo de inserção longo do implante; No caso 
de uma prótese unitária.

Diâmetro: 3.5 mm

Sem fixação

Altura da gengiva:
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 
4.5, 5.5 mm

1.5 mm

1.2 mm

Driver hexagonal 
para próteses

Colocação do pilar 
Micro pilar GM

Provisório

ou

32
N.cm

10
N.cm

Transfer Restauração

ou+ 10
N.cm

Coping 
calcinável CoCr

32
N.cm



| MINI PILAR CÓNICO GM

Colocação do pilar 
Micro pilar GM

Provisório

ouou
32

N.cm
20

N.cm

10
N.cm

Transfer Restauração

ou+ 10
N.cm

Coping 
calcinável CoCr
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Diâmetro: 4.8 mm

Não indexada

Altura da 
gengiva:
0.8, 1.5, 2.5, 
3.5, 4.5, 5.5 mm

1.5 mm

2.2 mm

Altura da gengiva:
1.5, 2.5, 3.5 mm

Exact

Parafuso removível

Diâmetro
4.8 mm

1.5 mm
2.2 mm Conexão de 

torque da chave 
de parafusos Neo
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Driver hexagonal 
para próteses
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Tenha o cuidado de utilizar o parafuso correto, conforme indicado abaixo:

Parafuso GM Neo para pilares 
com 1.5-2.5 GH

Parafuso GM Neo (longo) para 
pilares com 3.5 GH 

O mini pilar cónico GM é indicado para próteses aparafusadas múltiplas. O mini pilar cónico 
GM está disponível como um modelo reto ou em quatro ângulos diferentes: 17º, 30º, 45º* 
e 60º**. Os pilares angulados estão também disponíveis em diferentes alturas de gengiva, 
como se mostra a seguir:

*O mini pilar cónico de 45º é indicado apenas para ser utilizado com implantes Helix® GM™ 
Long e Zygoma GM™. 
**O mini pilar cónico de 60º é indicado apenas para ser utilizado com implantes Zygoma GM™. 
Siga estas etapas para utilizar o mini pilar cónico GM:
• Selecione o pilar adequado segundo o plano de tratamento, respeitando os tecidos biológicos, 
como se descreveu previamente;
• Coloque o mini pilar cónico angulado GM Exact, aplicando um torque de 20 N.cm, com a 
conexão de torque da chave de parafusos Neo. Se colocar o mini pilar reto GM Exact, use o 
driver protético hexagonal para a inserção, aplicando um torque de 32 N.cm; 
• Assegure-se de que o pilar está perfeitamente posicionado sobre o implante (com a ajuda 
de uma radiografia periapical) e que a restauração não comprime os tecidos peri-implantares;
• Verifique se o coping de moldagem encaixa devidamente e siga a sequência já descrita no 
capítulo 5.1;
• O técnico de laboratório produz depois a prótese, usando técnicas convencionais 
(microfundição) ou digitais (CADCAM);
• Coloque a prótese definitiva com a chave dinamométrica Neo a um torque de 10 N.cm.

60°
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• Selecione cuidadosamente no software CAD a biblioteca correspondente à base de titânio 
GM para ponte escolhida previamente;

• Prossiga com o desenho CAD da prótese;

• Completado o desenho da prótese, inicie o processo de fresagem na máquina CAM;

• Frese a coroa/coping internamente;

• Comprove o ajuste da ponte na base de titânio, preferencialmente na boca do paciente e 
verifique a oclusão;

• A base de titânio GM para ponte deve ser cimentada no laboratório;

• Aparafuse a base de titânio GM para ponte no análogo do implante do modelo 3D;

• Proteja o acesso ao parafuso;

• Siga as instruções de utilização do fabricante do cimento. A base de titânio GM para ponte 
tem sido testada com cimento resinado quimicamente ativado (por ex.: Panavia);

• Aplique o cimento na base de titânio GM para ponte e aplique pressão sobre a restauração, 
seguindo os três índices;

• Retire imediatamente qualquer excesso de cimento;

• Retire a infraestrutura do análogo após o cimento solidificar e retire qualquer cimento restante 
em redor da base de titânio GM para ponte;

• Antes de colocar a prótese na boca, limpe-a uma última vez:

- Mergulhe a peça completamente numa solução de detergente enzimático (diluída segundo as instruções 
do fabricante);

A posição da base de titânio GM para ponte é transferida com base na posição do implante 
GM. Quando utilizar a moldagem convencional, depois de produzir o modelo em gesso, deve 
digitalizar a posição do análogo do implante, usando o scanbody do modelo. Para uma 
digitalização intraoral, deve usar-se o scanbody do implante GM. 

Após a digitalização, estas etapas devem ser levadas a cabo:

• Abra o software CAD;

A base de titânio GM para ponte permite a fresagem da prótese personalizada e é indicada 
para próteses múltiplas: barras ou pontes, cimentadas no laboratório e aparafusadas no 
implante na boca do paciente.

Este pilar é fornecido com um parafuso removível.

A base de titânio GM para ponte está disponível em diferentes diâmetros: 3.5, 4.5 ou 5.5 mm. 
Este pilar não deve ser utilizado quando o ângulo entre o implante o pilar for superior a 10° 
para as bases de titânio Ø3.5 mm e a 16º para as bases de titânio Ø4.5 e Ø5.5 mm. A base 
de titânio GM para ponte apresenta as seguintes características:

| BASE DE TITÂNIO GM PARA PONTE

Diâmetros: 3.5, 
4.5, 5.5 mm

Conexão de 
torque da chave 

de parafusos Neo

20
N.cm

Altura da gengiva:
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 mm

Parafuso removível



- Deixe no equipamento de limpeza por ultrassons durante aproximadamente 10 a 15 minutos;

- Enxagúe muito bem com água destilada para remover completamente qualquer solução restante;

- Recomenda-se a utilização de escovas de nylon;

- Seque com um pano limpo e seco ou com ar comprimido;

- Efetue uma inspeção visual, para deteção de possíveis falhas no processo de limpeza. Se restar alguma 
sujidade, a peça tem de ser novamente mergulhada na solução enzimática e, se necessário, limpa com a 
ajuda de uma escova de nylon. Repita o processo de enxaguamento e secagem.

- Após a limpeza, recomendamos os seguintes métodos de esterilização: autoclave com calor húmido 
(vapor), ciclo de deslocamento gravitacional ou remoção dinâmica de ar (vácuo fracionado), sem invólucro, 
exposição de 3 minutos a 132 °C. O produto tem estar numa bandeja adequada sem invólucro. Use a 
restauração esterilizada imediatamente após a esterilização, não a guarde;

• Prossiga com a colocação na boca (usando a conexão de torque da chave de parafusos Neo 
a um torque de 20 N.cm);

• Assegure-se de que a base de titânio a fixar está alinhada com o eixo de inserção do 
implante;

• Assegure-se de que a prótese está perfeitamente posicionada sobre o implante (com a ajuda 
de uma radiografia periapical) e que a restauração não comprime os tecidos peri-implantares.

Nota: verifique nas instruções de utilização a indicação da espessura mínima da parede do material, 
angulação máxima e outros dados importantes das bases de titânio GM Exact para ponte.

Coping de moldagem 
Exact de implante GM 
com moldeira fechada 

e aberta

Análogo de 
implante GM

Base de titânio GM 
para ponte

Base de titânio GM 
para ponte

Análogo de 
implante GM

20
N.cm

20
N.cm

• Intraoral

• Digitalização do modelo

Parafuso para pilar de substituição:
Parafuso GM Neo (longo) 

Scanbody intraoral 
de implante GM

Scanbody de 
implante GM Exact



| PILAR UNIVERSAL DE CLICK GM EXACT

O pilar universal de click GM Exact destina-se a ser utilizado em próteses unitárias cimentadas. 
Apresenta um sistema de click que ajuda na moldagem e na cimentação/produção da prótese 
provisória. O pilar universal de click GM Exact está disponível em diferentes dimensões, como 
se enumera a seguir:

O pilar universal de click GM Exact está disponível em diferentes ângulos (reto, 17° e 30°) 
para todas as dimensões disponíveis. Os pilares angulados permitem diferentes alturas de 
gengiva, como se mostra a seguir.

O sistema de click é reproduzido em todos os análogos e cilindros acrílicos para coroas 
provisórias. Além disso, os análogos e copings de moldagem convencionais são identificados 
por cores, segundo a altura da área cimentável (violeta para 4 mm e verde para 6 mm), como 
se apresenta a seguir. Os análogos híbridos reposicionáveis podem também ser utilizados 
neste fluxo de trabalho, mas nesta solução não é aplicada uma cor diferente. 

Os análogos com ranhuras para o sistema de 
click e a diferença nas cores dos análogos 
e transfers identificam a altura da área 
cimentável.

Área cimentável: 
4 e 6 mm

Diâmetro: 
3.3 e 4.5 mm

Altura da gengiva:
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 mm

Exact

Parafuso removível

Click 4 mm cimentável Ø 3.3 / 17º

6 mm cimentável Ø 4.5 / 17º

6 mm cimentável Ø 3.3 / 30º

6 mm cimentável Ø 3.3 / 17º

4 mm cimentável Ø 4.5 / 30º

4 mm cimentável Ø 4.5 / 17º

4 mm cimentável Ø 3.3 / 30º

6 mm cimentável Ø 4.5 / 30º
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As seguintes etapas devem ser seguidas aquando da colocação do pilar universal de click GM 
Exact:

• Quando o pilar de cicatrização é retirado, pode utilizar-se imediatamente o pilar universal 
de click GM Exact. Uma vez que existe a opção de usar cilindros acrílicos para as coroas 
provisórias, o perfil de emergência pode ser definido a partir dos mesmos;

• Selecione o pilar universal de click GM Exact adequado segundo o plano de tratamento, 
respeitando os tecidos biológicos;

• Coloque o pilar universal de click GM Exact usando a conexão de torque da chave de parafusos 
Neo a um torque de 20 N.cm;

• Utilize um coping de moldagem para moldeira fechada com a função de click para transferir 
a posição e direção do pilar universal de click GM Exact;

• Envie a moldagem para o laboratório e produza um modelo, inserindo o análogo do pilar 
escolhido no coping de moldagem com click;

• O técnico de laboratório produz depois a prótese, usando um fluxo de trabalho convencional 
(microfundição);

• Cimente a prótese e evite o excesso de cimento nos tecidos peri-implantares;

• Assegure-se de que encaixa perfeitamente no pilar e que a prótese não comprime o tecido 
peri-implantar. Verifique ainda se existe um possível excesso de cimento.

Colocação do pilar Pilar 
universal GM

Provisório

ou ouou

20
N.cm

Transfer Restauração

+

Tenha o cuidado de utilizar o parafuso correto, conforme indicado abaixo:

Parafuso GM Neo para pilares 
com 0.5-2.5 GH

Parafuso GM Neo (longo) para 
pilares com 3.5-5.5 GH 



| PILAR ANATÓMICO DE CLICK GM EXACT

O pilar anatómico de click GM Exact é indicado para próteses cimentadas unitárias. Apresenta 
dois formatos, um standard, indicado para os incisivos centrais superiores, e um estreito, para 
os incisivos laterais superiores e incisivos inferiores. A anodização cor de rosa melhora os 
resultados estéticos, uma vez que reproduz a cor natural da gengiva. Apresenta um sistema 
de click que ajuda na moldagem e no manuseamento da prótese provisória. Pode ser utilizado 
em dois níveis de trabalho diferentes: 

- Nível do implante: proceda à moldagem a partir da plataforma do implante com o coping de 
moldagem correspondente e envie ao laboratório o pilar anatómico de click GM Exact sobre 
o análogo de implante GM. Para esta sequência, deve ser colocado outro pilar anatómico de 
click GM Exact na boca para a etapa provisória.

 - Nível do pilar: coloque o pilar anatómico de click GM Exact sobre o implante e recolha o 
molde como se fosse um dente normal. O pilar anatómico de click GM Exact pode ser usado 
na etapa provisória.

Cada modelo do pilar anatómico de click GM Exact está disponível em versão reta ou angulada 
(17°), apresentando ainda a indexação GM Exact e a função de desbloqueio.

Em ambas as técnicas, o coping provisório 
para o pilar anatómico de click GM Exact pode 
ser utilizado na etapa provisória.

As seguintes dimensões de cada modelo do pilar anatómico de click GM Exact:

Pilar anatómico estreito a 

17°

Pilar anatómico estreito 

Click GM Exact

Pilar anatómico a 17°

Pilar anatómico Click GM Exact

Altura da gengiva:
1.5, 2.5 ou 3.5 mm
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1.5, 2.5 ou 3.5 mm
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 Para a sequência ao nível do implante, siga estas etapas: 

• Coloque cuidadosamente os copings de moldagem do implante GM sobre o implante e 
proceda à moldagem;

• Coloque o análogo do implante GM no coping de moldagem, produza o modelo em gesso e 
envie-o ao laboratório, juntamente com o pilar anatómico de click GM Exact. Insira outro pilar 
anatómico GM para a etapa provisória, sobre o implante Grand Morse®, usando a conexão de 
torque da chave de parafusos Neo a um torque de 20 N.cm. 

• Crie uma coroa provisória sobre o pilar anatómico de click GM Exact, usando o coping 
provisório anatómico de click; 

• O técnico de laboratório produz a coroa, usando técnicas convencionais (microfundição);

• Após a etapa provisória, assegure-se de que os tecidos moles e o perfil de emergência 
estão prontos;

• Retire a coroa provisória e cimente a prótese definitiva no pilar anatómico de click GM Exact;

• Assegure-se de que encaixa perfeitamente no pilar e que a prótese não comprime o tecido 
peri-implantar. Verifique ainda se existe um possível excesso de cimento.

Siga estas etapas para trabalhar com o pilar anatómico de click GM Exact ao nível do pilar:

• Coloque o pilar anatómico de click GM Exact sobre o implante Grand Morse®, com a conexão 
de torque da chave de parafusos Neo a um torque de 20 N.cm; 

• Recolha a moldagem do pilar usando a mesma técnica que é utilizada para preparações 
dentárias; 

• Crie uma coroa provisória sobre o pilar anatómico de click GM Exact, usando o coping 
provisório anatómico de click; 

• Envie o molde ao laboratório para a produção do modelo de gesso;

• O técnico de laboratório produz a coroa, usando uma técnica convencional (microfundição);

• Após a etapa provisória, assegure-se de que os tecidos moles e o perfil de emergência 
estão prontos; 

• Retire a coroa provisória e cimente a prótese definitiva no pilar anatómico de click GM Exact;

• Assegure-se de que encaixa perfeitamente no pilar e que a prótese não comprime o tecido 
peri-implantar. Verifique ainda se existe um possível excesso de cimento.

Colocação do pilar Pilar 
anatómico GM

Colocação do pilar Pilar 
anatómico GM

Provisório
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Parafuso GM Neo para pilares 
com 1.5-2.5 GH

Parafuso GM Neo (longo) para 
pilares com 3.5 GH 



| GM NOVALOC 

Os pilares GM Novaloc são recomendados para 
a prótese removível fixada com attachments, 
conhecida como sobredentadura. O sistema 
Neodent® de sobredentadura sobre 
attachment está contraindicado em casos em 
que a angulação entre os implantes ultrapassa 
os 30º ou, entre pilares, ultrapassa os 40º.

GM Novaloc 15°GM Novaloc

Instrumento de 
remoção elemento 

de montagem

Instrumento 
elemento de 

retenção 

Acessórios

2010.731-NOV 2010.741-NOV

Extractor caixas 
de matriz

2010.751-NOV2010.723-NOV

Espaçador para duplicação

2010.725-NOV

Elemento de montagem

2010.101-NOV

Estojo de equipamento

Siga estas etapas para utilizar os pilares GM Novaloc com sobredentadura:

• Coloque os pilares GM Novaloc usando a conexão de torque da chave de parafusos 
Neo a 20 N.cm;

• Coloque o matriz de impressão no pilar Novaloc;

• Use a técnica mucodinâmica para a moldagem (vinil polisiloxano ou borracha de 
poliéter). Envie o molde ao laboratório dentário;

• Insira os análogos de modelo Novaloc no matriz de impressão;

• Verta o modelo master usando métodos standard e gesso dentário tipo 4. Nota: o modelo 
master pode ainda ser criado com uma moldagem ao nível do implante;

• Coloque mangas de montagem brancos em todos os análogos de modelo;

• Coloque a caixa de matriz, incl. o elemento de montagem pré-instalado, nos pilares Novaloc. 
Nota: para uma polimerização da caixa de matriz no consultório, use o espaçador para 
duplicação para criar o espaço necessário;

• Processe a sobredentadura segundo os procedimentos standard;

• O laboratório dentário devolverá a sobredentadura finalizada ao consultório, com os elementos 
de montagem colocados;

• Retire todos os elementos de montagem da caixa de matriz, usando o instrumento azul de 
remoção elemento de montagem;

• Selecione o elemento de retenção adequado. Insira os elementos de retenção na caixa de 
matriz usando o instrumento elemento de retenção castanho;

• Assente a sobredentadura acabada e verifique a oclusão.

4 unidades

Matriz de 
impressão Manga de montagem

Caixa de matriz
(incluindo espaçador 

para duplicação)

Análogo do modelo

GM Novaloc

GM Novaloc 15°

Análogo do 
Modelo 15°

2010.721-NOV

2010.720-NOV

2010.722-NOV
2010.724-NOV

2010.702-NOV
PEEK

2010.701-NOV
Titânio

Encaixe retentivo 

Vermelho (aprox. 300 g)
2010.710-NOV

Branco (aprox. 750 g)
2010.711-NOV

Amarelo (aprox. 1200 g)
2010.712-NOV

Verde (aprox. 1650 g)
2010.713-NOV

Azul (aprox. 2100 g)
2010.714-NOV

Preto (aprox. 2550 g)
2010.715-NOV

2010.703-NOV
Prolongada



| COPING NOVALOC

Os copings Novaloc estão indicados para próteses removíveis com encaixe no mini pilar cónico 
instalado no maxilar superior ou inferior e podem ser utilizados em próteses parciais removíveis 
ou sobredentaduras com o Sistema Novaloc, que pode ser posteriormente substituído por 
próteses definitivas.

Pode ser utilizado para converter uma prótese existente numa sobredentadura ou para criar 
uma nova sobredentadura, utilizando um mini pilar cónico e o coping Novaloc para uma prótese 
removível, em combinação ou não com attachments Novaloc.

Existe ainda a possibilidade da transição de uma prótese removível para uma fixa, com o 
objetivo de melhorar a função mastigatória e estética do paciente.

Coping Novaloc

Instrumento de 
remoção elemento 

de montagem

Instrumento 
elemento de 

retenção 

Acessórios

2010.731-NOV 2010.741-NOV

Extractor caixas 
de matriz

2010.751-NOV2010.723-NOV

Espaçador para 
duplicação

2010.725-NOV

Elemento de 
montagem

2010.101-NOV

Estojo de equipamento

Siga estas etapas para utilizar os pilares GM Novaloc com sobredentadura:
• Coloque o coping Novaloc sobre os mini pilares cónicos GM utilizando a conexão de torque 
da chave de parafusos Neo a 15 N.cm;
• Coloque o matriz de impressão no pilar Novaloc;
• Use a técnica mucodinâmica para a moldagem (vinil polisiloxano ou borracha de poliéter).
Envie o molde ao laboratório dentário;
• Insira os análogos de modelo Novaloc no matriz de impressão;
• Verta o modelo master usando métodos standard e gesso dentário tipo 4. Nota: o modelo 
master pode ainda ser criado com uma moldagem ao nível do implante;
• Coloque mangas de montagem brancos em todos os análogos de modelo;
• Coloque a caixa de matriz, incl. o elemento de montagem pré-instalado, nos pilares Novaloc.
Nota: para uma polimerização da caixa de matriz no consultório, use o espaçador para 
duplicação para criar o espaço necessário;
• Processe a sobredentadura segundo os procedimentos standard ou adapte a prótese do 
paciente a uma sobredentadura;
• O laboratório dentário devolverá a sobredentadura finalizada ao consultório, com os elementos 
de montagem colocados;
• Retire todos os elementos de montagem da caixa de matriz, usando o instrumento azul de 
remoção elemento de montagem;
• Selecione o elemento de retenção adequado. Insira os elementos de retenção na caixa de 
matriz usando o instrumento elemento de retenção castanho;
• Assente a sobredentadura acabada e verifique a oclusão.

4 unidades

Matriz de 
impressão Manga de montagem

Caixa de matriz
(incluindo espaçador 

para duplicação)
Análogo do modelo

Coping 
Novaloc

2010.721-NOV2010.722-NOV118.391
2010.724-NOV

2010.702-NOV
PEEK

2010.701-NOV
Titânio

Encaixe retentivo 

Vermelho (aprox. 300 g)
2010.710-NOV

Branco (aprox. 750 g)
2010.711-NOV

Amarelo (aprox. 1200 g)
2010.712-NOV

Verde (aprox. 1650 g)
2010.713-NOV

Azul (aprox. 2100 g)
2010.714-NOV

Preto (aprox. 2550 g)
2010.715-NOV

2010.703-NOV
Prolongada

Interface Novaloc

Interface do mini pilar 
cónico



| TÉCNICA HÍBRIDA DE UMA ETAPA
A técnica híbrida de uma etapa permite o encaixe passivo da prótese, sem a necessidade de um procedimento de soldagem, através da 
cimentação da base do coping para micro/mini pilar de titânio Neo na estrutura metálica. Esta técnica também permite, com um fluxo 
de trabalho digital, que a estrutura dentária fresada fique cimentada em cima deste coping de pilar de titânio. É indicada para próteses 
aparafusadas múltiplas e resulta em tempos mais reduzidos de trabalho laboratorial. Pode ser realizada sobre mini pilares cónicos GM ou 
micro pilares GM. A sequência para realizar a técnica híbrida de uma etapa é descrita nas seguintes imagens:

1) Regularize a crista alveolar 4) Colocação dos pilares 
Neodent® correspondentes

7) Remoção da guia 
multifuncional e colocação 
de análogos nos copings de 
moldagem

2) Completada a perfuração 
cirúrgica, deve obter-se 
uma distância adequada do 
implante distal em relação 
ao forâmen mentual, com um 
instrumento de planeamento 
de espaços de 7 mm

5) Colocação de copings de 
moldagem, imobilizados com 
resina acrílica

8) Modelo de trabalho com 
gengiva artificial

3) Colocação de 4 implantes 
Neodent®, segundo a sua 
indicação

6) Posicionamento da guia 
multifuncional para obter as 
relações intermaxilares. É 
injetado silicone macio para 
recolher o molde dos tecidos 
moles.



| Opção 1 – Fluxo de trabalho convencional para estrutura fundida

1) Modelo de trabalho com 
gengiva artificial

2) Os copings de latão são 
colocados sobre os análogos 
e, em seguida, os copings 
calcináveis são fixados por 
parafusos de trabalho

6) Aplique um primer específico e prossiga com a 
cimentação, segundo o fabricante do cimento.

7) Pressione a infraestrutura sobre a base do coping e remova 
imediatamente qualquer cimento em excesso que possa ter 
extravasado, bem como o pino de selagem.

3) Proceda ao 
enceramento da 
estrutura.

4) Estrutura fundida Se 
necessário, aplique um 
desgaste interno nas regiões 
correspondentes aos copings 
calcináveis.

5) Colocação do coping para 
base para Mini pilar cónico Neo e 
do pino de selagem em cima do 
análogo.

8) Desaperte o parafuso da 
infraestrutura do modelo. 
Estrutura final com passividade 
garantida.

COPINGS PARA MINI PILARES NEO
TÉCNICA HÍBRIDA DE UMA ETAPA

118.340 118.331 118.382

Calcinável Latão Titânio



| Opção 2 – Fluxo de trabalho digital para barra de zircónia fresada

1) Modelo de trabalho com 
gengiva artificial

8) Desaperte o parafuso da 
infraestrutura do modelo. 
Estrutura final com passividade 
garantida.

2) Coloque o scanbody para 
Mini pilar cónico GM no 
modelo e prossiga com a 
digitalização.

9) Estrutura final.

5) Colocação do coping 
para base para Mini pilar 
cónico Neo e do pino 
de selagem em cima do 
análogo.

6) Aplique um primer específico e prossiga com a cimentação, segundo o fabricante do 
cimento.

7) Pressione a infraestrutura sobre a base do coping e 
remova imediatamente qualquer cimento em excesso que 
possa ter extravasado, bem como o pino de selagem.

3) Desenhe a barra de 
zircónia no software CAD/
CAM.

4) Frese a barra de zircónia.

COPING PARA BASE PARA MINI PILAR CÓNICO NEO

118.382

Titânio



| BARRA DISTAL

Esta técnica é utilizada para facilitar as reabilitações do maxilar inferior, usando uma prótese 
provisória total apoiada em implantes. A prótese torna-se mais resistente a fraturas, devido ao 
cantilever resultante. A técnica de barra distal pode ser realizada sobre mini pilares cónicos 
ou micro pilares GM. A técnica é descrita pelas seguintes imagens:

1) Pilares Neodent® colocados 2) Prova da prótese, mantendo 
a integridade da região 
posterior

7) Aplique na área 
desgastada da prótese 
inferior, reposicionando-a no 
interior da boca. Mantenha 
o paciente em oclusão até à 
polimerização total

3) Coloque os copings nos 
implantes centrais e de barra 
distal nos implantes distais

8) Retire a prótese inferior 
após a resina estar 
polimerizada. Copings já 
captados

4) Prova da prótese inferior 
(posição de oclusão centrada, 
sem interferência nos copings)

9) Ajustes, procedimentos 
de acabamento e polimento 
da prótese inferior com 
protetores de polimento.

5) Colocação de dique de 
borracha sobre os copings 
para proteger os tecidos 
moles

10) Prótese provisória 
implanto-suportada

6) Aplique resina acrílica auto-
polimerizável sobre os copings 
e entre os mesmos

11) Perspetiva posterior final 
dentro da boca
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