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1 | INTRODUÇÃO 2 | TÓPICOS DE ATENÇÃO

Este manual foi criado para ajudar o médico dentista na recuperação dos implantes Neodent® 
Grand Morse® nas seguintes situações: 

- pilar de uma peça fraturado (Figura 1);

- pilar de duas peças fraturado (Figura 2);

- pilar com rosca fraturada (Figura 3). 

O objetivo deste manual é orientar o médico dentista até à melhor solução para a recuperação 
de cada implante e pilar. Além disso, este manual procura fornecer uma descrição passo a 
passo da situação em causa.

No final de cada situação, na secção “Resumo”, o médico dentista encontra uma perspetiva 
geral de uma página da situação apresentada.

É importante considerar algumas características antes de avançar com o procedimento passo 
a passo; 

(i) o conjunto de reparação é apenas um instrumental para auxiliar o médico dentista na 
eventual recuperação de um implante Neodent® Grand Morse®;

(ii) o conjunto de reparação não implica necessariamente o êxito do procedimento, uma vez 
que este depende da capacidade do médico dentista para utilizar os dispositivos;

(iii) trabalhando em conformidade com este manual passo a passo, as hipóteses de êxito 
decorrentes da utilização do conjunto de reparação são consideráveis, mas não estão 
garantidas;

(iv) o êxito do procedimento pode depender, entre outras coisas, da técnica e capacidade do 
médico dentista, das condições do paciente nas fases anterior e posterior ao procedimento;

(v) este guia não substitui as instruções de utilização (IFU) dos instrumentais do conjunto de 
reparação, disponíveis em ifu.neodent.com.br.

     Atenção: antes de usar este conjunto de reparação, inteire-se das condições e riscos que 
o mesmo implica, lendo este manual e as instruções de utilização dos produtos. Em caso de 
dúvidas, contacte a Assistência ao cliente da Neodent®. Localize a Assistência mais próxima 
em www.neodent.com.

!

Relativamente às características do implante, é importante notar: 

- a conexão do implante – Grand Morse®;

- diâmetro do implante – 3,5 mm, 3,75 mm, 4,0 mm, 4,3 mm ou 5,0 mm;

Figura 1. Figura 2. Figura 3.

Imagens ilustrativas gentilmente cedidas pelo Dr. Geninho Thomé, ILAPEO (Curitiba, PR, BRA).



A Neodent® não garante o êxito do procedimento. É responsabilidade exclusiva do médico 
dentista avaliar as condições de saúde do paciente e a viabilidade do procedimento. 

A utilização incorreta deste conjunto de reparação pode resultar em mais procedimentos 
inesperados para o paciente.

Se o método proposto não for suficiente para remover o componente danificado, será necessário 
remover o implante. Neste caso, use uma broca trefina com um diâmetro o mais aproximado 
possível do diâmetro do implante, para o remover.

     Para os seguintes procedimentos, é necessário utilizar um motor cirúrgico.

A tabela seguinte ilustra o protocolo de perfuração para cada situação. É realmente importante 
verificar o número da broca, bem como a respetiva rotação e sentido.

!

Esta técnica é utilizada quando um pilar de uma peça se fratura no interior de um implante 
Neodent® Grand Morse®. A tabela 2 ilustra todos os tipos e diâmetros de implante em que esta 
situação pode ocorrer. E ainda, os pilares que podem fraturar-se e que podem ser removidos 
através desta técnica. 

Tabela 1. * A referência de artigo da broca de remoção de osso muda segundo cada um dos diâmetros 
do implante.

Tabela 2.

3 | PILAR DE UMA SÓ PEÇA FRATURADO

3.1 | Implantes e pilares disponíveis para esta situação

 Procedimento Passo Broca Rotação Sentido Ref. de artigo

Pilar de uma só 
peça fraturado

Passo 1
Remoção 
de osso

100 rpm
Sentido dos ponteiros 

do relógio
*

Passo 3
Ø 1,10
Ø 1,30
Ø 1,50

800 rpm
Sentido dos ponteiros 

do relógio
130.108

Pilar de duas 
peças fraturado

Passo 1 Ø 1,50 800 rpm
Sentido dos ponteiros 

do relógio
130.107

Passo 2
Remoção 
de osso

100 rpm
Sentido dos ponteiros 

do relógio
*

Pilares com rosca 
fraturada

Passo 5
Ø 1,10
Ø 1,30
Ø 1,50

800 rpm
Sentido dos ponteiros 

do relógio
130.108

Passo 1 Ø 1,0 800 rpm
Sentido contrário 

ao dos ponteiros do 
relógio

103.106

Conexão do 
implante

Diâmetro do 
implante

Tipo de 
implante

Pilares

Grand Morse®

3,5 mm
Helix GM® 
Drive GM® 

Titamax GM®

- Mini pilar cónico GM reto

- Micro pilar GM

- Attachment GM Equator

- GM Novaloc reto 

3,75 mm
Helix GM® 

Titamax GM®

4,0 mm

4,3 mm
Helix GM® 

Drive GM®

5,0 mm
Helix GM® 
Drive GM® 

Titamax GM®



3.2 | Produtos necessários para esta situação

Passo 1 e 2

Passo 3 Passo 4 Passo 5 Passo 7 Passo 9

Conjunto 
de Broca de 
remoção de 

pilar fraturado

Chave de 
parafusos 

manual para 
retificador

Parafuso 
de remoção 

de pilar 
fraturado

Parafuso 
de remoção 

de pilar 
fraturado

Conjunto de 
retificador 1.8

Chave de 
parafusos 
manual 1.2

Punho de 
remoção de 

pilar

Removedor 
1.4

130.108 105.017 130.098 130.098130.079 104,012 130.099 130.102

Conjuntos de remoção de 
osso e guia de perfuração

Tabela 3. Produtos usados como auxiliares para remover pilares de uma só peça fraturados em implantes Grand Morse®.
*Opcional

Diâmetro 3,5 mm 3,75 mm 4,0 mm 4,3 mm 5,0 mm

Tipo de implante Helix GM® Drive GM® Titamax GM® Helix GM® Titamax GM® Helix GM® Titamax GM® Helix GM® Drive GM® Helix GM® Drive GM® Titamax GM®

Ref. de artigo 130.084 130.086 130.088 130.090 130.093

Passo 10*

Chave de 
parafusos 

manual para 
retificador

Conjunto de 
retificador 1.6

105.017 130.078



3.3 | Passo a passo para a remoção de 
pilar de uma só peça fraturado

Comece por aplicar anestesia no paciente e criar um retalho, para uma visualização ótima do 
implante e pilar.

Passo 1: Se necessário, use a broca de remoção de osso para remover o osso da região 
coronal do implante com o contra-ângulo com o motor cirúrgico a 100 rpm. Verifique o tipo, 
diâmetro e conexão do implante para colocar o conjunto de broca de remoção de osso e guia 
de perfuração corretos (consulte a tabela 3).

Passo 2: Coloque a guia de perfuração na plataforma do implante e fixe-a ao apoio mais 
próximo (dente, pilar ou prótese) com resina acrílica para manter a posição. A resina acrílica 
indicada para este procedimento é a Patter Resin LS. Assegure-se de que a guia está estável 
e alinhada com o eixo longo do implante, com a ajuda de uma radiografia periapical.

É realmente importante que a guia de perfuração fique tão paralela quanto possível em relação 
ao implante.

Passo 3: Comece a perfurar o pilar fraturado com a broca de Ø1,10 mm do conjunto de broca 
de remoção de pilar fraturado (130.108) no contra-ângulo cirúrgico com 800 rpm, no sentido 
horário, sob irrigação constante e prossiga com o protocolo de perfuração, utilizando brocas 
de Ø1.30 e Ø1.50 mm. Interrompa o procedimento quando o limitador de profundidade da 
broca tocar na plataforma da guia;

Imagem gentilmente cedida pelo Dr. Geninho Thomé, ILAPEO (Curitiba, PR, BRA).



Passo 4: Crie manual-
mente a rosca no orifício 
criado no Passo 3 usan-
do o conjunto retificador 
1.8 (130.079) um a um, 
com a chave de parafu-
sos manual no retifica-
dor (105.017);

Passo 5: Aparafuse o 
parafuso de remoção 
(130.098) no pilar 
fraturado com a chave 
de parafusos hexagonal 
de 1,2 mm (104.012). A 
referência do limitador 
do parafuso de remoção 
tem de estar no interior 
do implante até tocar na 
respetiva plataforma;

Passo 6: Remova a resina acrílica entre o apoio mais próximo e a guia de perfuração;

Passo 7: Coloque o 
punho de remoção de 
pilares (130.099) entre 
a guia de perfuração e o 
parafuso de remoção e 
force o cabo em direção à 
porção apical, de modo a 
promover o desbloqueio 
do pilar fraturado;

Passo 8: Retire a guia de perfuração, o punho de remoção do pilar e o parafuso de remoção;

Passo 9: Retire manualmente o pilar fraturado com o removedor 1.4 (130.102) fixado à chave 
dinamométrica (104.050), no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Não ultrapasse um 
torque de 60 N.cm;

Passo 10: Verifique se há necessidade de retificar as roscas internas dos implantes antes de 
inserir o novo pilar. Se necessário, use o conjunto retificador 1.6 (130.078) um a um, com a 
chave de parafusos manual no retificador (105.017).

Passo 11: Continue com a colocação do novo pilar e com o fluxo de trabalho protético.

Imagem gentilmente cedida pelo Dr. Geninho Thomé, ILAPEO (Curitiba, PR, BRA).



3.4 | Resumo – técnica Neodent®: pilar de uma só peça fraturado

Fixe o parafuso de remoção no  pilar 
fraturado com a chave de para fusos 
hexagonal de 1,2 mm. Remova o 
 attachment da resina acrílica entre o 
apoio mais próximo e a guia de perfu-
ração;

Coloque o punho de remoção de 
pilares entre a guia e o parafuso de 
remoção e force o cabo em direção à 
porção apical, de modo a promover o 
desbloqueio do pilar fraturado. Retire a 
guia de perfuração, o punho de remoção 
do pilar e o parafuso de remoção;

Retire manualmente o pilar fraturado 
com o removedor 1.4 fixado à chave 
dinamométrica, no sentido contrário 
ao dos ponteiros do relógio. Verifique 
se há necessidade de retificar a rosca 
interna do implante. Continue com a 
colocação do novo pilar e com o fluxo 
de trabalho protético. 

Utilização da broca de remoção de 
osso para remover osso da região 
coronal do implante;

Fixe a guia de perfuração ao apoio. 
Assegure-se de que efetua uma radio-
grafia para confirmar a sua posição;

Conjunto de perfuração no interior da 
guia de perfuração. Siga o protocolo 
e interrompa o procedimento quando 
o limitador de profundidade da broca 
tocar na guia de perfuração, sob 
irrigação constante;

Crie novas roscas no interior do pilar 
fraturado com o conjunto de retifica-
dores e a chave de parafusos manual;

A B

FE

C D
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4 | PILARES DE DUAS PEÇAS FRATURADOS

Esta técnica é utilizada quando um pilar de duas peças com parafuso flutuante ou removível 
se fratura no interior de um implante Neodent® Grand Morse®. A tabela 4 ilustra todos os tipos 
e diâmetros de implante em que esta situação pode ocorrer. E ainda, os pilares que podem 
fraturar-se e que podem ser removidos após esta técnica. 

Tabela 4.

4.1 | Implantes e pilares disponíveis para esta situação

Conexão do 
implante

Diâmetro do 
implante

Tipo de 
implante

Pilares

Grand Morse®

3,5 mm
Helix GM® 
Drive GM® 

Titamax GM®

- Pilar GM Exact

- Mini pilar cónico angulado  GM

- Pilar universal GM

- Pilar anatómico GM

- Bases de titânio GM

- Pilar GM Pro Peek

- Pilar provisório GM

- GM Novaloc angulado

- Bloco de titânio GM

- Ciatrizador personalizável GM 
em PEEK

3,75 mm

Helix GM® 
Titamax GM®

4,0 mm

4,3 mm
Helix GM® 

Drive GM®

5,0 mm
Helix GM® 
Drive GM® 

Titamax GM®



Passo 1

4.2 | Produtos necessários para esta situação

Tabela 5. Produtos usados como auxiliares para remover pilares de 2 peças com parafuso flutuante fraturados em implantes Grand Morse®.
* Opcional

Passo 3 e 4

Passo 5 Passo 6 Passo 7 Passo 9 Passo 11

Conjunto de 
brocas para 
remoção de 

pilar fraturado

Chave de 
parafusos 

manual para 
retificador

Parafuso 
de remoção 

de pilar 
fraturado

Parafuso 
de remoção 

de pilar 
fraturado

Conjunto de 
retificador 1.8

Chave de 
parafusos 
manual 1.2

Punho de 
remoção de 

pilar

Removedor 
de parafusos

130.108

Broca de 
remoção do pilar 

fraturado 1.5.

130.107

105.017 130.098 130.098130.079 104.012 130.099 130.100

Conjuntos de remoção de 
osso e guia de perfuração

Diâmetro 3,5 mm 3,75 mm 4,0 mm 4,3 mm 5,0 mm

Tipo de implante Helix GM® Drive GM® Titamax GM® Helix GM® Titamax GM® Helix GM® Titamax GM® Helix GM® Drive GM® Helix GM® Drive GM® Titamax GM®

Ref. de artigo 130.084 130.086 130.088 130.090 130.093

Passo 12*

Chave de 
parafusos 

manual para 
retificador

Conjunto de 
retificador 1.6

105.017 130.078



4.3 | Passo a passo para a remoção de 
pilar de duas peças fraturado

Comece por aplicar anestesia 
no paciente e criar um retalho, 
para uma visualização ótima do 
implante e pilar.

Passo 1: Comece por utilizar 
a broca de remoção do pilar 
fraturado 1.5 (130.107) tendo 
motor cirúrgico do contra-ângulo 
a 800 rpm, no sentido horário, sob 
irrigação constante. Assegure-se 
de que a cabeça do parafuso é 
totalmente removida;

Passo 2: Retire a restauração e o pilar do parafuso restante. Se conseguir agora remover a 
porção do pilar do interior do implante e o fragmento de parafuso, o processo está completo. 
Caso contrário, rode o fragmento de parafuso no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio 
até o nivelar ao máximo com o removedor de parafusos (130.100) para o estabilizar. Corte o 
fragmento com uma broca de alta rotação. Depois de o cortar, rode o fragmento no sentido 
contrário ao dos ponteiros do relógio em direção ao implante, de modo a que a porção do 
cone no interior do implante se liberte. O fragmento pode ser rodado no sentido dos ponteiros 
do relógio com o auxílio de um instrumento exploratório ou com a ponta da broca;

Passo 3: Se necessário, use a broca de remoção de osso para remover o osso da região 
coronal do implante com o contra-ângulo com o motor cirúrgico a 100 rpm, no sentido dos 
ponteiros do relógio. Verifique o tipo e diâmetro do implante para colocar o conjunto de broca 
de remoção de osso e guia de perfuração certos (consulte a tabela 5).

Passo 4: Coloque a guia de perfuração na plataforma do implante e fixe ao apoio mais próximo 
(dente, pilar ou prótese) com resina acrílica para manter a posição. A resina acrílica indicada 
para este procedimento é a Pattern LS – JC. Assegure-se de que a guia está estável e alinhada 
com o eixo longo paralelo do implante, com a ajuda de uma radiografia periapical.

É realmente importante que a guia de perfuração fique tão paralela quanto possível em relação 
ao implante;

Imagem gentilmente cedida pelo Dr. Geninho Thomé, ILAPEO (Curitiba, PR, BRA).



Passo 5: Comece a perfurar o pilar fraturado com a broca de Ø1,10 mm do conjunto de brocas 
para remoção de pilares fraturados (130.108) no interior do contra-ângulo cirúrgico a 800 rpm, 
no sentido dos ponteiros do relógio, sob irrigação constante e continue com o protocolo de 
perfuração, usando brocas de Ø1,30 e Ø1,50 mm. Interrompa este procedimento quando o 
limitador de profundidade da broca tocar na plataforma da guia;

Passo 7: Aparafuse o parafuso de remoção (130.098) no pilar fraturado com a chave de 
parafusos hexagonal de 1,2 mm (104.012). A referência do limitador do parafuso de remoção 
tem de estar no interior do implante até tocar na respetiva plataforma;

Passo 8: Remova a resina acrílica entre o apoio mais próximo e a guia de perfuração;

Passo 9: Coloque o punho de remoção de pilares (130.099) entre a guia e o parafuso de 
remoção e force o cabo em direção à porção apical, de modo a promover o desbloqueio do 
pilar fraturado;

Passo 6: Crie nova rosca no interior do pilar fraturado usando o conjunto retificador 1.8 
(130.079) um a um, com a chave de parafusos manual no retificador (105.017);



Passo 10: Retire a guia de perfuração, o punho de remoção do pilar e o parafuso de remoção;

Passo 11: Retire manualmente o pilar fraturado com o removedor de parafusos (130.100) 
rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio;

Passo 12: Verifique se há necessidade de retificar as roscas internas dos implantes antes de 
inserir o novo pilar. Se necessário, use o conjunto retificador 1.6 (130.078) um a um, com a 
chave de parafusos manual no retificador (105.017);

Passo 13: Continue com a colocação do novo pilar e com o fluxo de trabalho protético.
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4.4 | Resumo – técnica Neodent®: pilar de duas peças fraturado

Crie novas roscas no interior do 
pilar fraturado com o conjunto de 
retificadores e a chave de parafusos 
manual;

Fixe o parafuso de remoção no pilar 
fraturado com a chave de parafusos 
hexagonal de 1,2 mm. Remova o 
attachment da resina acrílica entre 
o apoio mais próximo e a guia de 
perfuração;

Coloque a alavanca de remoção de 
pilares entre a guia e o parafuso de 
remoção e force o cabo em direção 
à porção apical, de modo a promover 
o desbloqueio do pilar fraturado. 
Retire a guia de perfuração, o punho 
de remoção do pilar e o parafuso de 
remoção;

Retire manualmente o pilar fraturado 
com o removedor de parafusos. 
Verifique se há necessidade de 
retificar a rosca interna do implante. 
Continue com a colocação do novo 
pilar e com o fluxo de trabalho 
protético.

Comece por utilizar a broca de 
remoção do pilar fraturado 1.5. 
Certifique-se de que a cabeça do 
parafuso é removida na totalidade 
de maneira a que seja possível 
desencaixar o pilar do parafuso. Se 
conseguir remover agora a parte do 
pilar a partir do interior do implante e 
o fragmento do parafuso, o processo 
estará completo.

Rode o fragmento de parafuso no 
sentido contrário ao dos ponteiros 
do relógio até o nivelar ao máximo 
com o removedor de parafusos para 
estabilizar o parafuso. Corte o frag-
mento com uma broca de alta rotação. 
O fragmento pode ser rodado com o 
auxílio de um instrumento exploratório 
ou com a ponta da broca, no sentido 
dos ponteiros do relógio;

Utilização da broca de remoção de 
osso para remover osso da região 
coronal do implante;

Fixe a guia de perfuração já fixada 
ao apoio. Assegure-se de que efetua 
uma radiografia para confirmar a sua 
posição;

Conjunto de perfuração no interior da 
guia de perfuração. Siga o protocolo 
e interrompa o procedimento quando 
o limitador de profundidade da broca 
tocar na guia de perfuração, sob 
irrigação constante;



Passo 1

Broca de 
remoção 
de pilares 

fraturados 1.0 
com inversão 

de corte

Guia/
Dispositivo 
de remoção 

para a solução 
de rosca 

fraturada GM 
(Guia de broca 
neste passo)

130.106 130.110

5 | PILAR COM ROSCA FRATURADA

Esta técnica é utilizada quando a rosca de um pilar se fratura no interior de um implante 
Neodent® Grand Morse®. A tabela 6 ilustra todos os tipos e diâmetros de implante em que esta 
situação pode ocorrer. E ainda, os pilares que podem fraturar-se e que podem ser removidos 
após esta técnica.

Tabela 6.

5.1 | Implantes e pilares disponíveis para esta situação

Conexão do 
implante

Tipo de 
implante

Pilares

Grand Morse®

Helix GM® 
Drive GM® 

Titamax GM®

- Todos os pilares e 
cicatrizadores estão sujeitos a 

este tipo de fratura

5.2 | Produtos necessários para esta situação

Tabela 7. Produtos usados como auxiliares para remover roscas fraturadas em implantes Grand Morse®.
*Opcional

Passo 2

Guia/Dispositivo 
de remoção para 

a solução de 
rosca fraturada 
GM (Dispositivo 

de remoção neste 
passo)

130.110

Passo 3*

Chave de 
parafusos 

manual para 
retificador

Conjunto de 
retificador 1.6

105.017 130.078



Comece por aplicar anestesia no paciente e criar um retalho gengival, para uma visualização 
ótima do implante e pilar.

Passo 1: Coloque a guia de perfuração na plataforma do implante e fixe-a ao apoio mais 
próximo (dente, pilar ou prótese) com resina acrílica para manter a posição. A resina acrílica 
indicada para este procedimento é a Pattern LS – JC. Aplique batimentos ligeiros sobre a 
guia de perfuração com a ferramenta “facilitadora da colocação” (104.056) para a estabilizar. 
Comece por perfurar o parafuso fraturado com a broca de remoção de pilar fraturado 1.0 com 
inversão de corte (130.106) rodando no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, sob 
irrigação contante, no interior do contra-ângulo cirúrgico a 800 rpm. Continue a perfurar até o 
limitador de profundidade da broca tocar na plataforma da guia. Após a perfuração, verifique 
se a rosca fraturada já está de fora, com a ajuda de uma radiografia. Se o parafuso ainda 
estiver no interior do implante, vá para o Passo 2;

Passo 2: Após a perfuração, coloque o removedor de parafusos que acompanha a guia de 
perfuração (130.110) no fragmento da rosca, pressione manualmente o parafuso e rode-o no 
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para remover o fragmento;

5.3 | Passo a passo para a remoção de pilar com 
rosca fraturada

Passo 3: Verifique se há necessidade de retificar as roscas internas dos implantes antes de 
inserir o novo pilar. Se necessário, use o conjunto retificador 1.6 (130.078) um a um, com a 
chave de parafusos manual no retificador (105.017);

Passo 4: Continue com a colocação do novo pilar e com o fluxo de trabalho protético.



A B

Fixe a guia de perfuração ao apoio 
mais próximo. Broca de remoção de 
pilar fraturado 1.0 inversão de corte 
dentro da guia de perfuração. Siga o 
protocolo e interrompa o procedimento 
quando o limitador de profundidade da 
broca tocar na guia de perfuração;

Coloque o removedor de parafusos no interior do fragmento de rosca, pressione 
manualmente o parafuso e rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do 
relógio para remover o fragmento. Verifique se há necessidade de retificar a 
rosca interna do implante. Continue com a colocação do novo pilar e com o 
fluxo de trabalho protético.

5.4 | Resumo – técnica Neodent®:
pilares com roscas fraturadas – Implantes GM
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