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Resumo 

Introdução: A redução óssea da crista alveolar é um dos procedimentos 

cirúrgicos realizados para permitir uma melhor arquitetura e um suporte de 

tecidos duros e moles adequado para os implantes e para a prótese. A 

conjugação das diferentes técnicas de aquisição de imagem, com o 

desenvolvimento de determinados softwares de planeamento e com poderosas 

máquinas como as fresadoras e as máquinas de impressão 3D, permitiu o 

planeamento virtual de cirurgias e a construção de guias cirúrgicas de redução 

óssea.  

Objetivos: Pretende-se com esta dissertação esclarecer os diferentes tipos de 

guias cirúrgicas existentes, o processo de confeção das mesmas, as vantagens 

da sua utilização e comparar a redução óssea usando guias cirúrgicas com a 

realização da mesma pelos métodos convencionais. 

Material e métodos: A pesquisa para a concretização deste trabalho 

realizou-se em bases de dados internacionais, como a PubMed, o Google 

Scholar e o ScienceDirect. Selecionaram-se artigos publicados entre 2005 e 

2020 de acordo com os critérios de inclusão e exclusão.   

Desenvolvimento: Através da sobreposição de imagens de diferentes tipos de 

tecidos (osso, dentes, gengivas e face) obtidas através de CBCT, IOS/DS e o 

FS é possível a criação de um paciente virtual num só programa. Assim é 

possível uma avaliação rigorosa da posição de implantes pretendida e realizar 

medições relativamente ao recontorno ósseo, alveolectomia ou procedimentos 

de enxerto ósseo necessários. O planeamento das guias cirúrgicas de redução 

óssea pode ser desenvolvido de diversas formas, existindo diferenças 

relatadas tanto na fixação das mesmas ao osso como na conexão a uma 

posterior guia de colocação de implantes.  

Conclusão: O planeamento realizado através de um software e a sucessiva 

confeção de guias permite maior previsibilidade da quantidade de osso a 

reduzir, diminuição do tempo cirúrgico e também foram descritos resultados 

estéticos ótimos, comparativamente aos métodos convencionais. 
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Palavras-chave: “Cirurgia Guiada”, “Redução óssea alveolar guiada”, 

“Alveoloplastia guiada”, “Planeamento digital”, “Registo digital”, “Sobreposição 

de imagens”   
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Abstract 

Introduction: Bone reduction of the alveolar crest is one of the surgical 

procedures performed to allow for better architecture and an appropriate 

support of hard and soft tissues for implants and prostheses. The combination 

of different image acquisition techniques, with the development of certain 

planning software and with powerful machines such as milling machines and 3D 

printing machines, allowed the virtual planning of surgeries and the construction 

of bone reduction surgical guides.  

Objectives: The aim of this dissertation is to clarify the different types of 

existing surgical guides, the process of making them, the advantages of their 

use and to compare bone reduction using surgical guides with its performance 

by conventional methods. 

Material and methods: The research was carried out in international 

databases, such as PubMed, Google Scholar and ScienceDirect. Articles 

published between 2005 and 2020 were selected according to the inclusion and 

exclusion criteria.  

Development: By superimposing images of different types of tissues (bone, 

teeth, gums and face) obtained through CBCT, IOS / DS and FS it is possible to 

create a virtual patient in one program. From this it is possible to rigorously 

assess the intended implant position and make measurements, regarding the 

necessary bone contour, alveolectomy or bone graft procedures. The planning 

of bone reduction surgical guides is done in several ways, with differences 

reported in fixing them to the bone and in connection to a subsequent implant 

placement guide.  

Conclusion: The planning carried out using a software and the successive 

preparation of guides, allows greater predictability of the amount of bone to be 

reduced, a decrease in surgical time and, also, optimized aesthetic results, 

compared to conventional methods. 

Keywords: “Guided Surgery”, “Guided alveolar bone reduction”, “Guided 

alveoloplasty”, “Digital planning” “Digital Registration”, “Image Superimposition”
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Introdução 

A reabilitação protética é uma das áreas mais procuradas em Medicina 

Dentária. Segundo o Barómetro de Saúde Oral 2019 realizado pela Ordem dos 

Médicos Dentistas verifica-se que apenas 31,0 % dos Portugueses apresentam 

a dentição completa.(1) O restabelecimento da função mastigatória, bem como 

a restauração da função dentária e estética são os principais objetivos de quem 

procura uma reabilitação oral. A cirurgia oral pré-protética demonstra-se de 

grande importância uma vez que permite obter uma melhoria de determinadas 

estruturas anatómicas possibilitando uma melhor arquitetura e um suporte de 

tecidos duros e moles adequado para os implantes e para a prótese.(2) 

A redução óssea da crista alveolar é um dos procedimentos cirúrgicos 

realizados com o intuito de providenciar espaço intermaxilar para os 

componentes de uma prótese e eliminar irregularidades ósseas e cristas 

ósseas alveolar em forma de lâmina de faca.(3, 4)  

Acredita-se que a avaliação radiográfica efetuada no momento do 

planeamento de uma cirurgia, tendo sempre como objetivo a reabilitação 

pretendida, possui elevada importância para que os resultados obtidos sejam 

os esperados.(4) Existem várias opções de captação de imagem à disposição 

do médico dentista e o seu uso depende da experiência do clínico, quantidade 

de exposição à radiação, finalidade do plano de reabilitação e da 

disponibilidade das mesmas. Apesar destes fatores afetarem a decisão 

relativamente ao seu uso por parte dos operadores, a única preocupação para 

os pacientes é relativamente ao custo e quantidade de exposição às radiações. 

Através do uso de CBCT (cone-beam computed tomography) são avaliadas 

imagens tridimensionais, permitindo visualizar estruturas anatómicas de grande 

importância com muito detalhe, além de planear este tipo de cirurgias de forma 

exaustiva. Avanços recentes da tecnologia proporcionaram uma diminuição da 

quantidade de radiação exposta e a popularização desta forma de captação de 

imagem no setor privado aumentou a disponibilidade da mesma com redução 

de custos para os pacientes.(4) A conjugação desta tecnologia com outras 

variadas técnicas de aquisição de imagem, como os  scanner intraoral, scanner 

de laboratório e scanner facial,  o desenvolvimento da tecnologia digital 
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CAD/CAM (computer aided design/computer aided manufacturing), o 

desenvolvimento de determinados softwares de planeamento cirúrgico  e de 

máquinas, como as fresadoras e as máquinas de impressão 3D, permitiu o 

planeamento virtual de cirurgias, não só o planeamento de colocação de 

implantes e o fabrico de guias para a colocação dos mesmos, mas também a 

construção de guias cirúrgicas de redução óssea.(3, 5, 6)  

Sendo a cirurgia uma área de grandes complexidades e por vezes 

imprevisível, as guias cirúrgicas de redução óssea referidas vieram permitir 

uma abordagem mais precisa, ajudando a garantir a redução da crista alveolar 

nas dimensões ideais. Esta técnica permite resultados mais controlados e 

previsíveis em menor tempo cirúrgico.(7, 8) Esta área inovadora da Medicina 

Dentária de planeamento de uma reabilitação digitalmente e de forma reversa, 

seguindo sempre um modelo de prótese que se pretende obter, necessita de 

um diagnóstico abrangente e de um planeamento preciso, de forma a serem 

conseguidos resultados cirúrgicos e protéticos ótimos. A cirurgia guiada por 

computador, apesar de melhorar a eficácia e a segurança do procedimento 

cirúrgico tornando uma reabilitação mais previsível em relação à função, 

biologia e estética, possui os seus próprios riscos.(9)  

A bibliografia sobre o uso de guias de redução óssea guiada é escassa. 

Sendo uma técnica cada vez mais utilizada reveste-se de importância o 

esclarecimento dos diferentes tipos de guias cirúrgicas existentes, o processo 

de confeção das mesmas e as vantagens da sua utilização. Pretende-se com 

este trabalho comparar a redução óssea usando guias cirúrgicas com a 

realização da mesma pelos métodos convencionais. 

 

  



7 
 

Materiais e Métodos 

A pesquisa bibliográfica para a realização desta Monografia de Revisão 

foi efetuada desde dezembro de 2019 até fevereiro de 2020, através de 

literatura publicada em bases de dados da National Library of Medicine 

PubMed, Google Scholar e ScienceDirect. Foi também incluída nesta 

monografia informação retirada da 5.ª Edição do Barómetro de Saúde Oral 

2019 publicado pela Ordem Dos Médicos Dentistas.  

A pesquisa foi realizada utilizando as seguintes palavras-chave 

conjugadas com os operadores booleanos AND e OR: 

Alveoloplasty [MeSH Terms]; alveolectomy [MeSH Terms]; alveolar bone 

reduction; Alveolar ridge reduction; guided; surgery, computer assisted [MeSH 

Terms]; computer-aided design [MeSH Terms]; image processing, computer 

assisted [MeSH Terms];  

Como critérios de inclusão foram considerados artigos publicados entre 

2005 e 2020 (limite temporal de 15 anos) e com disponibilidade do texto 

integral. Devido à escassez de artigos relativos a este tema, por ser 

relativamente recente, foram incluídos todos os tipos de estudos e artigos que 

pela leitura do título, resumo e texto integral abordassem a temática estudada. 

Apesar de alguns tipos de estudos incluídos serem de baixa evidência 

científica, considerou-se importante o seu uso para apresentar mais informação 

que pode contribuir para o conhecimento sobre o tema. Foi também realizada 

uma pesquisa com base na bibliografia de artigos encontrados através da 

pesquisa efetuada e que fossem considerados importantes para a abordagem 

e contextualização do tema. 

Através dos critérios de exclusão e inclusão referidos foram utilizados 

para a realização desta monografia 25 artigos e 1 livro.   
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Desenvolvimento  

1. Redução óssea da crista alveolar - método convencional 

A cirurgia pré-protética é um procedimento importante que precede a 

realização de uma reabilitação oral de um paciente, que visa a confeção de 

uma prótese estética, confortável e com boa retenção.(2)  

Para a confeção de uma prótese nestas condições é essencial obter uma 

crista alveolar saudável com largura e altura adequadas, em forma de “U”, para 

se obter uma retenção e eficiência apropriada, a mucosa oral deve ter 

espessura uniforme, a crista alveolar deve ser lisa e bem contornada, não 

tendo sulcos nem pontas afiadas, não devem existir protuberâncias ósseas ou 

de partes moles e o fundo de sulco vestibular e lingual devem ter as 

profundidade adequadas.(2, 10)  

Um fator de extrema importância durante um procedimento de 

regularização da crista alveolar é que quanto maior for a quantidade de osso 

removido, maior irá ser a reabsorção resultante. A alveolectomia e a 

alveoloplastia são os procedimentos mais usados na cirurgia pré-protética.(10) 

A alveolectomia foi definida como a remoção de parte do alvéolo 

cirurgicamente. O termo alveolectomia tem sido abandonado, e recentemente, 

o termo alveoloplastia tem sido adotado por conceituar mais adequadamente a 

regularização da crista alveolar em vez da sua remoção.(10) 

A alveoloplastia tem como objetivo a obtenção de uma base de suporte 

favorável para a prótese conservando ao máximo os tecidos moles e duros, 

quando possível. Este procedimento envolve a correção de irregularidades 

ósseas, que sucedem as extrações dentárias, e a remoção de tuberosidades 

bolhosas.(10, 11)  

O grau de irregularidades existentes no osso determina os métodos mais 

eficazes de alveoloplastia a realizar. Para a regularização óssea existem 

diversos materiais disponíveis como as pinças goiva, as limas de osso, as 

brocas de osso, o martelo e o cinzel.(11) Para além dos referidos instrumentos 

para a realização de alveoloplastias, o uso da piezocirurgia tem sido estudado 

e tem provado ser uma boa alternativa reduzindo o desconforto do paciente e 
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acelerando o processo de cicatrização. Apesar de existirem poucas limitações, 

são necessários estudos com amostras maiores para os resultados 

encontrados serem estatisticamente significativos.(10) 

Desta forma, a redução óssea integra um dos procedimentos da cirurgia 

pré-protética em certos casos em que é necessário modificar a crista alveolar. 

Frequentemente, as irregularidades da crista óssea são reduzidas para garantir 

que implantes desejados sejam colocados todos ao mesmo nível vertical.(12) 

Outra situação clínica comum é quando existe perda óssea devido a 

doença periodontal. Nestes casos, muitas vezes, depois do retalho ter sido 

efetuado é encontrada uma crista demasiado fina que pode ser reduzida em 

altura até se conseguir obter uma largura óssea aceitável.(12) 

No planeamento de uma reabilitação protética, a linha do sorriso deve ser 

também considerada. Para garantir que a junção da prótese com os tecidos 

moles não seja visível durante o sorriso máximo do paciente pode ser 

necessário reduzir a crista óssea alveolar.(13) Isto aumenta a estética da 

restauração, diminui a necessidade de se aumentar a base da prótese e 

permite uma maior higiene oral por parte do paciente.(14) 

Espaço protético ou espaço restaurador é definido como o espaço 

necessário na cavidade oral para receber uma prótese fixa ou removível 

planeada e os seus componentes associados(15), isto é, para reter um pilar, 

mecanismos de retenção e outras partes necessárias para o fabrico de uma 

prótese.(4) O espaço protético necessário é indicado pela posição dos dentes 

da prótese planeada, pelo modelo da prótese planeada e pelo restabelecimento 

de um plano oclusal e uma dimensão vertical de oclusão ótimos.(15) Quando 

existe necessidade de aumentar o espaço disponível para uma restauração 

protética a redução óssea da crista alveolar é um procedimento que 

diretamente aumenta esse espaço disponível. Deve ter-se, sempre, em 

consideração a quantidade adequada de osso remanescente que permita a 

colocação de implantes e frequentemente a redução óssea da crista alveolar, 

sozinha, é capaz de resolver as limitações de espaço, no entanto, em certos 

pacientes é necessário combiná-la com outras cirurgias para garantir a 

quantidade de volume ósseo necessário.(16) 
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Se a prótese planeada é uma prótese fixa híbrida, a crista óssea irá ter de 

ser reduzida até permitir entre 15-18 mm de espaço entre a crista óssea e a 

localização vertical planeada do bordo incisal dos dentes. Destes 15 mm, 3 mm 

são os necessários para a espessura gengival, 2-3 mm para a base da prótese 

(intaglio surface), uma estrutura de 7-8 mm de altura e o espaço necessário 

para o acrílico reter os dentes.(4, 12) Se a prótese planeada é uma 

sobredentadura o espaço necessário entre a crista óssea e o plano oclusal 

será de 9-12 mm, variando de acordo com os autores.(4, 16)   

O Médico Dentista pode calcular a quantidade de espaço protético 

usando um compasso para medir a distância entre o bordo incisivo e a base da 

prótese. Após isto, é sugerido a inclusão a este valor obtido no compasso um 

outro valor de 1-3 mm para a profundidade dos tecidos moles e depois podem 

fazer-se estimativas relativamente à quantidade de redução óssea 

necessária.(4) 

Antes de se proceder à redução da crista óssea alveolar deve ter-se em 

consideração que uma redução óssea insuficiente pode levar a falhas 

protéticas devido a fraturas do material ou resultados estéticos inadequados e 

uma redução óssea excessiva pode levar a uma diminuição do osso disponível 

para a colocação de implantes de comprimento suficiente ou provocar dano  

involuntário de estruturas vitais.(13) Por isto mesmo, o osso depois de 

adequadamente marcado em altura é reduzido utilizando brocas de osso, 

serras cirúrgicas reciprocantes, pinças goivas ou lâminas de piezocirurgia.(12) O 

uso de um lápis esterilizado para marcar a quantidade de osso a reduzir tem 

sido descrito em literaturas de cirurgia plástica e de cirurgia craniofacial, uma 

vez que os lápis contêm grafite não toxica, apresentam custos baixos, são 

indeléveis à irrigação e não mancham comparados com outros marcadores 

como o azul de metileno ou marcadores de pele.(13)  

2. Redução óssea da crista alveolar em cirurgia guiada estática 

Devido à elevada importância de se preservar ao máximo os tecidos 

moles e/ou duros quando se realizam alterações nos mesmos(11) e sendo 

nestas situações necessária uma redução óssea precisa para que os implantes 

sejam colocados no local adequado e para que não seja comprometido o 
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espaço disponível para a restauração, surgiram novas formas de planear e 

desenhar digitalmente  todo o processo de reabilitação, incluindo a confeção de 

guias de redução óssea (para além das guias para colocação de implantes) 

importantes para uma remoção adequada do osso pretendido. Estas guias 

encontram-se maioritariamente associadas a um planeamento totalmente 

digital, quando se pretende restaurar um paciente com uma prótese fixa 

associada a implantes.(3) 

2.1. Protocolo de confeção das guias cirúrgicas 

2.1.1. Métodos de captação de imagem 

Em Medicina Dentária existem diversos métodos de captação de imagem. 

Durante o processo de planeamento de uma cirurgia de implantes existem ao 

dispor do médico dentista diversos tipos de exames imagiológicos, como as 

radiografias periapicais e as ortopantomografias. Apesar deste tipo de imagens 

permitirem ao clínico uma rápida visualização, carecem de determinadas 

informações anatómicas como a espessura óssea vestíbulo-lingual, a sua 

configuração e densidade, por possuírem um caracter bidimensional. Na maior 

parte dos casos, as cristas alveolares não se encontram tão uniformes e 

favoráveis como são visualizadas neste tipo de radiografias, podendo o médico 

dentista, após iniciado o procedimento cirúrgico, encontrar um volume ósseo 

onde não pode ser colocado um implante de tamanho tradicional levando-o a 

abortar o procedimento.(4)  

A introdução de CBCT permitiu uma visualização de imagens 

tridimensionais, sendo desta forma possível visualizar estruturas anatómicas 

relevantes com muito detalhe, além de planear este tipo de cirurgias de forma 

exaustiva. Este avanço verificado apresentou-se de grande importância uma 

vez que veio reduzir os custos de acesso ao mesmo e a dose de exposição à 

radiação, quando comparado com a Tomografia Computorizada convencional 

(TC).(4, 17) Uma das vantagens deste método é a capacidade de reproduzir 

eficaz e detalhadamente a anatomia geométrica óssea em três dimensões, 

criando modelos anatómicos independentemente do tipo de material ou da 

superfície.(18) A visualização radiográfica da crista alveolar e a posição dos 

dentes são etapas necessárias no planeamento deste tipo de cirurgias e 
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através de uma análise detalhada usando CBCT, pode  ser visualizado 

tridimensionalmente o contorno ósseo do paciente e prever minuciosamente o 

diâmetro e comprimento do implante e as necessidades protéticas de cada 

caso previamente ao procedimento cirúrgico.(4)   

Alguns programas de cirurgia guiada por computador permitem a 

importação de imagens de IOS (Intraoral scanner) e de DS (Desktop Scanner), 

tornando possível a junção das mesmas com dados de CBCT melhorando o 

planeamento cirúrgico e por consequência a confeção das guias cirúrgicas. O 

IOS, dispositivo que permite uma digitalização diretamente da boca do paciente 

é uma evolução do DS, que é usado em laboratórios de Medicina Dentária para 

a digitalização de modelos de gesso ou de impressões. Recentemente foi 

introduzido também no mercado o FS (Facial Scanner), dispositivo este que é 

usado em dentisteria estética para planeamento do sorriso do paciente usando 

programas como o Digital Smile Design®.(6) 

O CBCT, IOS/DS e o FS são ferramentas disponíveis, neste momento, 

para recolher dados dos diferentes tipos de tecidos (osso, dentes, gengivas e 

face). No entanto, a criação de um paciente virtual tridimensionalmente, 

sobrepondo, num só programa, as imagens reunidas por todas estas 

ferramentas ainda é uma tarefa de difícil execução devido à necessidade da 

junção dados com diferentes tipos de formatos.(6) 

2.1.2. Paciente virtual 

2.1.2.1. Softwares /Sobreposição das imagens  

Vários softwares para interpretação de imagens DICOM (Digital Imaging 

and Communications in Medicine) obtidas através das Tomografias 

Computorizadas convencionais ou dos CBCT estão disponíveis para uma 

análise e planeamento exaustivo de uma cirurgia deste calibre. Apesar das 

diferenças existentes entre os vários softwares, a maior parte são abertos e 

permitem ao utilizador o planeamento de guias utilizando os mais diversos 

implantes disponíveis no mercado. Alguns programas necessitam de 

processamento e conversão dos dados DICOM por uma entidade externa 

antes de serem importados para o software de planeamento, no entanto, a 
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generalidade fornece a possibilidade de importação dessas mesmas imagens 

sem conversão prévia.(14, 17)   

Todas as ferramentas utilizadas têm a capacidade de realizar medições 

lineares e angulares detalhadas, de avaliar a anatomia óssea em diversos 

planos do espaço e em vista panorâmica, de identificar e desenhar estruturas 

vitais de elevada importância como o nervo alveolar inferior, de visualizar e 

isolar raízes de dentes e implantes, de colocar implantes e pilares virtuais nas 

imagens ósseas relacionados com as outras estruturas anatómicas e com a 

restauração planeada previamente, bem como a medição dos mesmos e 

alteração de posição conforme a preferência do utilizador, de representação do 

volume ósseo possibilitando uma visualização do perfil ósseo de cada paciente 

(surface rendering), de  controlo do limiar de densidade e também têm a 

capacidade de transferir os ficheiros com o plano de tratamento virtual para um 

fabricante para a impressão das guias cirúrgicas ou para uma fresadora de 

consultório. Geralmente são efetuadas, pelo médico, determinadas medições 

com o objetivo de preparar os procedimentos cirúrgicos e desta forma é 

possível visualizar os implantes propostos posicionados dentro do contorno 

ósseo ideal do paciente. (4, 14) 

Recentemente, muitos softwares de planeamento têm integrado cada vez 

mais novas tecnologias digitais, como a adição de dentes virtuais, de pilares 

personalizados, a introdução de imagens orais do paciente digitalizadas e/ou 

imagens digitalizadas dos modelos, de impressões e de enceramentos de 

diagnóstico, a produção estereolitográfica de modelos de diagnóstico e o 

fresamento de restaurações provisórias previamente à cirurgia.(14) A 

visualização de réplicas de tecidos moles, a realização de um enceramento 

virtual e a sobreposição das mesmas com os dados DICOM são outras 

capacidades presentes nestes softwares (Fig.1.).(4)  

Através dos IOS/DS é possível obter imagens em formato STL (Standard 

Triangulation Language/ Standard Tessellation Language) e em formato PLY 

(Polygon file) que fornecem imagens de geometrias de superfície trianguladas 

de objetos em 3D, sendo que os PLY incluem também informações 

relativamente à cor. Através dos FS, tornou-se possível obter ficheiros em 

formato OBJ (object code file) que incluem imagens tridimensionais de textura 
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e da cor. No decorrer do planeamento deste tipo de cirurgias a criação de um 

paciente virtual necessita de uma sobreposição adequada de imagens de 

diferentes ficheiros e formatos, obtidas através de diferentes dispositivos num 

único software.(6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

A introdução destas imagens digitalizadas do paciente em formato STL e 

a sobreposição das mesmas com as imagens DICOM obtidas através do CBCT 

ou do TC veio simplificar o método de trabalho e melhorar a qualidade das 

imagens, que muitas vezes não se apresentava com as melhores 

propriedades.(14) Este procedimento normalmente é denominado registo digital 

ou sobreposição e é necessária a aquisição de imagens através da tecnologia 

CBCT em concordância com a digitalização da arcada do paciente ou dos 

modelos/impressões do mesmo, usando IOS ou DS.(4) 

A sobreposição das diferentes imagens obtidas através do CBCT ou dos 

scanners óticos é realizada através da incorporação de marcadores fiduciários 

radiopacos (bolas de gutta-percha, esferas de metal ou cerâmica, etc), para 

que depois esses mesmos marcadores, que têm características únicas e 

reconhecidas, sejam detetados através de um algoritmo presente num 

computador.  O algoritmo presente no computador irá permitir a sobreposição 

de imagens conforme são reconhecidos marcadores fiduciários idênticos. 

Durante o planeamento da cirurgia, estas diferentes estruturas sobrepostas no 

software podem ser ativadas e desativadas, segundo o que o clínico pretende 

visualizar.(4) 

Fig. 1 - a) CBCT de desdentado parcial; 

b) CBCT com sobreposição de tecidos 

moles; c) CBCT com sobreposição de 

tecidos moles e enceramento. 

a) b) 

c) 
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Apesar de, tradicionalmente, alguns estudos demonstrarem que os 

métodos de registo digital baseados em marcadores fiduciários se apresentam 

eficazes, foram desenvolvidos recentemente novos algoritmos de registo de 

superfície. Estes novos algoritmos de superfície permitem o uso de marcadores 

de superfície dentária, como superfícies oclusais, bordos de prótese e perfis de 

tecidos moles para o processamento desta sobreposição, o que torna mais fácil 

a realização da mesma em pacientes com dentição parcial.(4) 

Através de uma revisão de literatura efetuada, foi possível concluir que a 

sobreposição de imagens usando dados de CBCT, IOS e FS é atualmente 

fiável, no entanto a maioria dos estudos analisados foram realizados em 

ambientes universitários, com softwares e ferramentas de difícil uso para os 

Médicos Dentistas em geral.(6)  Portanto, além de todas as vantagens 

relativamente ao uso deste tipo de softwares que permitem uma cirurgia guiada 

por computador é preciso ter em consideração que o grau de eficácia dos 

mesmos depende do conhecimento das técnicas pelo utilizador e de uma 

aquisição de imagem precisa, sem erros de posicionamento e de movimento. 

Os custos associados das ferramentas necessárias e o tempo despendido no 

planeamento são outras desvantagens do uso deste tipo de metodologia.(5) 

Contudo, à medida que o médico dentista se vai habituando ao uso destes 

softwares avançados, o tempo despendido no planeamento diminui e o 

utilizador vai melhorando as suas capacidades de adquirir as imagens 

necessárias.(18) 

2.1.2.2. Introdução da reabilitação protética pretendida no software 

Sabendo que este tipo de cirurgias é proteticamente guiado um dos 

passos a ter em consideração é a transferência do modelo de restauração 

pretendido para o computador, o que se demonstra uma das maiores 

dificuldades. Existem várias formas de obter no software de planeamento a 

restauração pretendida. O uso de próteses radiográficas e a realização de 

enceramentos virtuais são algumas das opções disponíveis. 

Em pacientes com dentição parcial, uma vez realizada a sobreposição 

dos ficheiros DICOM e STL, referidos anteriormente, é possível adicionar um 
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enceramento virtual da restauração pretendida à imagem resultante dessa 

união. 

As próteses radiográficas consistem na duplicação de próteses existentes 

ou propostas e na duplicação de enceramentos de diagnóstico realizados em 

modelos. A presença de marcadores radiopacos como gutta-percha, sulfato de 

bário, entre outros, permitem a estas próteses indicarem radiograficamente a 

posição vestíbulo lingual dos dentes, a configuração das superfícies oclusais, 

as inclinações dentárias e os contornos da base da prótese.(4) 

As próteses radiográficas vieram dissolver a dificuldade existente na 

segmentação das próteses convencionais em resina das imagens da 

Tomografia Computorizada que se devia ao facto de estas terem uma 

densidade semelhante à dos tecidos moles circundantes. Este processo pode 

ser desenvolvido através de vários métodos, o primeiro é a produção de uma 

prótese radiográfica numa resina radiopaca (cópia da prótese do paciente). 

Neste método apenas uma digitalização tem de ser feita, com o paciente 

usando a prótese na boca.(19) 

O segundo método, o método da dupla digitalização, consiste no paciente 

realizar uma digitalização com a prótese em boca sendo de seguida necessário 

realizar uma digitalização da prótese sozinha e posterior sobreposição das 

duas imagens no software.(14, 19)  Neste último, são adicionados à prótese 

pequenas esferas radiopacas (de gutta-percha por exemplo) e na primeira 

imagem obtida, pode observar-se a relação das esferas radiopacas com o osso 

sem a visualização da prótese (Fig. 2). Como a segunda digitalização é 

realizada apenas à prótese, os parâmetros de exposição são alterados tornado 

possível a visualização da mesma. Uma vez que os marcadores radiopacos 

são possíveis de visualizar nas duas imagens, estas podem ser sobrepostas e 

alinhadas. Desta forma são obtidos um modelo ósseo adequado produzido com 

a prótese, in situ¸ e outro modelo com qualidade apenas da prótese que podem 

ser trabalhados individualmente e o planeamento pode ser realizado apenas 

com a prótese ou com o osso.(19) 



18 
 

Independentemente do método utilizado é aconselhado o uso de um 

posicionador, como um registo intermaxilar, durante a realização da Tomografia 

Computorizada para estabilizar e posicionar a prótese radiográfica, uma vez 

que é necessário um ajuste adequado da prótese aos tecidos moles.(14, 19) 

Em pacientes com dentição terminal, pacientes que necessitam da 

extração da dentição remanescente, é realizada uma prótese radiográfica com 

várias peças para ser usada num método de dupla digitalização. Na primeira 

digitalização o paciente usa uma prótese radiográfica que na sua constituição 

não apresenta os dentes que irão ser extraídos. A segunda digitalização é feita 

apenas à prótese radiográfica com as duas peças combinadas, sendo nesta 

digitalização representados os dentes a substituir proteticamente.(14) 

Apesar das próteses radiográficas tradicionais serem uma opção que 

permite a transferência eficaz da reabilitação protética esperada, muitos 

médicos dentistas optam por não as fabricar devido à necessidade de custos e 

etapas acrescidos. Para além disso uma segunda consulta é normalmente 

necessária para verificar a adaptação da prótese antes da realização do CBCT 

e mesmo com o devido cuidado no fabrico da mesma, esta pode surgir com 

uma adaptação imprópria aos tecidos moles ou com um perfil restaurador 

desapropriado.(4) 

Uma abordagem mais simples que também é utilizada é o uso da prótese 

total que o paciente possui, se a mesma for considerada adequada. Neste 

caso, é colocado um revestimento radiopaco de Polivinilsiloxano (PVS) na base 

de suporte da prótese. Radiograficamente este revestimento é visualizado 

como uma linha branca e a prótese aparece como uma sombra. De seguida é 

realizado outra radiografia apenas à prótese e o registo digital é realizado 

Fig. 2 - CBCT inferior com a prótese e respetivos marcadores 

gutta percha. 
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através de uma análise de algoritmo de pontos próximos. Através deste método 

a sobreposição é realizada baseando-se dos pontos fiduciários presentes 

dentro do material PVS e nos marcadores fiduciários baseados em marcadores 

nas bordas da prótese e nas cúspides dos dentes da prótese.(4) 

2.1.3. Planeamento das guias cirúrgicas 

2.1.3.1. Diferentes tipos de guias cirúrgicas 

As guias cirúrgicas para a colocação de implantes fabricadas em modelos 

foram usadas durantes muitos anos. No entanto, a relação das mesmas com a 

anatomia óssea era limitada. Por outro lado, a produção de guias cirúrgicas 

através de softwares permite uma melhor correlação entre a guia a anatomia 

óssea e uma avaliação eficaz no planeamento de uma cirurgia.(14)  

Uma vez realizado o registo digital das estruturas anatómicas do paciente 

combinando-as com a restauração protética planeada é possível uma avaliação 

rigorosa da posição de implantes pretendida e fazer medições relativamente ao 

recontorno ósseo, alveolectomia ou procedimentos de enxerto ósseo 

necessários. Desta forma, é possível o planeamento de guias cirúrgicas.(4) 

Durante o planeamento de uma cirurgia guiada por computador é possível 

a produção de 3 tipos de guias cirúrgicas, guias dento-suportadas, guias muco-

suportadas e guias ósseo-suportadas. As guias dento-suportadas, que 

mostraram, num estudo(20), ser as que tinham um menor desvio na colocação 

de implantes, são produzidas de forma a serem apoiadas nos dentes e são 

usadas geralmente em pacientes parcialmente desdentados.(14) Por vezes, as 

guias de suporte dentário  tem associada uma componente mucosa, sendo 

designadas guias dento-muco-suportadas (Fig.3). 

 

 

 

 

 
Fig. 3 - Guia cirúrgica dento-muco-suportada. 
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As guias muco-suportadas são produzidas para serem apoiadas na 

mucosa oral e são usadas principalmente em pacientes desdentados totais 

(Fig.4). Relativamente às guias ósseo-suportadas, estas podem ser usadas em 

pacientes parcial ou completamente desdentados.(14)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Através de uma revisão sistemática foi concluído que as guias 

dento-suportadas e as guias muco-suportadas tinham uma melhor eficácia 

quando comparadas com as guias ósseo-suportadas.(17) Num estudo 

realizado(21), onde foram comparados os desvios linear e angular de implantes 

colocados usando guias ósseo-suportadas com guias dento e muco-suportadas 

para além do referido anteriormente concluiu-se que o uso de apenas uma guia 

é preferível ao uso de várias guias que podem ser trocadas de acordo com os 

diferentes diâmetros da broca.  

Apesar de tudo, as guias ósseo-suportadas são principalmente usadas 

em pacientes desdentados totais, quando existe uma grande atrofia da crista 

alveolar duvidando-se da eficácia das guias muco-suportadas.  Para o uso das 

guias ósseo-suportadas, clinicamente, é necessário abrir um retalho extenso 

para se expor o osso na região planeada para os implantes e para que a guia 

tenha um assentamento ósseo estável. Este último tipo de guias são as 

escolhidas por alguns Médicos Dentistas nas situações em que é necessário a 

realização de uma grande quantidade de redução óssea da crista alveolar.(14) 

Fig. 4 - a) Guia cirúrgica muco-suportada; 

b) Pormenor da adaptação da guia cirúrgica aos 

tecidos moles. 

a) 

b) 



21 
 

Para minimizar os erros no momento do uso das guias, devem ser usados 

registos de mordida para um correto posicionamento das mesmas(14), para 

além disso, a falta de estabilidade das guias muco e ósseo-suportadas é 

melhorada através do uso de pinos de ancoragem.(20) 

2.1.3.2. Guia cirúrgica para redução óssea 

Evidências recentes sugeriram que o uso de guias de redução óssea, 

baseadas numa prótese planeada e confecionadas em modelos 

estereolitográficos, permitiam uma redução guiada da crista alveolar de uma 

forma mais eficaz.(22) 

Quando falamos de planeamento virtual, sabe-se que nenhum protocolo 

de planeamento e confeção de guias existe com precisão absoluta, os estudos 

analisados apresentam algum erro desde o planeamento virtual até à posição 

dos implantes obtida. No entanto, o uso de guias cirúrgicas para colocação de 

implantes é considerado aceitável, seguro e eficaz quando comparado à 

colocação convencional de implantes.(23, 24)  A evolução da tecnologia 

CAD/CAM tem permitido melhorias na colocação de implantes, mas também 

tem contribuído para uma mais eficaz redução da crista alveolar.(3) Apesar 

disto, quando existe necessidade de redução óssea devido às condições do 

osso alveolar anteriormente referidas, pouca literatura existe disponível 

relativamente ao uso da tecnologia virtual para a correta realização da mesma 

(Fig. 5) em conjunto com a com a colocação de implantes.(7)
  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 – Planeamento de uma guia de redução 

óssea através de um software.(25) (sem autorização 

do autor)  
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Num estudo clínico realizado(8), foi utilizada uma técnica de duas guias de 

suporte ósseo, uma para redução óssea e outra para a colocação de implantes. 

O plano de tratamento para a produção da guia de redução óssea incluiu a 

avaliação no paciente e a transferência dessa informação para o software. A 

alveoloplastia foi planeada para ser executada 2 mm acima da linha do sorriso 

quando existia exposição da gengiva e para ser realizada, tanto quanto 

necessário, quando existiam cristas ósseas finas ou irregulares, tanto na maxila 

como na mandibula. A guia para colocação de implantes foi também planeada 

digitalmente. Após a realização da redução óssea usando a primeira guia 

fixada por pinos, foi colocada a segunda guia, fixada também por pinos, nas 

mesmas perfurações usadas na guia anterior. No presente estudo foram 

avaliados os erros angulares e os erros de distância (na zona apical e coronal) 

entre a colocação planeada e obtida dos implantes. O segundo parâmetro 

avaliado foi a taxa de sobrevivência dos implantes através de diversos critérios. 

O terceiro parâmetro avaliado foi a estética do sorriso onde foi considerado o 

encobrimento da junção prótese tecido e uma adequada extensão posterior dos 

dentes, para evitar os espaços negros. Os resultados obtidos sugeriram que 

através desta técnica de cirurgia guiada com duas guias, é possível prever 

posição adequada dos implantes, uma vez que os erros angular e de distância 

foram ínfimos (média de desvio angular foi 2,155° ± 2,03, média de desvio no 

ápice foi 0,570 mm ± 0.40 e a média de desvio na porção coronal foi 

0,763 mm ± 0,55) com uma taxa de sobrevivência dos implantes elevada 

(100 % de sobrevivência num ano). Para além disso os parâmetros estéticos 

avaliados apresentaram resultados adequados uma vez que não foi possível 

visualizar a junção prótese tecidos nem os espaços negros posteriores, o que 

demonstra uma redução óssea adequada.  

Apesar deste estudo(8) ter demonstrado os resultados esperados com a 

utilização de ambas as guias, não se terem obtido complicações pós-

operatórias e o tempo de cirurgia ter sido reduzido, são necessários estudos 

com amostras maiores e com a avaliação de outros parâmetros relativamente 

às guias de redução óssea para poder concluir-se a eficácia e segurança das 

mesmas. 
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À semelhança do anterior, num um outro estudo(3), foram avaliadas 

ambas as guias, de redução óssea e de colocação de implantes. Neste caso, 

em pacientes com dentição terminal, previamente ao planeamento das guias 

subsequentes foi determinada a posição dos pinos de ancoragem através de 

uma guia dento-suportada que permite a replicação correta dos mesmos para 

as guias seguintes, de forma a melhorar a eficácia e estabilidade das mesmas 

(Fig. 6). Esta guia serviu no momento da cirurgia para definir as perfurações de 

ancoragem, que posteriormente foram usadas para fixar a localização das 

guias seguintes após realizada a extração dos dentes remanescentes. Depois 

disto as guias para a redução óssea e para a colocação de implantes foram 

virtualmente planeadas com as posições dos pinos de ancoragem exatamente 

iguais à da primeira guia. Tal como no estudo anterior, no momento da cirurgia 

as guias foram sempre colocadas com pinos de ancoragem usando as mesmas 

perfurações das guias antecedentes.  

 

 

 

 

 

Fig. 6 - Guia dento-suportada que define a posição dos 

pinos de ancoragem(3) (sem autorização do autor) 

Os parâmetros avaliados para a colocação de implantes foram os mesmo 

que no estudo anterior e para avaliar a eficácia de redução óssea guiada foram 

feitas medidas em 3 locais diferentes (direito, esquerdo e médio) em cada 

arcada. Dentro de cada local foram selecionados 3 pontos para medir as 

diferenças existentes entre a redução planeada e a redução obtida (vestibular, 

médio/crista e lingual/palatino). Através destes 3 pontos foi realizada uma 

média que indicava o desvio considerado para cada local. O desvio global 

médio obtido para a redução óssea usando esta técnica foi de 1,98 mm.  
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a) b) 

Apesar deste estudo ter demonstrado o uso uma técnica em que se 

aproveitam os dentes que vão ser extraídos para dar estabilidade às guias e de 

se ter obtido valores pequenos nas diferenças existentes entre a redução 

óssea planeada e a redução óssea obtida, não é possível garantir a eficácia e a 

segurança das guias usadas para este procedimento devido ao tamanho da 

amostra utilizada.  

Alguns autores relataram outro método de trabalho usando guias de 

redução óssea planeadas digitalmente. Neste caso após as extrações 

dentárias, foram feitas as perfurações para os pinos de ancoragem através de 

uma guia de suporto mucoso (posicionada usando um registo de silicone) e só 

depois de se abrir um retalho foi colocada a guia de redução óssea fixada por 

pinos de ancoragem nos locais previamente definidos. Após conseguida a 

redução óssea, o componente superior da guia (componente para a colocação 

de implantes) foi conectado à guia de redução óssea por 3 mini parafusos 

(Fig. 7). O uso de uma guia com duplo componente permite a realização da 

redução óssea e a colocação de implantes, sem a necessidade de trocar guias, 

pinos de ancoragem e evitando mudanças de posição.(7)  

 

 

 

 

Fig. 7 – a) Guia de redução óssea; b) Guia para colocação de 

implantes conectada à guia anterior por mini parafusos.(7) (Sem 

autorização do autor) 

Diferentemente, outros autores(25) também apresentaram o uso de guias 

de redução óssea guiada num modelo de trabalho completamente guiado em 

que se pretende a reabilitação com uma prótese fixa sobre implantes sem 

gengiva artificial (pink-free fixed dental prosthesis). Nesta técnica apresentada, 

a redução óssea não foi arbitrária, foi planeada com base numa posição 

protética ideal previamente definida digitalmente. A distância do contorno 

protético de cada coroa até ao nível ósseo foi desenha digitalmente para ter um 

valor de 3 mm, providenciando um ótimo perfil de emergência e espaço 
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a) b) 

suficiente para os pônticos. Para isso foram produzidos digitalmente os 

modelos ósseos da maxila e da mandibula num ficheiro STL tridimensional, 

depois num software foram deslocadas as superfícies base dos pônticos em 

3 mm relativamente ao modelo ósseo e através de uma característica do 

programa chamada boolean difference foram subtraídos esses pônticos dos 

modelos ósseos o que resultou num modelo que traduz como o osso deve ser 

recortado. Através deste modelo foi possível produzir as guias cirúrgicas 

correspondentes, incluindo a guia de redução óssea recortada, scalloped guide 

(Fig. 8a). Estas guias de redução óssea permitiram uma remoção adequada de 

osso e foi possível obter um espaço de 3 mm por baixo da prótese para o 

desenvolvimento da espessura de tecidos moles adequada, enquanto se 

garantia a existência do espaço funcional necessário entre o osso e o plano 

oclusal. Neste plano de trabalhos foi descrito que as guias de redução óssea 

são fixadas com pinos no local adequado e, de uma forma diferente dos 

estudos e técnicas referidos anteriormente, as guias para colocação de 

implantes foram empilhadas (por encaixe) nas mesmas (Fig. 8b). 

 

Fig. 8 – a) Guia de redução óssea recortada (scalloped guide); b) Guia de implantes empilhada 

por encaixe na guia de redução óssea.(25) (sem autorização do autor) 

O planeamento digital das guias de redução óssea conectadas às guias 

para a colocação de implantes através de ímanes é também outra das opções 

apresentadas recentemente. (Fig. 9) Apesar de não existir na literatura 

informação relativamente ao uso de ímanes para este efeito, o uso desta 

junção magnética das duas guias levou a um fácil posicionamento e melhorou 

a estabilidade da guia cirúrgica de implantes.(26) 
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a) b) c) 

Fig. 9 - a) Planeamento de guia de redução óssea conectada a uma guia de implantes por ímanes; b) 

Guia de redução óssea no momento da cirurgia (note-se os ímanes colocados); c) Guia de implantes 

conectada magneticamente, em boca, à guia de redução óssea.(26) (sem autorização do autor) 

Em suma, percebeu-se através da revisão de literatura que relativamente 

às guias de suporte ósseo está indicado o uso de pinos de ancoragem para 

garantir uma melhor estabilidade das mesmas(20), sendo a sua posição definida 

através da realização das perfurações:  

- Diretamente através da guia de redução óssea planeada;(8, 25, 26)  

- Através de guias definidas previamente e que eram consideradas de 

maior estabilidade, como as guias de suporte dentário(3) e de suporto 

mucoso(7), de forma a certificar que a colocação dos pinos era a mais correta 

possível. 

No momento de introdução das guias de implantes na cavidade oral estas 

podiam ser colocadas:  

- Removendo a guia de redução óssea e colocando a guia de implantes 

nos mesmos locais usados para fixar a guia anterior.(3, 8)  

- Sem a remoção da guia de redução óssea e através do uso de guias de 

implantes que possam ser encaixadas(14, 25), fixadas por mini parafusos(7) ou 

conectadas magneticamente (por ímanes) às guias anteriores.(26) Estas foram 

algumas formas descritas para evitar a troca de guias e de pinos de ancoragem 

e para diminuir erros de posicionamento.  

Apesar de através da leitura se ter percebido que as guias de redução 

óssea são uma opção possível de executar quando se quer preservar ao 

máximo os tecidos moles e duros quando é fundamental fazer alterações nos 

mesmos e de alguns dos autores indicarem diminuição do tempo cirúrgico, 

resultados estéticos adequados e também mostrarem que as diferenças 

existentes entre a redução óssea planeada e a redução óssea obtida foram 
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pequenas, não existem evidências científicas que nos indiquem qual a técnica 

mais adequada e que concluam que este método seja eficaz e seguro quando 

comparado ao método convencional e portanto é necessária a realização de 

estudos com amostras maiores, avaliando diferentes parâmetros e utilizando 

diferentes operadores.  

Embora as técnicas referidas permitam uma maior previsibilidade da 

quantidade de osso a reduzir e possibilitem a transferência dessa informação, 

através de uma guia, para o ato cirúrgico, existem vários fatores que podem 

contribuir para uma incorreta realização da mesma, que vão desde erros nas 

impressões realizadas, defeituosa aquisição de imagens, incorreta 

sobreposição das mesmas nos softwares, planeamento desadequado da guia, 

imperfeições na transferência de dados para uma guia física e incorreto 

posicionamento da mesma no momento da cirurgia. Para além disto, os custos 

associados às ferramentas necessárias para estes procedimentos são 

elevados assim como o tempo despendido no planeamento da cirurgia devida à 

curva de aprendizagem requerida pelo médico dentista.   
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Conclusão  

O planeamento de uma cirurgia através de um software permite uma 

análise exaustiva das estruturas anatómicas do paciente, tendo em conta um 

modelo de prótese pré-definido, permite uma maior previsibilidade da 

quantidade de osso a reduzir (baixas diferenças obtidas entre a redução óssea 

planeada e a redução óssea final) e diminuição do tempo cirúrgico. Também 

foram descritos resultados estéticos ótimos. Diferentes configurações das guias 

de redução óssea foram relatadas por diferentes autores, no entanto não 

existem evidências que concluam qual o método mais eficaz e seguro. A 

tentativa de conectar as guias de implantes às guias de redução óssea sem a 

necessidade de troca de guias e de pinos de ancoragem foram alternativas 

descritas para diminuir erros de posicionamento e aumentar a estabilidade. 

Apesar das vantagens indicadas, durante todo o processo de 

planeamento e confeção de uma guia cirúrgica referido existem vários passos a 

seguir, os quais podem estar sujeitos a erros por parte do operador ou das 

ferramentas utilizadas e que podem contribuir para uma incorreta realização da 

mesma. Associado a isto está também outra grande desvantagem desta 

técnica que são os custos elevados e o tempo despendido no planeamento da 

mesma.  

São precisos estudos de amostras maiores, avaliando parâmetros 

diferentes e utilizando diferentes operadores para elaborar estudos científicos 

que permitam conclusões mais relevantes.  
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