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27 anos de Implantodontia  
22 mil implantes instalados 500 pacientes tratados com Implants Zigomáticos 



Critérios para sucesso de Implantes Zigomáticos 
1 - Cumprir sua suposta função de 
suporte posterior para reconstrução 

2 - Estável quando manualmente e 
individualmente testado

3 - Sem sinal de infecção persistente

4 - Demonstra um bom resultado 
estético e funcional na reabilitação

5 - Permite a fabricação de uma 
prótese fixa implantosuportada que 
permite mastigação, estética, 
conforto e higiene ao paciente.

INTRODUÇÃO 



PACIENTE EDÊNTULO COM MAXILA ATRÓFICA 
PRINCIPAIS OBSTÁCULOS PARA ACEITAÇÃO DO TRATAMENTO 

-  Falta de adequado volume ósseo para colocação de implantes convencionais  para suportar próteses fixas 

- Tratamentos cirúrgicos complexos para corrigir estas deficiencias ósseas 

- Dor e morbidade associados aos enxertos ósseos 

- Longo tempo de tratamento e múltiplos procedimentos associados aos enxertos ósseos

- Tratamentos menos previsíveis que "Graftless Solutions”

- Altos custos impedem que grande parcela da população tenha acesso a esta opção de tratamento

Esposito M1, Grusovin MG, Coulthard P, Worthington HV The efficacy of various bone augmentation procedures for dental implants: 
a Cochrane systematic review of randomized controlled clinical trials.Int J Oral Maxillofac Implants. 2006 Sep-Oct;21(5):696-710.



     REQUISITOS CIRÚRGICOS 
Tratar o edentulismo sempre foi um desafio para os profissionais de odontologia. 
A reconstrução das arcadas atróficas causadas pelo edentulismo por vezes 
precisou de procedimentos complexos de enxerto. Procedimentos de enxerto 
trazem consigo uma morbidade e custo significativos. Hoje há grande interesse, 
por parte dos pacientes e profissionais da odontologia, nas abordagens sem 
enxerto e menos invasivas para a reabilitação da arcada atrófica. Abordagens de 
tratamento sem enxerto envolvem um jeito específico de colocar um número 
suficiente de implantes em posições estratégicas nas estruturas ósseas 
existentes dos pacientes. O cirurgião deve compreender os quatro requisitos 
cirúrgicos essenciais para o sucesso do tratamento.

H.M.Zarrinkelk e  S.Jivraj

1- Status.                           2 - Space                              3 - Spread                            4 - Stability



Consulta 1  
Anamnese, exame clínico, plano de 

reabilitação e exames.

Consulta 2 
Retorno de exames, plano de 

tratamento e orçamento

Consulta 3 
Procedimentos Pré-Cirúrgicos

Consulta 4 
Dia da cirurgia

Consulta 5 
Confecção da Prótese

Consulta 6 
Controle

FLUXO  DE ATENDIMENTO ALL-ON-4



FLUXO  DE ATENDIMENTO ALL-ON-4

Consulta 1  
Anamnese, exame clínico, plano 

de reabilitação e exames.



Anamnese, exame clínico, plano de reabilitação e exames.Consulta 1
Anamnese, exame clínico, plano de reabilitação e exames.



   1 - Ouvir o paciente ( qual a queixa, qual o problema 
dentário )

a) Descrição dos problemas da arcada superior e inferior
b) Solução desejada para arcada superior e inferior

Anamnese, exame clínico, plano de reabilitação e exames.Consulta 1
Anamnese, exame clínico, plano de reabilitação e exames.



Dados do Paciente

1.  Mulher 64 anos, usa PPR sup e inf
2. Histórico de doença periodontal 
3. Várias ausências dentárias e atrofia óssea
4. Não quer usar dentaduras
5. Não quer se submeter a enxertos 
6. Prefere solução All-on-4

Anamnese, exame clínico, plano de reabilitação e exames.Consulta 1
Anamnese, exame clínico, plano de reabilitação e exames.

a) Descrição dos problemas da arcada superior e inferior



arcada superior e inferior

Solução desejada 



Preservação 
Custo aproximado 60000,00

10%

Enxertos ósseos

90%

b) Solução desejada para arcada superior e inferior



Resecção 
Custo aproximado 30000,00

All on 4® 



2 - Perguntas 
rápidas sobre a 

Saúde do Paciente



1- Status da Saúde do Paciente ( avaliar cuidadosamente)

Qualquer processo de doença sem controle que comprometeria a cicatrização 
completa do osso e do tecido mole, deveria excluir o paciente do tratamento com 
implantes. Diabetes, osteoporose e doenças cardíacas e vasculares podem ser 
uma preocupação. Porém, se controladas, não são contraindicações absolutas 
para o tratamento. Atualmente, a contraindicação mais preocupante e absoluta 
para o tratamento é o bifosfonato intravenoso ou outras terapias 
antirreabsorvíveis. Sempre ter informações escritas do médico que trata o 
paciente nos casos de doenças mais graves sobre restrições a cirurgia para 
implantes ou orientações diversas.

Laney WR, Tolman DE. The Mayo Clinic experience with tissue-integrated prostheses. In: Albrektsson T, Zara GA, editors. 
The Brånemark Oeontegrated implant. Chicago: Quintessence; 1989. P. 165-95.

Veremos na terceira consulta
3 - REQUISITOS CIRÚRGICOS  

check List do Plano de Tratamento Cirúrgico



Contra indicações 
absolutas

- Doenças cardiovasculares não controladas 
(infarto do miocárdio recente, angina instável, 
insuficiência cardíaca grave, valvulpatias graves). 

- Deficiências imunológicas (AIDS, transplante de 
órgãos, quimioteparia).

-Coagulopatias graves.

- Hepatopatis graves

- Insuficiência renal

- Presença de neoplasias e infestão de 
bifosfonatos em altas doses para o tratamento de 
metástases ósseas.

- Osteomalacia, osteogênese imperfeita, doença de 
Paget

- Doenças neurológicas (mal de parkinson, mal de 
Alzheimer, Íctus, distúrbios mentais, síndrome de 
Down.

- Problemas psicológicos ou mentais graves que 
impeçam uma colaboração suficiente para realizar os 
tratamentos e que não garantam a manutenção 
adequada no decorrer do tempo.

- Abuso de Álcool e drogas.

- História de osteoradionecrose dos maxilares depois 
da radioterapia.



Contra indicações 
Relativas

- Doenças cardiovasculares controladas (história 
de infarto, angina estável).

- História de endocardite ou doença valvular: a profilaxia 
antibiótica, neste caso, é fundamental.

-Insuficiência respiratória crônica

-Hepatopatias sob controle

-Doenças renais sob controle

-Diabetes mellitus não controlado ( o tratamento é 
possível só se o diabetes estiver controlado.)

-Osteoporose e tratamento farmacológico da 
osteoporose com bifosfonatos: para evitar o risco de 
osteonecrose dos maxilares junto com a ingestão de 
bifosfonatos, estão previstos protocolos de interrupção 
desse tratamento.

-Problemas de coagulação: pacientes em tratamento 
anticoagulante (tratados com heparina e antagonistas 
da vitamina K) e antiagregantes (ácido acetilsalicílico)

-Hipertensão arterial

-Radioterapia prévia na região cervicofacial 
(principalmente para doses superiores a 48 Gy)

-Ansiedade e estresse

-Tabagismo grave (mais de 20 cigarros por dia): o fumo 
influencia negativamente no prognóstico em breve e 
curto prazo dos implantes osteointegrados.

-Doença periodontal ( é possível o tratamento com 
implante apenas se, depois do tratamento periodontal, 
a doença estiver controlada.

-Doenças inflamatórias agudas ou crônica dos dentes 
remanescentes.

-Doenças mucosas orais (líquen plano, pênfigo, eritema 
multiforme, estomatite herpética.





A1- DOENÇAS CARDIOVASCULARES -  Hipertensão,  Angina do Peito, Infarto do Miocardio, Insuficiência Cardíaca Congestiva, Endocardite Bacteriana Subaguda e Disfunção Cardíaca Vascular, 

A2 -  DISFUNÇÒES ENDÓCRINAS - Diabétes Melito, Disfunções da Tireoide, Disfunções da Glândula Suprarrenal, Gravidez
A3 -  DISFUNÇÒES HEMATOLÓGICAS - Disfunções Eritrocíticas, Disfunções Leucocíticas, 

A4 - DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVAS CRONICAS
A5 - DOENÇA HEPÁTICA ( CIRROSE )
A6 - DOENÇAS ÓSSEAS - Osteoporose
A7 - DISTÚRBIOS DE VITAMINA D (Osteomalacia)
A8 - HIPERPARATIREIDISMO

A9 - DISPLASIA FIBROSA

A10 - OSTEÍTE DEFORMANTE ( Doença de Paget )
A11 - MIELOMA MÚLTIPLO

A12 - OSTEOMIELITE
A13 - OSTEOG6ENESE IMPERFEITA
A14 - DISPLASIA CEMENTO-ÓSSEA
A15 - ARTICULAÇÕES PROTÉTICAS

A16 - DISPLASIA ECTODÉRMICA

A) DOENÇAS SISTÊMICAS E IMPLANTES ORAIS



B  -  DOENÇAS AUTOIMUNES SIST6EMICAS - Sindrome de Sjögren, Lúpus 
Eritematoso Sistêmico, Esclerodermia, Artrite Reumatoide, Vírus de Imunodeficiência Humana

- 

C - MEDICAMENTOS DE INTERESSE PARA A IMPLANTODONTIA - 
Bifosfanatos, Medicações Imunossupressoras, Medicações Anticoagulantes, Suplementos Herbários

D - FATORES RELACIONADOS AO ESTILO DE VIDA - Tabaco, Doenças 
Psicológicas, Uso de Álcool.

E - IRRADIAÇÃO - Radioterapia em Implantes Previamente Colocados, Colocação do 
Implante Após a Radioterapia



P rofilaxia antibiótica 
recomendada pela American Heart 

Association



3- Exame Clínico Extra-oral
1) Tipo de defeito que o paciente apresenta ( prótese metalocerâmica ou Híbrida) 

(   ) defeito simples ( perdeu somente dente).        (  ) defeito composto - perdeu dente, tecido mole    (   ) perdeu dente, tecido mole e osso

2)  Linha de sorriso e seu impacto na zona de transição ( redução óssea )
Com a prótese na boca, avaliar de frente a linha de sorriso  (  ) baixa      (  ) média            (   ) alta - CUIDADO

Obs: Quando a gengiva fica visível ao sorrir, planejar cirurgia com redução óssea de 3mm  além do limite que fica  visível

Sem a prótese na boca, avaliar de frente a linha de sorriso  (  ) baixa      (  ) média            (   ) alta - CUIDADO

3) Relação vertical e horizontal entre as arcadas superior e inferio ( prótese fixa 
ou removível )

Com a prótese na boca, avaliar de Perfil a relação entre os arcos  (  ) over-erupção     (  ) favorável      (   ) desfavorável
Sem a prótese na boca, avaliar de Perfil a relação entre os arcos  (  ) over-erupção     (  ) favorável      (   ) desfavorável



1)	Tipo	de	defeito	(perda	de	estrutura)	que	o	paciente	apresenta.

Redução ossea + protese protocolo Protese HíbridaPrótese  Metalocerâmica

A-Exame clínico



2)	Linha	do	sorriso	e	seu	impacto	na	zona	de	transição.

A-Exame clínico



2)  Linha de sorriso e seu 
impacto na zona de transição

Exame Clínico Extra-oral



A-

2)	Linha	do	sorriso	e	seu	impacto	na	zona	de	transição.

Exame clínico



3) Relação vertical e horizontal entre as 
arcadas superior e inferior

Exame Clínico Extra-oral



3)	Status	biomecânico,	relação	vertical	e	horizontal	entre	os	arcos	superior	e		inferior.

Nestes	casos	de	relação	de	arco	
desafavorável,	é	recomendado	a	
extração	dos	dentes	inferiores	e	
instalação	 de	 implantes,	 para	
e s tabe l e ce r	 uma	 me lho r	
distribuição	das	cargas.

A-Exame clínico



3)	Status	biomecânico,	relação	vertical	e	horizontal	entre	os	arcos	superior	e	inferior.

Neste	caso,	 já	estaria	
melhor	indicado	uma	
prótese	removível.

A-Exame clínico



DISCREPÂNCIAS

HORIZONTAL

V
E
R
T
I
C
A
L



1) Defeito Composto - perdeu dente, tecido mole e osso vertical e horizontal

2) Linha de Sorriso alta, com impacto na zona de transição

3) Relação Vertical e Horizontal  Favorável



4 - Exame Clínico - Intra-oral
a) Dentes presentes - avaliar saúde periodontal e se a posição destes dentes no arco permitirá uma reabilitação profética 

funcional e estética

b) Prótese total existente - avaliar se dentadura existente apresenta informações estéticas e funcionais corretas ou se será 
necessário confecção de um novo estudo com enceramento e prova de dentes e aprovação estética e funcional  e produção 

do guia multifuncional em acrílico transparente ou prensando com os dentes ( nova dentadura ).



Maxila
Todos os casos de maxilas edêntulas  com uma crista óssea medindo no mínimo 
5mm de largura e maior ou igual 10 mm de comprimento de canino a canino. 

16   15   14   13    12  11   21  22    23  24  25  26

5 - PLANO DE TRATAMENTO INICIAL E POSSIBILIDADES DE ORÇAMENTO



lano de Tratamento / Plano de reabilitaçãoP All on 4  ® 

Todos os casos de maxila edêntula com a crista óssea apresentando no 
mínimo 5mm de espessura  e maior ou igual 10 mm de canino a canino.

All on 4  Standard / implantes longos / transinusal

All on 4  Híbrido - entre 10 a 7mm x 4mm

All on 4  Zigoma - menos de 7mm x 4mm

maxila Quando?



Todos os casos de mandíbula edêntula com a crista óssea apresentando no mínimo 
5mm de espessura  e maior ou igual 8 mm de altura de canino a canino.

PauloMaloDDSMiguelde Araujo NobreRDHArmandoLopesDDS. The use of computer-guided flapless implant surgery and four implants placed in immediate function to support a fixed 
denture: Preliminary results after a mean follow-up period of thirteen monthsThe Journal of Prosthetic DentistryVolume 97, Issue 6, Supplement, June 2007, Pages S26-S34

8 mm altura

5 mm  largura

PLANO DE TRATAMENTO INICIAL E POSSIBILIDADES DE 
ORÇAMENTO

MANDÍBULA



 PLANO DE TRATAMENTO INICIAL E POSSIBILIDADES DE ORCAMENTO

Metalocerâmicas Acrílico
Sem compensação Com compensação

Protético Cirúrgico
Exame	clinico	-	1-	defeito/	2-	zona	de	transição/	3-	relação	entre	arcos

Exame	radiográfico	-	presença	de	osso	zona	1,2,3	(	simulação	Nobelclinician	)



6 - SOLICITAÇÃO DE RADIOGRAFIAS E EXAMES COMPLEMENTARES
a) Rx panorâmico ( avaliar presença de osso nas zonas 1.2, 3 )

b) Radiografias periapicais (  avaliar saúde periodontal e periapical dos dentes )

c) Rx cefalométrico

- avaliar relação  Horizontal entre os arcos ( classe 1,2,3 )

- avaliar relação Vertical entre os arcos -Over-erupção/  Favorável / Desfavorável 

- avaliar  Supra erupção da maxila ou da mandíbula

- avaliar espaço para protese Superior ( 16mm), Inferior ( 12mm)

e) Tomografia Superior e Inferior com arquivo DICON E PDF

f) Planejamento e simulação da cirurgia no  Softwere Nobelclinician

g) Planejamento e simulação da cirurgia no Protótipo

d) Fotografias 



SOLICITAÇÃO DE RADIOGRAFIAS E EXAMES COMPLEMENTARES

i) Solicitação de avaliação cardiológica com laudo  (risco cirúrgico para cada paciente 

l) Solicitação e pedidos de laudos que o CD julgar necessário de acordo com o paciente. Ex:endocrinologista, etc.

h) Solicitação e pedido de exames de sangue pré operatório 

j) Solicitação do laudo do otorrino avaliando presença de infecções ou patologias nos seios da face.



Consulta 1  
Anamnese, exame clínico, plano de 

reabilitação e exames.

Consulta 2 
Retorno de exames, plano de 

tratamento e orçamento

Consulta 3 
Procedimentos Pré-Cirúrgicos

Consulta 4 
Dia da cirurgia

Consulta 5 
Confecção da Prótese

Consulta 6 
Controle



FLUXO  DE ATENDIMENTO ALL-ON-4

Consulta 2 
Retorno de exames, plano de tratamento e orçamento



SEGUNDA CONSULTA
a) Retorno dos exames solicitados 
b) Apresentar plano de tratamento exclusivo para paciente de acordo com planejamento no 
software e cirurgia no Protótipo. 
c) Apresentar ao paciente opções de tratamento (A,B,C,D). 
d) Paciente decide pela opção de tratamento e Aprova. 
e) Agendamentos para procedimentos pré cirúrgicos: 
- Fotos ( quando ainda não solicitadas ) / Consulta para Higiene Oral                                                                                                                                                        
- Moldagens para confecção de estudo estético e funcional. 
- Confecção de guia cirúrgico Multifuncional transparente ou com dentes prensados 
(dentadura), montados em articulador. 
- Recebimento de exames e laudos médicos solicitados, preenchimento de prontuario cirurgico 
e entrega de receitas e orientações. 
- Consulta pré cirúrgica com equipe Anestesiologica. 
- Datas para cirurgia e consultas com protesista. 
f) Encaminhar para pagamento. 
g) Reservar centro cirúrgico e quarto no  Hospital. 
h) Fazer pedido de Implantes e conexões conforme planejamento. 





a) Rx panorâmico ( avaliar presença de osso nas zonas 1.2, 3 )

b) Radiografias periapicais (  avaliar saúde periodontal e periapical dos dentes )

ROSE 0 RX PANORAMAMICO GELIR SALETE

15mm

a) Retorno dos exames solicitados
SEGUNDA CONSULTA



c) Rx cefalométrico

- avaliar relação  Horizontal entre os arcos ( classe 1,2,3 )

- avaliar relação Vertical entre os arcos - Favorável ou Desfavorável 

- avaliar  Supra erupção da maxila ou da mandíbula

- avaliar espaço para protese Superior ( 16mm), Inferior ( 12mm)

a) Retorno dos exames solicitados

SEGUNDA CONSULTA



1-Extra-oral  
Toda a fece -( frente sorrindo), perfil com a prótese (sorrindo), perfil sem a prótese ( sorrindo) 

Close - frente (sorriso leve), sorriso forçado, sorriso forçado sem a prótese  
 2- Intra-oral ( com afastador ) 

Frente - oclusão com a prótese, oclusão sem a prótese, oclusal superior e oclusal inferior 
Lateral ( perfil) - oclusão sem a prótese lado direito e esquerdo

d) Fotografias 

a) Retorno dos exames solicitados

SEGUNDA CONSULTA



e) Tomografia Superior e Inferior com arquivo DICON E PDF

a) Rx panorâmico ( avaliar presença de osso nas zonas 1.2, 3 )
b) Radiografias periapicais (  avaliar saúde periodontal e periapical dos dentes )

d) Fotografias 
c) Rx cefalométrico

a) Retorno dos exames solicitados

SEGUNDA CONSULTA



e) Planejamento e simulação da cirurgia no  Softwere Nobelclinician

a) Retorno dos exames solicitados

SEGUNDA CONSULTA



g) Planejamento e simulação da cirurgia no Protótipo

a) Retorno dos exames solicitados

SEGUNDA CONSULTA







g) Planejamento e simulação da cirurgia no Protótipo

f) Planejamento e simulação da cirurgia no  Softwere Nobelclinician

e) Tomografia Superior e Inferior com arquivo DICON E PDF

a) Rx panorâmico ( avaliar presença de osso nas zonas 1.2, 3 )
b) Radiografias periapicais (  avaliar saúde periodontal e periapical dos dentes )

d) Fotografias 
c) Rx cefalométrico

i,J,K) Retorno de exames de Sangue, Cardiologista, Otorrino, outros.

a) Retorno dos exames solicitados

SEGUNDA CONSULTA



b) Apresentar plano de tratamento exclusivo para paciente de acordo com planejamento 
no software e cirurgia no protótipo.

c) Apresentar paciente opções de tratamento (A,B,C,D).

d) Paciente decide pela opção de tratamento e Aprova.

e) Agendamentos para procedimentos pré cirúrgicos: 
- Fotos

- Consulta para Higiene Oral                                                                                                                                                       

- Moldagens para confecção de estudo estético e funcional.

- Confecção de guia cirúrgico Multifuncional transparente ou com dentes prensados (dentadura), montados em 
articulador.

- Recebimento de exames e laudos médicos solicitados, preenchimento de prontuario cirurgico e entrega de 
receitas e orientações.

- Consulta pré cirúrgica com equipe Anestesiologica.

- Datas para cirurgia e consultas com protesista.

f) Encaminhar para pagamento.

g) Reservar centro cirúrgico e quarto no  Hospital.

h) Fazer pedido de Implantes e conexões conforme planejamento.


a) Retorno dos exames solicitados

SEGUNDA CONSULTA



b) Apresentar plano de tratamento exclusivo para paciente de acordo com 
planejamento no software  ( tratamento cirúrgico e protético ) 

a) Retorno dos exames solicitados

SEGUNDA CONSULTA



b) Apresentar plano de tratamento exclusivo para paciente de acordo com 
planejamento no software e cirurgia no Protótipo.

c) Apresentar paciente opções de tratamento (A,B,C,D). 
d) Paciente decide pela opção de tratamento e Aprova. 
e) Agendamentos para procedimentos pré cirúrgicos: 
- Fotos

- Consulta para Higiene Oral                                                                                                                                                       

- Moldagens para confecção de estudo estético e funcional.

- Confecção de guia cirúrgico Multifuncional transparente ou com dentes prensados (dentadura), montados em 
articulador.

- Recebimento de exames e laudos médicos solicitados, preenchimento de prontuario cirurgico e entrega de 
receitas e orientações.

- Consulta pré cirúrgica com equipe Anestesiologica.

- Datas para cirurgia e consultas com protesista.

f) Encaminhar para pagamento.

g) Reservar centro cirúrgico e quarto no hospital.

h) Fazer pedido de Implantes e conexões conforme planejamento.


SEGUNDA CONSULTA

a) Retorno dos exames solicitados



Consulta 1  
Anamnese, exame clínico, plano de 

reabilitação e exames.

Consulta 2 
Retorno de exames, plano de 

tratamento e orçamento

Consulta 3 
Procedimentos Pré-Cirúrgicos

Consulta 4 
Dia da cirurgia

Consulta 5 
Confecção da Prótese

Consulta 6 
Controle



FLUXO  DE ATENDIMENTO ALL-ON-4

Consulta 3 
Procedimentos Pré-Cirúrgicos





1) Realizar todos os procedimentos pré cirúrgicos agendados na 
segunda consulta: 
Cirúrgião e protesista 

- Fotos  
- Consulta para Higiene Oral 
- Moldagens para confecção de estudo estético e funcional. 
- Confecção de guia cirúrgico Multifuncional transparente ou com dentes prensados (dentadura), montados em articulador. 

Equipe de enfermagem 

-Preenchimento de prontuario cirurgico, receitas e orientações, 
-Agendamento do dia da cirurgia e das consultas para confecção da prótese, 
-Consulta com anestesista, 
-Encaminhar para pagamentos, 
-Reservar Hospital, 
-Laboratorio confeccionar guias cirúrgicos e mandar montados em articulador, informar se os guias serão transparentes ou com 
dentes prensados (dentadura aberta) para transformar em prótese fixa provisória. 

TERCEIRA CONSULTA



Fotos
TERCEIRA CONSULTA



- Fotos 

- Consulta para Higiene Oral

- Moldagens para confecção de estudo estético e funcional.

TERCEIRA CONSULTA



1) Realizar todos os procedimentos pré cirúrgicos agendados na segunda consulta: 
TERCEIRA CONSULTA
A - Fotos 

B - Consulta para Higiene Oral

C - Moldagens para confecção de estudo estético e funcional.

D - Confecção de guia cirúrgico Multifuncional transparente ou com dentes 
prensados (dentadura), montados em articulador. 



A - Fotos 

B - Consulta para Higiene Oral

C - Moldagens para confecção de estudo estético e funcional.

D - Confecção de guia cirúrgico Multifuncional transparente ou com dentes 
prensados (dentadura), montados em articulador. 

1) Realizar todos os procedimentos pré cirúrgicos agendados na segunda consulta: 
TERCEIRA CONSULTA



A - Fotos 

B - Consulta para Higiene Oral

C - Moldagens para confecção de estudo estético e funcional.

D - Confecção de guia cirúrgico Multifuncional transparente ou com dentes 
prensados (dentadura), montados em articulador. 

1) Realizar todos os procedimentos pré cirúrgicos agendados na segunda consulta: 
TERCEIRA CONSULTA



- Fotos 

- Consulta para Higiene Oral

- Moldagens para confecção de estudo estético e funcional.

- Confecção de guia cirúrgico Multifuncional transparente ou com dentes 
prensados (dentadura), montados em articulador. 

TERCEIRA CONSULTA



A - Fotos 

B - Consulta para Higiene Oral

C - Moldagens para confecção de estudo estético e funcional.

D - Confecção de guia cirúrgico Multifuncional transparente ou com dentes 
prensados (dentadura), montados em articulador.


1) Realizar todos os procedimentos pré cirúrgicos agendados na segunda consulta: 

E -Preenchimento de prontuario cirurgico, receitas e orientações,

F -Agendamento do dia da cirurgia e das consultas para confecção da prótese,

G -Consulta com anestesista,

H -Encaminhar para pagamentos,

I -Reservar Hospital,

J -Laboratorio confeccionar guias cirúrgicos e mandar montados em articulador, 
informar se os guias serão transparentes ou com dentes prensados (dentadura 
aberta) para transformar em prótese fixa provisória,


TERCEIRA CONSULTA



2 - REQUISITOS PROTÉTICOS  

check List do Plano de Tratamento Protético 
             


1- Posição do bordo incisal dos incisivos 

2 - Espaço para confecção da  prótese

3  - Suporte de Lábio

4 - Linha de sorriso, comprimento de Lábio e seu impacto na 
zona de transição 

5 - Contorne e Emergência da Prótese 

6 - Contato tecidual

7 - Oclusão

S. Jivraj and Zarrinkelk

TERCEIRA CONSULTA



TERCEIRA CONSULTA
2 - REQUISITOS PROTÉTICOS  

check List do Plano de Tratamento Protético

Posição Vertical - Display
Posição Horizontal - som “S”
Angulação - Som “F"

1. Posição do Bordo Incisal

Posição Vertical - Display
Posição Horizontal - som “S”
Angulação - Som “F"

Na	pronúncia	f	v,	observar	se	a	porção	incisai	dos	dentes
incisivos	superiores	toca	a		transição	da	parte	seca	com	a

úmida	do	lábio	inferior.	Essa	análise	permitirá	a	avaliação
do	comprimento	dos	dentes	e	também	da	posição	destes	
no	sentido	antero-posterior.	Quando	os	dentes	foram
montados	em	uma	posição	muito	vestibularizada,	há	
invasão	da	porção	insisal	na	parte	seca.	Nas	mulheres

isto	resultará	em	dentes	manchados	por	batom	na	fala.

Posição Bordo Incisal - Reabsorção moderadaNa	pronúncia	de	fonemas	com	as	letras	S	e	CH

deve-se	observar	o	espaço	existente	para	pas

sagem	do	ar	que	se	estalece	entre	a	face	incisai

dos	dentes	anteriores	inferiores	e	a	concavida

de	palatina	dos	superiores.	Invasões	nesse	es

paço	significarão	dificuldades	fonéticas	e,	em	
geral	são	resultados	de	DV	alta/	invasão	EFL



1 - Posição do bordo incisai dos incisivos superiores e inferiores 
Posição do bordo incisal - defeito somente dental

TERCEIRA CONSULTA
2 - REQUISITOS PROTÉTICOS  

check List do Plano de Tratamento Protético



1 - Posição do bordo incisai dos incisivos superiores e inferiores 

Posição  normal Over-erupção Reposicionamento

1 - Reposicionar dentes no modelo de gesso 

2 - Redução óssea na cirurgia

TERCEIRA CONSULTA
2 - REQUISITOS PROTÉTICOS  

check List do Plano de Tratamento Protético



TERCEIRA CONSULTA
2 - REQUISITOS PROTÉTICOS  

check List do Plano de Tratamento Protético

2 - Espaço para 
confecção da  prótese


Resina

Cerâmica

15 a 16 mm



2 - Espaço para Confecção da Prótese (análise do espaço vertical )
REABSORÇÃO ÓSSEA

Defeito simples - metalocerâmica Defeito composto -  acrilico

Dente Metalocerâmica Híbrida Overdênture

TERCEIRA CONSULTA
2 - REQUISITOS PROTÉTICOS  

check List do Plano de Tratamento Protético



2 - Espaço para Confecção da Prótese (análise do espaço vertical )

Defeito simples Defeito composto

Prótese Ideal 

Observação; 

1- o protesista  deve riscar ( mapear ) no modelo de 
gesso, onde é a  linha de sorriso  ( cor vermelha ),

2- o protesista deverá fazer um guia cirúrgico ja 
identificando onde deverá ser a redução óssea.


TERCEIRA CONSULTA
2 - REQUISITOS PROTÉTICOS  

check List do Plano de Tratamento Protético



TERCEIRA CONSULTA
2 - REQUISITOS PROTÉTICOS  

check List do Plano de Tratamento Protético

3. Suporte Labial

Prova de dentes ( perda de suporte )

Prova de dentes ( bom  suporte )



TERCEIRA CONSULTA

2 - REQUISITOS 
PROTÉTICOS  

check List do Plano de 
Tratamento Protético

3 - Suporte 
de Lábio 



S.Jivraj and H.Zarrinkelk

TERCEIRA CONSULTA
2 - REQUISITOS PROTÉTICOS  

check List do Plano de Tratamento Protético

4. Linha do sorriso e comprimento de lábio - zona de transição ( fala e sorriso )

4. Comprimento do lábio

75%	-	100%

Menos	75% Mais	de	100%



4 - Linha de sorriso, comprimento de Lábio e seu impacto 
na zona de transição ( exame clinico extra oral )

     - Com a prótese - mostra a gengiva ao sorrir,                                                                                       

        - Sem a prótese - mostra a gengiva ao sorrir,                                                                                   
Exemplo: Se o paciente mostra 3mm de gengiva ao sorrir sem a prótese, 
devemos reduzir 5mm de osso, para esconder sob o lábio,  a zona de transição 
da gengiva rosa da prótese com a gengiva do paciente.

        


            
S.Jivraj and H.Zarrinkelk

TERCEIRA CONSULTA
2 - REQUISITOS PROTÉTICOS  

check List do Plano de Tratamento Protético



4. Linha do sorriso e comprimento de lábio - zona de transição ( fala e sorriso )

TERCEIRA CONSULTA
2 - REQUISITOS PROTÉTICOS  

check List do Plano de Tratamento Protético



TERCEIRA CONSULTA
2 - REQUISITOS PROTÉTICOS  

check List do Plano de Tratamento Protético

5 - Contorno e Emergência da Prótese = suporte de lábio 

…é um requisito Protético
…mas é responsabilidade Cirúrgica

Falta	severa	de	Suporte	Labial

Desconfortável	ao	Paciente

Dificuldade	de	Higiene

S.Jivraj and H.Zarrinkelk



PODEMOS TRATAR ESTE CASO COM PRÓTESE FIXA ???

- Com a prova de dentes em cera - Sem a prova de dentes em cera

TERCEIRA CONSULTA
2 - REQUISITOS PROTÉTICOS  

check List do Plano de Tratamento Protético

5 - Contorno e Emergência da Prótese = suporte de lábio 



TERCEIRA CONSULTA

2 - REQUISITOS 
PROTÉTICOS  

check List do Plano de 
Tratamento Protético

5 - Contorno e 
Emergência da 
Prótese = 
suporte de 
lábio 



TERCEIRA CONSULTA
2 - REQUISITOS PROTÉTICOS  

check List do Plano de Tratamento Protético

S.Jivraj and H.Zarrinkelk

6 - Contato tecidual 
A redução óssea e uso de guia cirúrgico e protético ( guia multifuncional ), 
vai tornar mais precisa a colocação e posição dos implantes e conexões, 
resultando em próteses mais estreitas e convexas, e com contato tecidual 
adequado para fonética. 

        


            

1.  Base convexa 
2. Altamente polida 
3. Compressão tecidual 
4. Esculpir tecido mole



6 - Contato tecidual 
       


            

TERCEIRA CONSULTA
2 - REQUISITOS PROTÉTICOS  

check List do Plano de Tratamento Protético



TERCEIRA CONSULTA
2 - REQUISITOS PROTÉTICOS  

check List do Plano de Tratamento Protético

S.Jivraj and H.Zarrinkelk

6 - Contato tecidual 
       


            



TERCEIRA CONSULTA
2 - REQUISITOS PROTÉTICOS  

check List do Plano de Tratamento Protético



TERCEIRA CONSULTA
2 - REQUISITOS PROTÉTICOS  

check List do Plano de Tratamento Protético

7 - Oclusão

S.Jivraj and H.Zarrinkelk

1. Boa distribuição ântero-posterior dos 
implantes. 

2. Sem contatos prématuros 
3. Sem interferência na lateralidade 
4. Contato de canino a canino, lateralidade em 

canino (arco total) 
5. Estabilização do conjunto com prótese 

acrílica parafusada sem cantilevers com 
carga imediata.

Aumento de carga oclusal

Menor qualidade óssea



TERCEIRA CONSULTA
3 - REQUISITOS CIRÚRGICOS  

check List do Plano de Tratamento Cirúrgico

1- Status da Saúde do Paciente ( avaliar 
cuidadosamente) 
2- Espaço Protético 
3- Distribuição Antero-Posterior dos Implantes 
4- Estabilidades Inicial dos Implantes 

H.M.Zarrinkelk and  S.Jivraj



Princípios do Prof. PI Branemark: 

- Simplificação 
- Gerenciamento multidisciplinar 
- Resultados previsíveis 
- Planejamento centrado no paciente.



1- Status da Saúde do Paciente ( avaliar cuidadosamente)

Qualquer processo de doença sem controle que comprometeria a cicatrização 
completa do osso e do tecido mole, deveria excluir o paciente do tratamento com 
implantes. Diabetes, osteoporose e doenças cardíacas e vasculares podem ser 
uma preocupação. Porém, se controladas, não são contraindicações absolutas 
para o tratamento. Atualmente, a contraindicação mais preocupante e absoluta 
para o tratamento é o bifosfonato intravenoso ou outras terapias 
antirreabsorvíveis. Sempre ter informações escritas do médico que trata o 
paciente nos casos de doenças mais graves sobre restrições a cirurgia para 
implantes ou orientações diversas.

Laney WR, Tolman DE. The Mayo Clinic experience with tissue-integrated prostheses. In: Albrektsson T, Zara GA, editors. 
The Brånemark Oeontegrated implant. Chicago: Quintessence; 1989. P. 165-95.

3 - REQUISITOS CIRÚRGICOS  

check List do Plano de Tratamento Cirúrgico

TERCEIRA CONSULTA



Laney WR, Tolman DE. The Mayo Clinic experience with tissue-integrated prostheses. In: Albrektsson T, Zara GA, editors. 
The Brånemark Oeontegrated implant. Chicago: Quintessence; 1989. P. 165-95.

TERCEIRA CONSULTA
3 - REQUISITOS CIRÚRGICOS  

check List do Plano de Tratamento Cirúrgico

1- Status da Saúde do Paciente ( avaliar cuidadosamente)
    - Questionário de Saúde ( Alergias, diabetes, hipertensão, etc)

    - Exames de sangue, Laudo do Cardiologista, Laudo do Otorrino, outros…,

    - Relembrar o paciente sobre medicamentos receitados, suspender 
anticoagulantes conforme orientação médica,  outras orientações médicas..,

    - Avaliação do Médico anestesista

    - Decidir se a cirurgia será com anestesia geral, com sedação e anestesia 
local ou somente com anestesia local.

            



Contra indicações 
absolutas

- Doenças cardiovasculares não controladas 
(infarto do miocárdio recente, angina instável, 
insuficiência cardíaca grave, valvulpatias graves). 

- Deficiências imunológicas (AIDS, transplante de 
órgãos, quimioteparia).

-Coagulopatias graves.

- Hepatopatis graves

- Insuficiência renal

- Presença de neoplasias e infestão de 
bifosfonatos em altas doses para o tratamento de 
metástases ósseas.

- Osteomalacia, osteogênese imperfeita, doença de 
Paget

- Doenças neurológicas (mal de parkinson, mal de 
Alzheimer, Íctus, distúrbios mentais, síndrome de 
Down.

- Problemas psicológicos ou mentais graves que 
impeça uma colaboraçãoo suficiente para realizar os 
tratamentos e que nao garagem a manutenção 
adequada no decorrer do tempo.

- Abuso de Álcool e drogas.

- História de osteoradionecrose dos maxilares depois 
da radioterapia.



Contra indicações 
Relativas

- Doenças cardiovasculares controladas (história 
de infarto, angina estável).

- História de endocardite ou doença valvular: a profilaxia 
antibiótica, neste caso, é fundamental.

-Insuficiência respiratória crônica

-Hepatopatias sob controle

-Doenças renais sob controle

-Diabetes mellitus não controlado ( o tratamento é 
possível só se o diabetes estiver controlado.)

-Osteoporose e tratamento farmacológico da 
osteoporose com bifosfonatos: para evitar o risco de 
osteonecrose dos maxilares junto com a ingestão de 
bifosfonatos, estão previstos protocolos de interrupção 
desse tratamento.

-Problemas de coagulação: pacientes em tratamento 
anticoagulante (tratados com heparina e antagonistas 
da vitamina K) e antiagregantes (ácido acetilsalicílico)

-Hipertensão arterial

-Radioterapia prévia na região cervicofacial 
(principalmente para doses superiores a 48 Gy)

-Ansiedade e estresse

-Tabagismo grave (mais de 20 cigarros por dia): o fumo 
influencia negativamente no prognóstico em breve e 
curto prazo dos implantes osteointegrados.

-Doença periodontal ( é possível o tratamento com 
implante apenas se, depois do tratamento periodontal, 
a doença estiver controlada.

-Doenças inflamatórias agudas ou crônica dos dentes 
remanescentes.

-Doenças mucosas orais (líquen plano, pênfigo, eritema 
multiforme, estomatite herpética.



2 - Espaço Protético - tipo defeito, tipo de prótese, zona de transição, relação V H


   

TERCEIRA CONSULTA
3 - REQUISITOS CIRÚRGICOS  

check List do Plano de Tratamento Cirúrgico

Resina

Cerâmica



1)	Tipo	de	defeito	(perda	de	estrutura)	que	o	paciente	apresenta.

GUIA DE REDUÇÃO ÓSSEA GUIA DE REDUÇÃO ÓSSEA GUIA DE REDUÇÃO ÓSSEA



15mm

2 - Espaço Protético - 
 tipo de defeito, tipo de prótese, zona de transição, relação V H 



TERCEIRA CONSULTA
3 - REQUISITOS CIRÚRGICOS  

check List do Plano de Tratamento Cirúrgico

2 - Espaço Protético - tipo de defeito, tipo de prótese, zona de transição, relação V H

 Nossa paciente - Defeito composto, prótese híbrida, necessita redução óssea para esconder a zona de transição




                                                                                                      
3- Distribuição Antero-Posterior dos Implantes


H.M.Zarrinkelk and  S.Jivraj

TERCEIRA CONSULTA
3 - REQUISITOS CIRÚRGICOS  

check List do Plano de Tratamento Cirúrgico



H.M.Zarrinkelk and  S.Jivraj

                                                                                                      
3- Distribuição Antero-Poserior dos Implantes


TERCEIRA CONSULTA
3 - REQUISITOS CIRÚRGICOS  

check List do Plano de Tratamento Cirúrgico



                                                                                                      
3- Distribuição Antero-Poserior dos Implantes

TERCEIRA CONSULTA
3 - REQUISITOS CIRÚRGICOS  

check List do Plano de Tratamento Cirúrgico



H
.M

.Zarrinkelk and  S.Jivraj

TERCEIRA CONSULTA
3 - REQUISITOS CIRÚRGICOS  

check List do Plano de Tratamento Cirúrgico                                                                                                      

3- Distribuição Antero-Poserior dos Implantes




    - Quantidade óssea

    - Qualidade óssea

    - Fumante

    - Diabético

    - Idoso

    - Osteoporose


H.M.Zarrinkelk and  S.Jivraj

TERCEIRA CONSULTA
3 - REQUISITOS CIRÚRGICOS  

check List do Plano de Tratamento Cirúrgico                                                                                                      

4- Estabilidade Inicial dos Implantes acima de 35N.

Design do Implante

Osteotomia 

Ancoragem em osso não alveolar 
- zigomático
- pilar canino
- soalho da cavidade nasal
- pterigóide

A equipe do Malo usa 45N a 50N ( levar em consideração os fatores abaixo )


- dependem do paciente - dependem do cirurgião



H.M.Zarrinkelk and  S.Jivraj

TERCEIRA CONSULTA
3 - REQUISITOS CIRÚRGICOS  

check List do Plano de Tratamento Cirúrgico                                                                                                      

4- Estabilidade Inicial dos Implantes acima de 35N.
Equipe Malo 45 a 50 N.



TERCEIRA CONSULTA
3 - REQUISITOS CIRÚRGICOS  

check List do Plano de Tratamento Cirúrgico                                                                                                      

4- Estabilidade Inicial dos Implantes acima de 35N.
Equipe Malo 45 a 50 N.

    

H.M.Zarrinkelk and  S.Jivraj



TERCEIRA CONSULTA
3 - REQUISITOS CIRÚRGICOS  

check List do Plano de Tratamento Cirúrgico

4- Estabilidade Inicial dos Implantes acima de 35N.

Edmond Bedrossian

Reposicionamento	tardio Implante	longo Implante	largos Implante	zigomático Duplo	Zigomático



4  - Planejar e simular a cirurgia no software 
Nobelclinician com planos A e planoB 

5 - Operar protótipo ( plano A e plano B ) 

6 - Pedir implantes e conexões e biomateriais 

 

TERCEIRA CONSULTA
3 - REQUISITOS CIRÚRGICOS  

check List do Plano de Tratamento Cirúrgico



Consulta 1  
Anamnese, exame clínico, plano de 

reabilitação e exames.

Consulta 2 
Retorno de exames, plano de 

tratamento e orçamento

Consulta 3 
Procedimentos Pré-Cirúrgicos

Consulta 4 
Dia da cirurgia

Consulta 5 
Confecção da Prótese

Consulta 6 
Controle

FLUXO  DE ATENDIMENTO ALL-ON-4



Consulta 4 
Dia da cirurgia

FLUXO  DE ATENDIMENTO ALL-ON-4



TRATAMENTO CIRÚRGICO 
                                                                                                                  
- Cirurgia em Hospital com Anestesia Geral  

- Cirurgia em Consultório com Sedação Venosa  e 
Anestesia Local 

- Cirurgia em Consultório com Sedação Oral 
Anestesia Local 

- Cirurgia em Consultório com  Anestesia Local 

QUARTA CONSULTA













































Depois da cirurgia
- Aplicação de gel de clorexidina  após a cirurgia

- Controle da oclusão

- Instruir ao paciente para não sobrecarregar a 
estrutura - dieta macia por 6 meses 

DIA 1



Consulta 1  
Anamnese, exame clínico, plano de 

reabilitação e exames.

Consulta 2 
Retorno de exames, plano de 

tratamento e orçamento

Consulta 3 
Procedimentos Pré-Cirúrgicos

Consulta 4 
Dia da cirurgia

Consulta 5 
Confecção da Prótese

Consulta 6 
Controle

FLUXO  DE ATENDIMENTO ALL-ON-4



FLUXO  DE ATENDIMENTO ALL-ON-4

Consulta 5 
Confecção da Prótese



QUINTA CONSULTA
TRATAMENTO PROTÉTICO


- OPÇÃO 1- fase 1-  PRÓTESE PROVISÓRIA EM ATÉ 24 HORAS  
  
a) Conversão da Prótese Total Antiga  
b) Confecção de Nova Prótese Total   
c) Moldagem com Guia MultifuncionaL 

 - OPCÃO 1- FASE 2 - CONFECÇÃO DA PROTESE DEFINITIVA ( 6 meses depois) 

- OPÇÃO 2 - fase 1 - PRÓTESE DEFINTIVA  EM ATÉ 72 HORAS 

-  OPÇÃO 2 - fase 2 - REEMBASAMENTO DA PRÓTESE DEFINTIVA ( 6 meses depois) 

 



1-Conversão da Prótese Total Antiga - com informações 
corretas 

2- Confecção de Nova Prótese Total - com informações 
corretas 

3- Moldagem com Guia Multifuncional ( com informações 
corretas ) e laboratório vai confeccionar a prótese 

PACIENTE TOTALMENTE EDÊNTULO



Técnica I
Conversão da Prótese Total em Prótese Provisória





1- Confecção de um Guia Multifuncional sobre o 
modelo de gesso montados em articulador 
( laboratório remove os dentes do modelo) 

2- Laboratório vai confeccionar  a prótese 
provisória em 24 horas ou a Definitiva em até 3 
dias.

PACIENTE COM DENTES



Técnica II



- OPÇÃO 2 - fase 1 - PRÓTESE DEFINTIVA  EM ATÉ 3  

- Moldagem dos implantes com guia multifuncional, registro de mordida e moldagem 
do antagonista ( laboratório vai vazar, montar em articulador e montar dentes em 
cera ), 

- Prova dos dentes em cera ajustes estéticos e funcionais ( laboratório vai 
confeccionara barra metálica e montar dentes para prova de barra) 

- Prova de barra metálica e rx panorâmico e prova de dentes em cera e correções 
estéticas e funcionais ( laboratório vai prensar e dar acabamento na prótese 
definitiva ) 

- Instalação da prótese fixa definitiva e ajuste oclusal, 
- Orientações sobre cuidados na mastigação nos primeiros 6 meses, sobre cuidados 

com a higiene (fio dental, escova e encova elétrica, waterpick)

Técnica II

















ontrole pós operatório

1 Meses 
após 

cirurgia

- Higiene Oral 
- Aparelhos de higiene ( Waterpick ou Oralget) e escova elétrica 
- Remoção de sutura 
- Aplicação de clorexidina gel 
- Controle da supuração com pressão digital

-Controle da oclusão 
-Procurar qualquer fratura ou afrouxamento dos componentes 

protéticos 

Casos de função imediata

C



10 dias 
após 

cirurgia

-Radiografia Panorâmica 
-Radiografias periapicais 
-Remoção de sutura 
-Aplicação de clorexidina gel 
-  Controle da supuração com pressão digital

-Remoção da prótese - desinfecção e limpeza 
-Controle da oclusão 
- Instruir ao paciente não sobrecarregar a estrutura 
-Procurar qualquer fratura ou afrouxamento dos componentes 

protéticos 

Casos de função imediata

C ontrole pós operatório



ORIENTAÇÕES







rotocolo de manutenção

4 Meses 
após 

cirurgia

-Higiene Oral 
-Radiografias Periapicais 
-Aplicação de clorexidina gel 
- Verificar inflamação e infecção

Casos de função imediata

-Remoção da prótese - desinfecção e limpeza 
-Controle da oclusão 
-Procurar qualquer fratura ou afrouxamento dos componentes 

protéticos 

P



- Diagnóstico do tratamento realizado ( implantes e prótese), Sinais 
e sintomas, avaliação clinica e radiográfica,


- Remoção da prétese, instalação dos transfers, união com acrílico 
e moldagem com moldeira aberta, para cópia do contorno 
gengival (a prótese deverá vir reembasada com uma leve 
compressão ) - laboratório vai fazer o reembasamento,


- Instalação da prótese fixa definitiva e ajuste oclusal,

- Orientações sobre cuidados na mastigação, sobre cuidados com 

a higiene (fio dental, escova e encova elétrica, waterpick), e 
agendar retornos periódicos a cada 6 meses.

pção 2 - fase 2o
Reembasamento da prótese definitiva



rotocolo de manutenção

1 Ano 
após 

cirurgia

-Profilaxia a cada 6 meses. 
-Verificar Oclusão 
-Verificar inflamação e infecção 
-Radiografias periapicais anuais

P



rotocolo de manutenção

Se um 
problema é 
detectado

-Remover a prótese para desinfecção e limpeza 
e para verificar os implantes quanto a infecção e 
estabilidade.

P



Critérios para sucesso de Implantes Zigomáticos 
1 - Cumprir sua suposta função de 
suporte posterior para reconstrução 

2 - Estável quando manualmente e 
individualmente testado

3 - Sem sinal de infecção persistente

4 - Demonstra um bom resultado 
estético e funcional na reabilitação

5 - Permite a fabricação de uma 
prótese fixa implantosuportada que 
provém conforto e higiene ao 
paciente.


