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RESUMO 
 

 

Atualmente, as técnicas cirúrgicas e os sistemas de implantes evoluíram em razão da 

popularização da implantodontia. O planejamento virtual da instalação dos implantes 

através de um software específico, com execução da cirurgia de maneira guiada auxilia 

a obter um resultado final da forma mais satisfatória possível, com uma maior 

previsibilidade do caso. A Técnica da cirurgia guiada com a cirurgia do tipo “flapless” 

apresenta como finalidade reduzir a invasividade e o desconforto pós-operatório para o 

paciente, além de trazer maior segurança ao profissional pela possibilidade da 

sistematização do tratamento. Como este tipo de cirurgia tem sido cada vez mais 

utilizada, estudos sobre a técnica “flapless” e a precisão do guia cirúrgico estão sendo 

analisados e estudados.  

 

Palavras-chave: Flapless; Cirurgia guiada; Cirurgia sem retalho;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

ABSTRACT 

 

 

Currently, as surgical techniques and implant systems evolutionary due to the 

popularization of implantology. The virtual planning of the implantation of the implants 

through a specific software, with the execution of the auxiliary guided surgery to obtain 

a final result in the most satisfactory way possible, with a greater predictability of the 

case. The technique of guided surgery with flapless surgery aims to reduce 

postoperative invasion and discomfort for the patient, as well as greater safety for the 

professional in the possibility of systematizing the treatment. As this type of surgery has 

been increasingly used, studies on a "flapless" technique and an accuracy of the 

surgical guide that is analyzed and studied.  

 

Key words: Flapless; Guided surgery; Surgery without flap. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No início do estudo da implantodontia, as cirurgias de implante eram preconizadas 

através do descolamento do retalho para instalação do implante propriamente dito. No 

entanto, quando realizada a incisão com descolamento do retalho, era observado 

deiscência e inflamação no local da incisão, o que muitas vezes provocou a perda 

óssea marginal do implante, dor e até mesmo edema (BERDUGO et al. 2010).  

Buscando melhorar a técnica da implantodontia, bem como, diminuir os problemas 

oriundos das cirurgias abertas, surge a cirurgia guiada, que faz uso da técnica flapless 

(sem retalho) e utiliza um protótopo para guiar a broca sem que haja inclinação 

indesejada (ARISAN, KARABUDA & OZDEMIR, 2010 e MELONI et al. 2012).  

A cirurgia guiada ou cirurgia virtual guiada é alcançada primeiramente com a obtenção 

da tomografia computadorizada, com as imagens obtidas é feita a cirurgia virtual em 

computador e com software específico para o posicionamento dos implantes. Para que 

o protótipo seja confeccionado, as imagens do estudo virtual são enviadas para o 

laboratório de impressão 3D. Simultaneamente, a prótese provisória é confeccionada 

para a utilização como carga imediata. De posse do guia prototipado, o cirurgião pode 

executar a cirurgia de fato, utilizando a técnica sem retalho (flapless). A cirurgia guiada 

tridimensional melhora o procedimento cirúrgico em qualidade e também o resultado 

protético, permitindo uma reabilitação muito segura e previsível em comparação à 

cirurgia convencional (DE VICO et al. 2012). 
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PROPOSIÇÃO 

 

 

Por meio de uma revisão de literatura, esse estudo visa analisar as vantagens e 

desvantagens da cirurgia guiada em relação às cirurgias convencionais. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

NIKZAD & AZARI, (2008), realizaram um estudo com o objetivo de mostrar a 

abordagem de um caso difícil utilizando os princípios da cirurgia virtual guiada por 

computador e da fabricação de guia a partir dos dados adquiridos a partir da tomografia 

computadorizada na qual se planejou a reabilitação com implante. Segundo os autores, 

a cirurgia virtual guiada permitiu uma avaliação pré-cirúrgica e um planejamento 

excepcional, o que, por sua vez, resultou em tratamento cirúrgico e protético previsível. 

No momento da cirurgia, todos os implantes foram posicionados exatamente como 

previamente planejado, sem a necessidade de modificação dos comprimentos, larguras 

ou angulações dos implantes. A utilização de novas tecnologias, como a descrita neste 

relato, permitem ao clínico obter um alto nível de precisão e segurança. A precisão do 

posicionamento do implante com esta técnica pode ajudar a reduzir o custo do 

posterior tratamento protético, evitando o uso de abutments adicionais para realinhar os 

implantes. Como conclusão, os autores demostraram que a versatilidade da técnica 

permite não só a transmissão precisa do plano de tratamento para a boca do paciente 

mas também oferece muitos outros benefícios significativos, incluindo o uso de guias 

especiais durante a cirurgia, a qual seria difícil de conseguir com os procedimentos 

tradicionais.  

 

PUIG, (2010), realizou um estudo cujo objetivo foi avaliar retrospectivamente o 

resultado clínico de protocolos Branemark em mandíbulas desdentadas, utilizando o 

software de planejamento 3D, cirurgia virtualmente guiada e prótese do tipo carga 

imediata durante o período de dezembro de 2006 à dezembro de 2008. Foram 

incluídos no estudo, 30 pacientes (24 mulheres e 6 homens) com média de 52,9 anos 

de idade. Houve acompamento dos 30 pacientes até 1 ano após a cirurgia e instalação 

imediata dos próteses. Um total de 195 implantes foram carregados imediatamente, 
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apoiando 42 próteses fixas, com taxa de sucesso de 98%. Não foram observadas 

complicações pós- operatórias como dor, inflamação ou hematoma; os problemas 

fonéticos, problemas de capacidade mastigatório ou problemas estéticos também não 

estiveram presentes. Após 1 ano, os exames radiográficos mostraram níveis ósseos 

estáveis para todos os implantes. Todas as próteses se apresentaram satisfatórias, e 

além disso, todos os pacientes ficaram satisfeitos e que se submeteriam ao mesmo 

tratamento novamente. Pôde-se então concluir com este estudo, que os protocolos 

para reabilitação de pacientes completamente desdentados com colocação de próteses 

fixas imediatas com o uso de cirurgia sem retalho guiada por computador poderia ser 

um tratamento eficaz e previsível, com o potencial de grande aceitação entre os 

pacientes, a equipe clínica e o laboratório.  

 

ARISAN, KARABUDA & OZDEMIR, (2010), compararam a precisão de dois sistemas 

de guias cirúrgicos estereolitográficos. A amostra contou com 54 pacientes, em que 

foram planejados virtualmente 294 implantes. Foram produzidos ao todo, 60 guias 

cirúrgicos estereolitografados com o uso de um programa de software combinado com 

os exames de imagem dos paciente, que foram suportados pela mucosa e dentes 

(scaneado e impresso por impressora 3D) e sistemas tipo I e II, fixados com parafusos 

de osteossíntese, e a posterior inserção dos implantes de acordo com o fabricante por 

meio da cirurgia do tipo “flapless”. Observou-se na avaliação dos resultados, que não 

houve parestesia ou complicação relacionada aos implantes. Houve diferenças 

significativas de desvio entre os implantes colocados usando guias tomográficos 

planejados suportados por mucosa e dentes apresentando desvios significativamente 

menores  aos suportados por osso nos sistemas tipos I e II. Não houve diferenças 

estatisticamente significativas no desvio entre marcas de implantes ou entre maxila e 

mandíbula para qualquer sistema. Concluíram que o planejamento virtual e a 

fabricação de guias cirúrgicos de acordo com imagens da TC podem ajudar os clínicos 

na colocação dos implantes, e a fixação de parafuso rígido em um guia cirúrgico 

minimiza os possíveis desvios. 
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BERDOUGO et al. (2010), realizaram um estudo clínico comparativo multicêntrico 

retrospectivo entre janeiro de 2001 e dezembro de 2004, a fim de comparar a taxa de 

sucesso de cirurgia de implantes com a utilização de um sistema de imagem guiada 

baseado em um modelo personalizado associado a um procedimento sem retalho com 

um protocolo convencional. Os pacientes foram então divididos em 2 grupos: No grupo 

teste o planejamento foi realizado e orientado por imagem através do software 

Easyguide, e o procedimento cirúrgico realizado sem a realização do retalho (flapless). 

No grupo controle o planejamento pré-operatório foi realizado diretamente nas imagens 

fornecidas pela tomografia computadorizada com o modelo do implante fornecido por 

seu fabricante, e o procedimento cirúrgico foi convencional, com elevação de retalho 

após incisão na crista óssea alveolar e sem a utilização do guia cirúrgico no momento 

da colocação dos implantes. A amostra do estudo constituiu de 169 pacientes, com a 

colocação de 552 implantes, sendo 317 na maxilla e 235 na mandíbula. Ao todo, 14 

implantes foram perdidos, 4 com o procedimento convencional e 10 com o 

procedimento por cirurgia guiada. O protocolo “flapless” com cirurgia guiada não 

diminuiu o nível de sobrevivência do implante em comparação com o protocolo 

convencional. Independentemente do método estatístico utilizado, segundo os autores, 

não foram observadas diferenças estatísticas entre os dois protocolos. A colocação de 

implante transmucoso mostrou uma taxa de sobrevivência de 97%. Também não foram 

observadas diferenças estatísticas entre o uso da colocação do implante transmucoso 

e os outros procedimentos. Ao concluir o estudo, os autores relataram que a cirurgia 

“flapless” não interfere na osseointegração dos implantes dentários, e que a cirurgia 

virtual guiada possibilita o uso do procedimento “flapless” mesmo que as condições 

anatômicas sejam inicialmente desfavoráveis. 

 

FERREIRA (2010), descreveu o caso clínico de uma paciente do sexo feminino, 62 

anos de idade, que procurou atendimento para substituição de prótese removível para 

prótese sobre implante. No exame clínico e radiológico foi observado a inviabilidade 

dos dentes remanescentes, e foi proposta a sua extração e colocação de implantes 

com cirurgia guiada, na mesma sessão. Foi executada uma prótese acrílica parcial, 
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convencional, que serviu de base à guia radiológica e à prótese provisória imediata. 

Foram então tomadas os exames de imagem da paciente e da prótese, bem como o 

seu registo de mordida. A partir da obtenção das imagens virtuais, a colocação dos 

implantes foi planejada e executada por meio da técnica cirúrgica “flapless”, e a prótese 

parcial, que foi usada como guia radiológico, foi transformada na prótese total imediata, 

porém provisória. Este desenvolvimento, permite diminuir o número de consultas e 

realizar o tratamento em um menor tempo. Ao mesmo tempo, atende os anseios dos 

pacientes e facilita o trabalho do reabilitador.  

 

VAN DE VELDE, SENNERBY & BRUYN, (2010), fizeram um estudo comparativo entre 

a cirurgia flapless com guia tomográfico e cirurgia convensional com carga após seis 

semanas. Para isto, selecionou-se 14 pacientes que teriam que ser reabilitados com 

implantes de ambos os lados da maxilla. O grupo teste recebeu 36 implantes (flapless) 

e o grupo controle 34 implantes (cirurgia convensional). Os tecidos peri-implantares 

foram avaliados clínica e radiograficamente por até 18 meses. Um implante foi perdido 

no grupo teste, sendo que a taxa de falha total foi de 2,7% para grupo teste e de 0% 

para o grupo controle. Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os 

implantes de teste e controle. O nível ósseo marginal médio para implantes de teste e 

controle foi de 1,95mm e 1,93mm após 18 meses, respectivamente. Não houve 

diferenças estatisticamente significativas para a perda óssea em abos os grupos. 

Houve ainda, uma alteração significativa na altura da mucosa ligada aos implantes de 

controle entre o período pós operatório e 1 semana, e entre 1 e 6 semanas. Não houve 

diferença estatisticamente significativa entre os teste e controle para os escores de 

dor/conforto e os escores de satisfação geral do tratamento em qualquer momento. 

Concluíram que com um planejamento meticuloso utilizando o software de simulação 

de implantes e os guias cirúrgicos, os implantes podem ser instalados com uma 

abordagem cirúrgica “flapless” com resultados previsíveis.   

 

DUNG et al. (2011), realizaram um estudo com o objetivo de determinar e comparar a 
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precisão da reabilitação com implantes guiados por imagem 3-D. A inserção dos 

implantes foi guiada por imagem 3D, com o uso de softwares de planejamento 

tridimensional chamados Nobel Guide e Simplant. Com relação as próteses, nas 

próteses totais de maxila o Software foi o Simplant, e a prótese foi preparada antes da 

digitalização. Já o modelo das maxilas parcialmente edêntulas e suas próteses foram 

escaneados usando um scanner de cone-beam (iCAT), e após, foi realizado o 

planejamento da colocação dos implantes dentários usando o software Simplant. Após 

a análise dos dados obtidos sob TC, pré e pós-operatórias, os autores observaram 

como resultados do estudo que a combinação entre os eixos de implante planejados e 

alcançados estava dentro de 2,2 - 4,7 graus, e as diferenças médias na distância entre 

as posições planejada e alcançada no ombro do implante foram de 0,29 - 1,16mm, e no 

ápice do implante de 0,91 - 1,78mm. Quanto as diferenças médias de distância entre 

as posições planejada e alcançada no ombro do implante, elas foram de 0,57 - 1,37 

mm, e no ápice do implante de 0,53 - 1,33mm. Os autores concluíram com este estudo, 

que a prototipagem rápida de guias cirúrgicos auxiliada por computador é útil na 

colocação de implantes embora seja uma técnica que necessita de melhorias para 

proporcionar melhor estabilidade do guia durante a cirurgia.  

 

ABAD-GALLEGOS et al. (2011), avaliaram as complicações cirúrgicas e protéticas com 

a técnica da cirurgia virtual guiada por meio de um estudo observacional retrospectivo 

com 19 pacientes. Realizaram a cirurgia minimamente invasiva em todos os pacientes 

com a utilização de um guia cirúrgico obtido com o software Nobel Guide, que permitiu 

o planejamento da colocação do implante com o uso das imagens obtidas com a 

reconstrução tridimensional das imagens por TC. Ao todo, entre 122 implantes 

inseridos, 10 implantes falharam (8,2%). Em 70% a falha ocorreu devido a falta de 

osseointegração, e nos outros 30% o insucesso foi devido a infecções. As 

complicações cirúrgicas trans operatórias foram a ausência de estabilidade primária em 

(26,3%) e as complicações pós-operatórias consistiram na falta de osseointegração do 

implante. Com relação as complicações protéticas, as mais frequentes foram o 

afrouxamento do parafuso da prótese provisória (10,5%), fratura da prótese ou de 
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alguns dos dentes protéticos (15,3) e dor (5,3%). No que diz respeito ao conforto do 

paciente durante o período pós-operatório, ele pareceu “bom” em 42,1%; a satisfação 

do paciente com a prótese imediata foi descrita como “muito boa” em 47,4%; e a 

satisfação do paciente com a prótese definitiva foi “muito boa” em 47,4%. Ao final do 

estudo, os autores concluíram, que a cirurgia guiada é um procedimento previsível, e 

que pode ter sucesso nos acasos de carga funcional imediata, além de proporcionar 

menor morbidade pós- operatória e maior satisfação ao paciente.  

 

BRUYN et al. (2011), com o objetivo de comparar a sobrevivência clínica e o sucesso 

de implantes instalados com cirurgia “flapless” x cirurgia aberta, realizaram um estudo 

retrospectivo entre os anos de 2003 a 2005. Todos os pacientes operados receberam 

implantes TiUnite do sistema Branemark, e as cirurgias ocorreram ou não com a 

abertura de retalhos, e coroas metalocerâmicas foram confeccionadas de 3 a 6 meses 

após a cirurgia. Foram realizados cirurgias em 49 pacientes instalados 53 implantes 

que sobreviveram por este periodo de até 2 anos de carga. O estudo mostrou que não 

houve diferenças entre o grupo com retalho e o grupo “flapless”. Os testes revelaram 

que houve um aumento estatisticamente significativo na perda óssea durante o 

intervalo de 0-6 meses e o intervalo de 7-12 meses, o que pareceu ser um processo de 

remodelação óssea, e após o primeiro ano, nenhuma perda óssea adicional foi 

observada. Tal perda óssea correspondeu a 1,36mm. Também foi possível verificar, 

que após 4 anos, não houve diferença estatisticamente significativa entre as duas 

modalidades de tratamento. Assim, os autores concluíram que, os implantes instalados 

em uma cirurgia “flapless” sem o uso de guias computadorizados mostraram sucesso 

clínico igual aos instalados com a cirurgia convencional, com a elevação de retalhos.  

 

CANNIZZARO et al. (2011), com o objetivo de avaliar a eficácia da “cirurgia flapless” 

frente a “cirurgia com retalho”, realizaram um estudo randomizado com 40 pacientes 

que receberam ou não retalhos na cirurgias de instalação de implantes dentários. No 

total, foram colocados 76 implantes com cirurgias sem retalho (flapless) e 67 implantes 
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com a elevação de retalhos. Não houve diferenças para as falhas nos implantes. As 

complicações ocorridas no grupo com retalho foram: hemorragia e fratura de tábua 

óssea bucal, e nenhuma outra complicação foi encontrada no grupo “flapless”. Com 

relação as próteses, no grupo com elevação de retalho ocorreram as seguintes 

complicações: soltura do parafuso do pilar, dor ao mastigar, quedas de coroa e perda 

óssea. Nos pacientes que receberam a cirurgia sem retalho, apenas uma complicação 

foi encontrada, a peri-implantite. A colocação de implantes nos casos “flapless” 

necessitou de um tempo significativamente menor do que a colocação após a elevação 

dos retalhos. Após os procedimentos cirúrgicos, os pacientes relataram dor, e esta foi 

estatisticamente significante menor nos pacientes que receberam a cirurgia “flapless”. 

Os pacientes também relataram edema pós-operatório estatisticamente menor nos 

locais que receberam o “flapless”. Não houve também diferenças entre os grupos no 

início e um ano após o carregamento quanto à perda óssea marginal. Ambas as 

técnicas trazem sucesso na implantodontia, a diferença é que com a cirurgia livre de 

retalho o paciente tem um desconforto menor.  

 

JEONG et al. (2011), avaliaram as condições dos tecidos moles e as alterações ósseas 

marginais em torno de implantes dentários após a realização de cirurgias do tipo 

“flalpless”. Todos os pacientes foram tratados em uma clínica particular associada a 

universidade coreana, e todos foram submetidos a cirurgia de implante do tipo 

“flapless”, sendo que uma pequena parte do tecido mole foi removida sobre a crista 

óssea e a osteotomia do implante foi realizada sobre o osso exposto. Após 3-4 meses 

da colocação dos implantes as próteses finais foram instaladas e os pacientes 

avaliados 12 meses após a inserção do implante. Após as avaliações, observou-se que 

dos 432 implantes instalados, nenhum foi perdido, o que dá uma taxa de 100% de 

sucesso. A profundidade média de sondagem foi de 2,1mm, o índice médio de 

sangramento a sondagem foi de 0,1, o escore médio do índice gengival foi de 0,1, e a 

perda óssea marginal média foi de 0,3mm. Em conclusão ao estudo, os autores 

referem que os presentes resultados mostraram que o procedimento cirúrgico do tipo 

“flapless” é vantajoso para preservar a saúde da crista óssea alveolar e da mucosa em 
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torno dos implantes dentários, e os resultados deste estudo suportam o uso clínico da 

cirurgia “flapless” para implantes, a fim de aumentar a taxa de sucesso deste 

procedimento. 

 

DE VICO et al. (2012), relatam que para a realização da cirurgia virtual guiada + técnica 

cirúrgica “flapless” + reabilitação com implantes e carga imediata, o protocolo deve ser 

dividido em seis etapas: preparação de guia radiográfico; tomografia computadorizada; 

planejamento virtual; restauração provisória; procedimento cirúrgico; ajuste da 

restauração provisória. A preparação do guia radiográfico começa com o modelo e o 

registro de mordida de silicone. Depois disso, o técnico de laboratório realiza o 

revestimento do guia com material de resina, e alguns marcadores de guta-percha. 

Com o guia pronto, é realizado sua digitalização através da tromografia 

computadorizada, bem como, do paciente usando o próprio guia. O software, irá então 

correlacionar as imagens do paciente e do guia com base nos marcadores de guta-

percha. Neste momento o planejamento dos implantes é realizado, e uma vez que o 

planejamento do tratamento foi aprovado, ele é enviado digitalmente para a fabricação 

de um modelo estereolitográfico. A partir deste modelo, o molde cirúrgico é produzido 

em material acrílico, nos quais as guias para as brocas são montadas, só então, o 

paciente pode ser encaminhado para a cirurgia. Concluído o período de 

osseointegração, o caso é finalizado com a prótese definitiva. Portanto, a cirurgia de 

implante guiada tridimensional melhora a qualidade do procedimento cirúrgico e dos 

resultados protéticos, permitindo uma reabilitação muito segura e previsível em 

comparação com a cirurgia convencional.  

 

HENRY-NETO, (2012), relataram o caso de uma paciente com maxila edêntula de 53 

anos de idade que foi reabilitada com implantes direcionados por um guia cirúrgico 

prototipado, produzido a partir de imagens tomográficas em software (Dental Slice) e 

tecnologia CAD/CAM que projeta e usina o guia. Após a cirurgia, os implantes foram 

submetidos à carga imediata por meio da instalação de uma prótese esplintada. As 
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relações obtidas como posição do implante e estética natural foram definidas a partir de 

um planejamento reverso criteriosamente executado. A cirurgia foi realizada sem 

retalho, e o guia virtual cirúrgico foi estabilizado por meio de registro interoclusal com 

silicona pesada e três pinos fixadores. A mucosa abaixo da anilha foi removida com 

bisturi circular rotatório e extrator gengival manual. Procedeu-se então à 

instrumentação cirúrgica e 6 implantes foram instalados com a obtenção dos resultados 

esperados. As expectativas do paciente foram atendidas, os torques necessários foram 

conseguidos para instalação imediata de uma prótese esplintada e o posicionamento 

dos implantes no exame de imagem mostrou precisão ao planejamento virtual 

realizado, previamente a cirurgia. 

 

PENARROCHA et al. (2012), realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a dor, 

edema e largura da mucosa adjacente ao implante, após cirurgia virtual guiada e 

modificação da técnica com o levantamento de um “miniflap” semicircular. Os autores 

conduziram um estudo com 12 pacientes e a colocação de 19 implantes sob cirurgia 

guiada e técnica de miniflap. Os pacientes foram alocados em 2 grupos: Grupo de 

estudo (19 implantes) e controle (22 implantes). Os resultados mostraram que 1 

implante falhou no grupo de estudo (taxa de sobrevivência 94,8%) e outro no grupo 

controle (taxa de sobrevivência de 94,5%). A intensidade máxima da dor foi registada 

após 6 horas em ambos os grupos. No grupo de estudo, 9 pacientes tiveram dor 

enquanto que no grupo controle 11. Com relação ao edema, 9 pacientes sofreram 

edema no grupo de estudo e 9 pacientes no grupo controle. A largura da mucosa peri-

implante vestibular média anexada foi de 2,9 mm no grupo de estudo e de 3,2 mm no 

grupo controle três meses após a colocação do implante. Concluíram que a cirurgia de 

implante guiada com miniflap semicircular resultou em dor e edema pós-operatórios 

ligeiramente menor do que com a técnica convencional de implante, sendo a dor 

maxima observada após 6h em ambos os grupos, e o edema máximo observado após 

24h no grupo de estudo e após 48h no grupo controle. A largura da mucosa vestibular 

associada foi maior no grupo controle medindo 3,2 mm e no grupo de estudo acusou 

2.9 mm.  
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MELONI et al. (2012), realizaram um ensaio clínico prospectivo com 10 pacientes, com 

o objetivo de descrever os resultados de um protocolo cirúrgico e protético com carga 

imediata, guiado por computador. Foram inseridos ao todo, 60 implantes. No 

momenmto da avaliação final dos pacientes, nenhum implante foi perdido, sendo 

apresentada uma taxa de sobrevivência de 100%. Os implantes cumpriram sua função 

pretendida como suporte para reconstrução, eram estáveis, não foram relacionados à 

sinais de infecção, permitiram a construção da prótese fixa implanto-suportada, que 

forneceu o conforto do paciente e uma boa manutenção da higiene oral. Os pacientes 

avaliaram a reabilitação protética corretiva com um alto grau de satisfação quando na 

função mastigatória, função social e qualidade de vida. Ao exame radiológico, a perda 

óssea marginal peri-implantar observada foi de 1,4±0,3 mm. Nenhuma outra 

complicação, biológica ou mecânica, foi registrada. Os implantes inseridos em alvéolos 

frescos se apresentaram em condições saudáveis e nenhuma deiscência foi 

observada. Portanto, segundo os autores, os dados parecem validar o protocolo 

cirúrgico e protético com resultados funcionais e estéticos válidos quando aplicado em 

casos selecionados.  

 

MOLINA et al. (2013), apresentaram um relato de caso clínico mostrando a sequência 

da inserção de implantes guiados cirurgicamente. A cirurgia foi realizada em uma 

paciente de 70 anos de idade, sexo feminino, que apresentava próteses totais 

superiores e inferiores. Primeiramente, a prótese superior foi replicada em resina 

(transparente) a fim de se obter um guia tomográfico, o qual recebeu marcadores 

raiopacos (guta-percha), para servir de pontos de referência no alinhamento das 

imagens tomográficas. As imagens obtidas foram exportadas para um arquivo 3D para 

manipulação em software de navegação interativa e então foi realizado um 

planejamento cirúrgico virtual, o qual foi prototipado por meio de um processo 

estereolitográfico. A cirurgia foi tomada sem a realização de retalho, e os 4 implantes 

foram colocados com torque de 60N. Todos os estágios laboratoriais foram realizados 

e algumas horas após a cirurgia, a prótese foi instalada. A determinação da posição 

espacial real diminui os riscos cirúrgicos e ajuda a planejar e executar cirurgias mais 
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simples e mais rápidas. 

 

SAFIRA et al. (2013), realizaram um estudo experimental na Faculdade de Odontologia 

da Universidade Federal da Bahia (Salvador, Bahia), com o objetivo de avaliar a 

precisão dos biomodelos de prototipagem rápida construídos pela técnica de impressão 

tridimensional (3DP) comparando defeitos ósseos criados em mandíbulas secas com 

sua própria prototipagem. Como resultados das medições, os autores relataram que 

obtiveram 117 medidas das mandíbulas e outras 117 dos biomodelos. Assim, a 

diferença média entre as mandíbulas secas e os modelos foi de 0,18 mm, com 

distorção média de 3,78%. Também foi enfatizado que na maioria das vezes essa 

discrepância foi menor que 1mm (64,7%). Uma discrepância entre 1 e 2mm também foi 

observada em 32,8% da amostra, e em apenas três medidas (2,6%) apresentaram 

diferenças superiores a 2mm. É importante considerar que o erro nos tamanhos dos 

biomodelos pode ser devido processamento dos mesmos, assim concluíram, que todos 

os passos devem ser realizados minuciosamente, e que uma diferença é irrelevante 

para os propósitos de cirurgias bucomaxilofaciais, no entanto, para implantes dentários, 

devem ser observadas cuidadosamente.  

 

Freitas Junior, et al. (2013) avaliaram a dor durante e após às cirurgias guiada e 

convencional. Com uma amostragem de 80 pacientes com idades entre 20 e 70 anos, 

onde utilizaram como critérios de inclusão: Não ser tabagista, etilista, não aparesentar 

nenhuma doença sistêmica que afetasse direta ou indiretamente a osseointeração ou 

que fosse fator de indicação para o procedimemento de implante dentário e ter a 

necessidade bilateral de implantes na maxilla ou mandibular. Os pacientes foram 

submetidos ao procedimento cirúrgico sem o conhecimento do lado que seria utilizada 

a técnica guiada ou a convensional. Foram utilizados dois métodos de questionamento 

para avaliar a dor: McGill e Escala CR-10 Borg. Os dois métodos foram aplicados 20 

minutos após a cirurgia e novamente após uma semana, sendo que, nos dois períodos 

de avaliação, os questionários foram feitos separadamente para o lado esquerdo e 
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direito do paciente, aplicados por um cirurgião que também desconhecia o tipo e o lado 

em que o procedimento foi feito. O questionário McGill para avalia a dor, é constituído 

por 78 descritores (palavras que qualificam a dor), organizados em 4 categorias: 

Sensorial, afetiva, avaliativa e mista e 20 subcategorias, onde o paciente escolheu uma 

palavra de cada subcategoria. O Segundo questionário (Borg), utiliza uma escala de 

zero a 10 sendo zero nenhuma dor e 10 representa dor maxima. Nos dois 

questionários observaram que, do ponto de vista do paciente, a técnica cirúrgia guiada 

é menos dolorosa, tando durante quanto no pós operatório. 

 

CHRCANOVIC, ALBREKTSSON & WENNERBERG, (2014), realizaram uma meta- 

análise com o objetivo de testar a hipótese nula de ausência de diferença nas taxas de 

insucesso de implante, infecção pós-operatória e perda óssea marginal em pacientes 

reabilitados por implantes dentários inseridos através da cirurgia “flapless” X técnica de 

retalho. Foi realizado uma pesquisa eletrônica incluindo estudos clínicos em humanos, 

randomizados ou não, que resultou em 1246 publicações, e destes, apenas 23 foram 

selecionados. Além disso, também foi realizada uma busca manual em diversos jornais 

conceituados. Os resultados mostraram, que a diferença entre os procedimentos afeta 

significativamente as taxas de falha do implante. Já na ocorrência da infecção pós-

operatória e na perda óssea marginal, não foram observados efeitos significativos 

aparentes da técnica de “flapless”. No entanto, os autores sugerem que os resultados 

sejam interpretados cuidadosamente. 

 

YOUK et al. (2014), executaram uma pesquisa com relação ao grau de dor subjetiva e 

satisfação do paciente submetido a cirurgia guiada por computador, se indicam este 

método ou não. A pesquisa foi realizada em 135 pessoas durante o período de 2012 e 

2013. A maioria dos pacientes responderam que recomendariam o procedimento. 

Segundo a escala visual analógica, também relataram sentir menos dor durante a 

operação e maior satisfação do que aqueles que foram submetidos a cirurgia de 

implante convencional. Entre 37 pacientes que se submeteram a cirurgia de implante 
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guiado por computador, 16 pacientes também tiveram experiencia prévia de cirurgia de 

implante tradicional, sem o guia, e 15 deles revelaram que tinham maior satisfação com 

a cirurgia guiada por computador do que com a cirurgia tradicional. Os autores 

acreditam que os resultados deste estudo mostraram que o modelo guiado por 

computador pode desempenhar um papel na motivação dos pacientes que não 

desejam receber tratamentos dentários devido ao medo da dor e torna-se, portanto, 

uma forma alternativa que permite aos profissionais recomendarem implantes para 

pacientes com fobias. 

 

KOLA et al. (2015), fizeram uma revisão de literatura quanto ao posicionamento dos 

implantes cirúrgicos dentários e suas perspectivas clinicas. Aqui, os autores tentaram 

avaliar a evolução e aplicabilidade clínica de modelos cirúrgicos utilizados na colocação 

de implantes dentários. Os implantes osseointegrados sao uma alternativa prática para 

próteses tradicionais, no entanto, projetar uma prótese implanto-suportada com função 

e estética é um desafio, e isto pode ser conseguido por meio de tomografia 

computadorizada, planejamento de implantes com o uso de software, modelos guiados 

por imagem e cirurgia auxiliada por computador. O uso de guias cirúrgicos ajuda o 

cirurgião a criar locais biomecanicamente favoráveis para a colocação de implantes. As 

imagens obtidas pela tomografia computadorizada são convertidas em dados que são 

reconhecidos pelo software de planejamento, que em seguida, transfere este plano pré 

cirúrgico ao local da cirurgia usando guias de perfuração estereolitografados. A cirurgia 

sem retalho é portanto menos invasiva, tem menor chance de inchaço, menor tensão 

pós operatória para o dentista e também para o paciente. No entanto, apresenta como 

desvantagens a falta de visibilidade e controle tátil durante o procedimento cirúrgico e a 

abertura de boca insuficiente prejudica o procedimento cirúrgico. Assim, o 

planejamento auxiliado por computador e cirurgia guiada por imagem podem ser 

realizados quando o posicionamento do implante for precisamente executado e quando 

se tem osso disponível.  
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OLIVEIRA et al. (2015), apresentaram o caso de um paciente com mandíbula 

severamente atrófica após a fixação interna rígida de fraturas. A paciente, do gênero 

feminino, de 79 anos de idade, que sofreu uma queda e apresentou uma fratura do 

corpo mandibular, no lado esquerdo, que foi reduzida por meio de uma abordagem 

extraoral, e uma placa de reconstrução de 2,4mm e parafusos foram utilizados para a 

fixação. Após 2 anos, cinco implantes 3,75 × 9,0 mm foram instalados entre os forames 

mentuais usando uma técnica sem retalho (flapless) com um guia prototipado, que foi 

realizado por meio do planejamento virtual. O planejamento para a cirurgia de implante 

guiado permitiu a visualização da placa e parafusos na imagem tomográfica, e assim, 

um guia virtual foi construído determinando a posição correta dos implantes, evitando 

os parafusos do material de osteossíntese. Os implantes apresentaram estabilidade 

primária adequada (> 32 N) e os pilares protéticos foram instalados para a reabilitação 

com prótese de protocolo imediato. Uma avaliação de acompanhamento de 5 anos foi 

realizado. Os autores concluiram por fim, que com as técnicas atuais de implantes 

guiados, os pacientes podem conseguir resultados muito bons, os quais anteriormente 

não eram possíveis.  

  

BARROS et al. (2015), relataram o caso de uma paciente de 19 anos de idade, que 

objetivava a colocação de um implante devido agenesia dentária. A tomografia 

computadorizada foi realizada, um modelo diagnóstico enviado para um laboratório 

dentário, e um scanner de laboratorio foi usado para obter moldes virtuais. O 

enceramento diagnóstico virtual foi produzido com o uso de um software de 

planejamento de implante virtual, e os arquivos digitais estereolitrografados foram 

fundidos da TC para o mesmo software virtual de planejamento de implantes. O 

planejamento virtual foi completado, e depois de aprovado, foram transmitidos para 

uma impressora 3D para a produção de um guia cirúrgico. A cirurgia de implante 

guiado por computador sem retalho foi realizada e o implante pré planejado foi 

colocado. Uma coroa de zircônia foi cimentada, e o paciente foi reavaliado clinicamente 

e radiograficamente um ano após a conclusão do tratamento. Após este período, 

observou-se excelente resultado do tratamento. De acordo com a opinião dos autores, 
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o fluxo de trabalho digital apresentado mostra alta precisão para um implante 

virtualmente planejado com colocação guiada, permitindo a entrega bem sucedida de 

uma coroa única de zircônia em área estética em apenas uma única visita.  

 

CARNEIRO et al. (2016), apresentaram o caso de um paciente do sexo masculino de 

62 anos de idade, que foi atendido no Departamento de Cirurgia Oral e Implantodontia 

da Universidade Federal de Uberlândia para confecção de prótese sobre implante em 

maxila. Assim, o paciente foi submetido a tomografia computadorizada cone bean e 

exames radiográficos, os quais elucidaram a disponibilidade óssea no rebordo alveolar 

superior. A partir disso, as imagens da tomografia computadorizada foram enviadas 

para o planejamento virtual dos implantes. Em seguida, optou-se pela colocação de 6 

implantes, e um guia cirúrgico baseado no planejamento virtual foi fabricado com o uso 

da técnica de estereolitografia. A cirurgia descrita foi realizada sob anestesia local, o 

guia cirúrgico foi posicionado e fixado com pinos para sua estabilização, e a mucosa foi 

removida apenas nas áreas nos quais os implantes foram inseridos. A perfuração para 

os implantes foi realizada com broca guiada de 2 mm, seguida pela instrumentação de 

2,8 mm (somente na entrada da perfuração), e então os implantes foram colocados nas 

áreas: de incisivo central, canino e primeiro molar bilateralmente com a respectiva 

instalação dos abutments. Após o torque, foram também instaladas mangas de titânio 

provisórias e procedeu à captura da prótese removível transformando-a em próteses 

com implante. A radiografia tomada ao final do procedimento mostrou uma situação 

satisfatória. Como conclusão do caso, segundo os autores, os resultados esperados 

foram obtidos e as expectativas dos pacientes foram atendidas. Além disso, o 

posicionamento do implante na imagem pós-operatória mostrou a acurácia do 

planejamento virtual.  

 

CASSETTA (2016), realizou um estudo prospectivo onde avaliou a sobrevivência e a 

perda óssea marginal em 10 anos de acompanhamento de implantes inseridos em 

arcos totalmente desdentados e com carga imediata utilizando guias cirúrgicos virtuais 
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e cirurgias do tipo “flapless”. Os implantes eram hexágono interno com diâmetros entre 

3,5mm e 5,0mm, comprimento de 10,0mm a 18mm e pelo menos 30N de estabilidade. 

A prótese definitiva de metalo-cerâmica foi entregue dentro de duas semanas. Um total 

de 188 implantes foram inseridos em 16 pacientes com ajuda do guia fabricado por 

computador e cirurgia sem retalho. Durante o primeiro ano de função, 4 implante 

falharam, 3 em maxila e 1 em mandíbula, levando a um índice de sobrevivência de 

97,9% em 10 anos. A perda óssea marginal média após 10 anos foi de 0,76 mm. Não 

foram encontradas alterações ósseas marginais significativas. A taxa de sucesso da 

prótese foi de 66,7%. Puderam concluir com o estudo que quando é utilizado o guia 

cirúrgico estereolitográfico há um desvio entre as posições reais do implante, que pode 

dificultar o ajuste correto da prótese pré-fabricada e requer adaptação tanto do encaixe 

quanto da oclusão. 

 

VALKOVA et al., em 2016, realizaram uma revisão sistemática da literatura para 

investigar a pesquisa de implantologia oral e os estudos clínicos publicados no período 

de 2001 a 2012. Realizou-se uma pesquisa no banco de dados MEDLINE, limitada a 

estudos clínicos sobre implantes dentários publicados entre os anos de 2001 a 2012 

com os termos: "implante dentário". Além disso, uma pesquisa adicional foi realizada 

em revistas de relevância. Assim, 2875 estudos clínicos atenderam aos critérios de 

inclusão, foi investigado como as tendências mudam ao longo do tempo no que se 

refere aos tópicos examinados na pesquisa moderna de odontologia em implantes. A 

análise da literatura científica sobre os implantes dentários revelou diferentes tópicos 

no período de 2001 a 2012. As questões cirúrgicas mais frequentemente relatadas 

foram os substitutos ósseos (11,6%) e a colocação imediata de implantes (7,5%), 

enquanto que os tópicos sobre as próteses envolveram o carregamento imediato 

(14,3%). O maior interesse em pesquisa parece ser na área protética, e portanto, o  
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DISCUSSÃO 

 

 

Para ABAD-GALLEGOS et al. (2011), a cirurgia guiada por computador na 

implantologia visa planejar a execução cirúrgica com a maior precisão possível. Com o 

estudo tridimensional de diagnóstico é possível realizar uma cirurgia minimamente 

invasiva sem a necessidade de incisão ou elevação de retalho, o que favorece uma 

boa vedação dos tecidos periimplantares.  

Segundo PUIG (2010), o primeiro passo no tratamento com cirurgia virtual guiada e 

técnica cirúrgica do tipo “flapless” é o registro pré-tratamento, que consiste na 

anamnese, avaliação clínica e de imagem (tomografia computadorizada) do paciente, e 

os modelos de estudo. A cirurgia de colocação dos implantes é realizada de acordo 

com os protocolos estabelecidos na literatura, seguidos pela verificação da oclusão, 

recomendação quanto a dieta e instruções de higiene peri-implantar. Quanto aos 

retornos, a autora também refere que as consultas deverão ser marcadas semana a 

semana durante o primeiro mês, e uma vez por mês até aos 6 meses após a cirurgia, e 

as próteses definitivas, instaladas em um prazo de 6 a 12 meses após a colocação dos 

implantes. NIKZAD & AZARI (2008) salientam ainda, que anteriormente à cirurgia, o 

assentamento e o posicionamento do guia devem ser verificados cuidadosamente nos 

modelos de gesso, pois o assentamento estável é necessário antes de se proceder a 

qualquer outro passo.  

ABAD-GALLEGOS et al. (2011), salientaram que a taxa real de sucesso da cirurgia tipo 

flapless foi de 69,5%. Para os autores, a precisão da cirurgia de implante guiada por 

computador pode ser comparável à do tratamento padrão, uma vez que um desvio de 1 

mm é irrelevante quando se considera a recomendação de manter uma margem de 

segurança mínima de 2mm entre o implante e as estruturas nobres. Além disso, 

também pode apresentar uma acumulação de pequenos erros em diferentes pontos 

durante o processo de planeamento e na aplicação da técnica cirúrgica. SAFIRA et al. 
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(2013) em seu estudo, observaram que as discrepâncias foram menores que 2mm na 

maioria dos casos (97,4%), e acreditam que esta diferença é irrelevante para a maioria 

dos propósitos dos biomodelos na cirurgia Bucomaxilofacial, mas no entanto, para o 

implante dentário, essas diferenças devem ser cuidadosamente observadas. Segundo 

MOLINA et al. (2013), a imagem inadequada, a navegação incorreta do software e o 

erro humano são os principais fatores que podem comprometer o sucesso da cirurgia 

guiada. DUNG relata ainda, que as diferenças observadas entre as posições e os eixos 

dos implantes planejados e finais são aceitáveis e podem ser do resultado de micro- 

movimentos do guia cirúrgico durante a cirurgia. Concordando, HENRY-NETO (2012) 

refere que durante a cirurgia, é essencial que o guia prototipado se mantenha 

perfeitamente adaptado, sem possibilidades de alteração de posição durante a fixação, 

pois as principais causas de falha durante a cirurgia está relacionada a esta etapa 

clínica.  

A literatura mostrou que os procedimentos minimamente invasivos (cirurgia tipo 

“flapless”) parecem ser menos dolorosos quando comparados aos procedimentos 

convencionais. YOUK et al. (2014) mostraram que nos casos em que se espera dor, o 

paciente na cirurgia guiada tomou menos analgésico e o tempo da dor foi reduzido. 

Assim, os procedimentos minimamente invasivos podem diminuir a ansiedade e a 

experiência de dor, aumentando portanto, a aceitação do tratamento. CARNEIRO et al. 

(2016) mostrou resultado semelhante em sua pesquisa, onde os pacientes 

experimentaram menor dor pós-operatória e não necessitaram do uso de analgésicos.  

As vantagens da cirurgia do tipo “flapless” incluem uma cirurgia menos traumática com 

menor tempo operatório e maior rapidez na cicatrização pós-cirúrgica, além também, 

de menos complicações pós-operatórias e maior conforto ao paciente VALKOVA et al. 

(2016). Outra vantagem da cirurgia de implante sem retalho é a preservação da 

margem gengival dos dentes adjacentes e papilas interdentais, como foi mostrado por 

JEONG et al. (2011). 

Em seu trabalho, Valkova et al. (2016), apresentou as vantagens da técnica cirúrgica 

de flapless, assunto discutido anteriormente por BERDOUGO et al. (2010), que em seu 
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trabalho, discutiu as desvantagens da cirurgia tipo flapless, que poderia interferir 

negativamente com a osseointegração devido à contaminação da superfície do 

implante e à deposição de células epiteliais e conjuntivas da mucosa oral no osso 

durante a preparação cirúrgica.  

PENARROCHA et al. (2012) realizaram um estudo no qual as cirurgias foram através 

de um “mini” retalho e concluíram que o curso pós-operatório foi ligeiramente melhor 

nos pacientes submetidos à cirurgia guiada do que aqueles submetidos à colocação 

convencional de implantes com a elevação de um retalho. Com a modificação da 

técnica “miniflap” não há implicação sobre os tecidos moles periodontais dos dentes 

adjacentes. Desta forma, a fixação da mucosa é mantida e evitam-se os efeitos pós-

operatórios negativos associados à elevação dos grandes retalhos.  

Além das vantagens destacadas, FERREIRA (2010) ainda destacam o fato de que a 

cirurgia virtual guiada com técnica cirúrgica “flapless” diminui o número de consultas, 

sendo possível realizar o tratamento em um menor espaço de tempo, e vem, ao 

mesmo tempo, ao encontro aos anseios dos pacientes em facilitar o trabalho 

reabilitador. DE VICO et al. (2012) afirmaram também, que a técnica é vantajosa para 

pacientes idosos ou que fazem uso de medicações, ou para pessoas que sofrem de 

medo ou ansiedade de tratamento cirúrgico. MELONI et al. (2013) também relataram 

que a abordagem minimamente invasiva preserva a gengiva queratinizada, o que 

melhora a inserção do implante.  

Por outro lado, BARROS et al. (2015) enfatizaram que a cirurgia de “flapless” pode 

aumentar o risco de perfurações ósseas indesejáveis, danos secundários que 

aumentam a temperatura durante a preparação óssea e maior reabsorção óssea 

marginal.  

BRUYN et al. (2011), e VAN DE VELDE et al. (2010) demostraram que a técnica 

“flapless” provocou maior perda óssea marginal em torno dos implantes. Segundo 

BRUYN et al. (2011), a razão para que isso tenha ocorrido em seu estudo e dá ao fato 

de que provavelmente foi causado devido ao exagero do procedimento de 

escareamento, ou seja, o alargamento mais extenso do osso foi necessário para 
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remover bastante osso e assim permitir a colocação adequada do pilar de cicatrização.  

A técnica de colocação de implantes por meio da cirurgia virtual guiada é uma opção 

de tratamento para reabilitações orais.  O planejamento virtual apesar de apresentar 

alto custo permite a escolha do local e posição do implante, e a cirurgia guiada viável, 

previsível, segura, precisa e protege as estruturas anatômicas sendo minimamente 

invasiva.   

A cirurgia virtual guiada, conforme esta revisão de literatura, com técnica de “flapless” 

apresenta como vantagens: menor tempo cirúrgico, melhor recuperação pós operatória, 

maior conforto, menor dor e rapidez na instalação da prótese. A inserção de implantes 

com técnicas guiadas quando comparados com as técnicas tradicionais requerem 

investimentos maiores, porém favorece os resultados clínicos eliminando erros e 

garantindo o sucesso e a longevidade do tratamento (MOLINA, et al. (2013).  
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CONCLUSÃO 

 

 

A Cirurgia Guiada com a técnica Flapless tem se mostrado como uma alternativa de 

tratamento previsível, proporcionando um ganho de qualidade cirúrgica, melhor 

posicionamento dos implantes, otimização dos resultados protéticos, além do nível de 

satisfação dos pacientes. Temos que sempre levar em conta as possíveis distorções 

entre a cirurgia planejada e o guia, para obter melhores resultados. 
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