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Orientação administrativa para a(o)
Cirurgiã(o)-Dentista e os profissionais auxiliares

atuantes na área de Implantodontia.

guia para o 
IMPLANTODONTISTA
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As intervenções cirúrgicas para a instalação de implantes odontológicos se 
tornaram mais precisas e seguras com a evolução das técnicas para a realização 
de enxertos ósseos e gengivais no complexo maxilo-mandibular. Vale 
ressaltar a importância da manutenção e o controle de implantes e próteses 
já instalados, assim como a relevante atuação em equipe dos envolvidos nos 
procedimentos.
 
As profissões auxiliares (TPD, TSB, APD e ASB) são essenciais para que o resultado 
final seja atingido com sucesso em todas as etapas. Transformar o sorriso de 
uma pessoa é levar o reconhecimento e a valorização da Odontologia para o 
profissional e para a população.

Marcos Jenay Capez - Presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

É com muito orgulho que o Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo (CROSP) registra, 
atualmente, mais de 4.000 especialistas 
cadastrados em implantodontia. Esses profissionais 
têm a missão de devolver a função mastigatória 
e a estética para milhares de pessoas.
 
Hoje, com o auxílio da tecnologia, é possível 
realizar tomografias computadorizadas que, 
aliadas ao uso de softwares específicos, 
já podem simular as cirurgias por meio da 
construção de biomodelos. 
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I m p l a n t o d o n t i a
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INTRODUÇÃO

Com o advento da Implantodontia Oral, a Odontologia passou 
por uma fase de quebra de paradigmas e profunda transformação 
profissional. A sociedade, antes conformada com o edentulismo, 
que seria natural na terceira idade, surpreendeu-se com uma nova 
realidade, que pode permitir uma dentição saudável e funcional 
até a mais avançada idade.

Com isso, aumentou a responsabilidade da(do) cirurgiã(o)-
dentista e de toda sua equipe, por acompanhar e promover 
a manutenção desses tratamentos. A necessidade de 
instalar, dar função e registrar os componentes usados nas 
cirurgias tornou-se fundamental.

Assim como os demais procedimentos odontológicos, todo 
atendimento deve ser anotado em ficha do paciente (física ou 
digital). Porém na Implantodontia torna-se imprescindível o 
registro de todos os componentes utilizados, bem como de sua 
procedência, e realizar um descritivo da metodologia realizada. 
A justificativa é bem simples, o paciente tem o direito de saber e 
manter consigo tais informações, para utilizá-las quando precisar.

A rastreabilidade dos componentes e biomateriais utilizados 
é imperiosa, (lembrando que a procedência destes é de 
responsabilidade da(do) cirurgiã(o)-dentista e laboratório de 
prótese). Atualmente, é inaceitável que os produtos utilizados 
não possuam registro nos orgãos competentes (ex. ANVISA). 
http://portal.anvisa.gov.br/consulta-produtos-registrados

Esse processo visa ter um maior controle histórico das 
informações dos implantes, dos componentes e do material 
protético utilizado nos casos realizados, haja vista a perenidade 
da reabilitação com implantes e a constante necessidade de 
manutenção.

Dessa forma, para colaborar com a(o) cirurgiã(o)-dentista que 
atua em Implantodontia, este manual de boas práticas traz 
sugestões que têm, em si próprias, o intuito de somar àquilo 
que a(o) profissional já faz em sua rotina clínica, tendo como 
objetivo o aprimoramento da especialidade.
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CADASTRO DE PACIENTES | ANAMNESE | EXAMES 
Laboratoriais/Imagem/Complementares

Cadastro de pacientes

O primeiro contato com o paciente é fundamental para 
o sucesso do tratamento. Logo, alguns passos devem ser 
seguidos a fim de que essa condução seja satisfatória.

O preenchimento de ficha cadastral é bem importante. 
Documentos como CPF e RG, assim como a apresentação 
de carteira de convênio (se aplicável), podem ser solicitados 
ao paciente. Dados como endereço residencial e local 
de trabalho devem constar do cadastro. Fica também a 
sugestão de um familiar ou amigo para caso de necessidade 
de contato.

A ficha cadastral, muitas vezes, é negligenciada, mas a 
experiência demonstra que, comumente, dados cadastrais 
podem ser necessários para consulta futura.

Anamnese 

Deve ser preenchida e assinada pelo 
paciente. Depois, a(o) profissional deve 
proceder a consulta questionando cada 
item para se certificar das respostas. Na 
sequência, tem início o exame clínico 
físico, onde a(o) profissional anotará 
o estado bucal em que o paciente se 
encontra.

Nesse momento, é realizada a documentação fotográfica, 
conforme as imagens ao lado, bem como os modelos de 
estudo (próxima página). É preciso também esclarecer ao 
paciente os procedimentos que envolvem a cirurgia com 
implantes, para que este comece a ter um entendimento do 
que será realizado. 

Imagens cedidas por Alessandra R. Alves de Souza
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Exemplos de modelo de estudo

Imagens cedidas pelo  
Dr. Frederico Nigro

Exames laboratoriais/imagem/complementares

Uma vez que o paciente esteja disposto a dar continuidade, 
é necessário pedir os exames imageológicos.

Exames normalmente pedidos:

• Hemograma;
• Coagulograma;
• Glicemia;
• Hemoglobina glicada;
• Dosagem de sódio e potássio;
• Dosagem de uréia e creatinina;
• Fosfatase alcalina;
• Colesterol e frações.

Demais exames deverão ser pedidos de acordo com o critério 
profissional pessoal.
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Sempre será pedida uma radiografia panorâmica, e, em 
pacientes parcialmente dentados, radiografias periapicais dos 
dentes remanescentes. Das áreas edêntulas faz-se necessário 
o pedido de tomografias, pois só assim a(o) profissional 
pode ter uma visão tridimensional da região a ser operada, 
bem como medidas reais do volume ósseo disponível. Em 
algumas situações, é possível pedir protótipos associados as 
tomografias para auxiliar no planejamento do caso.

De posse dos exames imageológicos, dos modelos de 
estudo, das fotografias, do exame clínico e da anamnese, 
a(o) profissional estará apta(o) a realizar o planejamento do 
caso.

Sempre é interessante a realização de modelos de trabalho 
conforme as imagens ao lado, os quais simulam o que o 
tratamento se propõe a realizar. Em várias situações, pode-
se realizar esse planejamento de maneira virtual e obter os 
modelos através de impressoras 3D.

Cada caso tem as suas particularidades, e 
sempre haverá mais de uma possibilidade 
de reabilitação. Estas devem ser descritas 
no planejamento, bem como a previsão 
de custos de cada uma.

Exemplos de modelo de Trabalho

Imagens cedidas pelo  
Dr. Frederico Nigro

Uma vez que o paciente tenha ciência 
do que será realizado e aceito, o mesmo 
deve assinar o planejamento com a 
opção de eleição, bem como o termo de 
consentimento assistido e de imagem.

A partir desse ponto, a(o) profissional 
deve solicitar os exames complementares, 
sendo alguns deles básicos e essenciais. 
A critério de cada profissional, de 
acordo com a situação particular de cada 
paciente, exames adicionais podem ser 
solicitados.

Caso o paciente aceite o plano de 
tratamento, baixe aqui a sugestão 
de Minuta de Contrato de prestação de 
Serviços Odontológicos.
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Vale salientar que todos os procedimentos 
devem ser descritos detalhadamente na 
ficha e os respectivos adesivos dos implantes 
e biomateriais devem 
ser anexados.

Lembre-se que todos os produtos precisam 
ser autorizados pela ANVISA.

Ao se liberar o paciente para que este aguarde o tempo 
necessário à realização da prótese final, poderá ser fornecido 
ao mesmo, em papel timbrado da(do) profissional, o tipo de 
implante utilizado, com as suas respectivas medidas, e em 
casos de enxertos, o biomaterial utilizado. Seria interessante 
que, nesse documento a ser entregue para o paciente, também 
sejam colocadas as etiquetas de cada produto utilizado.

Planejamento desdentados – Totais

• Moldagem anatômica;
• Moldagem funcional;
• Plano de cera;
• Montagem em articulador;
• Montagem dos dentes e prova;
• Confecção da guia radiológica com marcadores radiopacos
• Tomografia computadorizada;
•  Planejamento cirúrgico (enxerto ósseo e/ou implantes) e 

Protético;
• Confecção da guia cirúrgica.

Planejamento desdentados – Parciais

• Moldagem e obtenção dos modelos;
• Montagem em articulador;
•  Enceramento diagnóstico ou plano de cera + montagem 

dos dentes;
• Tomografia computadorizada;
•  Planejamento cirúrgico (enxerto ósseo e/ou implantes) e 

protético;
• Confecção da guia cirúrgica.

Escolha qual dos protocolos será mais adequado para cada 
caso: carga imediata, precoce ou tardia.

É recomendado anexar em prontuário as etiquetas dos 
materiais de enxertia, implantes e componentes protéticos 

Uma vez realizada a cirurgia, com os 
cuidados pré e pós-operatórios adequados, 
o paciente deve ser informado do tempo 
de espera para a realização da prótese 
final, a qual deve estar planejada na ficha 
apropriada.

PLANEJAMENTO PROTÉTICO E CIRÚRGICO
 
O planejamento protético cirúrgico ou planejamento reverso 
poderá ser utilizado para que tenhamos previsibilidade no 
resultado estético e funcional da reabilitação oral.

Conforme a necessidade, poderão ser efetuados alguns 
tratamentos, como, por exemplo, semiologia, periodontia, 
endodontia, dentística, ortondontia e avaliação de DTMs.

No retorno do paciente para a confecção 
da prótese, os dados, tipo de prótese e a 
descrição de cada procedimento devem 
estar escritos na ficha correspondente. 
Ao final do trabalho, o paciente deve 

estar ciente do planejamento de manutenção, sendo que, 
após seis meses do término do tratamento, uma ficha de 
atualização deve ser preenchida.
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com as devidas referências de lote, fabricante e registros na 
ANVISA. Os laboratórios de prótese juntamente com o nome 
de seu responsável técnico devem constar neste prontuário.
Os registros dos implantes e componentes protéticos 
podem ser compartilhados com os pacientes.

Preparo cuidadoso da região que receberá a reabilitação 
com implantes osseointegráveis

•  Remoção de elementos dentários com diagnóstico preciso 
e raízes residuais;

• Tratamento de lesões e cistos;

•  Avaliação de perdas verticais e horizontais das tábuas 
ósseas;

•  Escolha do melhor procedimento cirúrgico e medica-
mentoso.

Seleção criteriosa quanto ao tipo de enxerto ósseo e 
biomateriais a serem utilizados
 
•  Comprovação cientifica estabelecida;
•  Especificidades em relação às características, à origem, 

à classificação, ao tipo, à granulação, aos objetivos, às 
indicações e aos devidos tempos de reabsorção, que devem 
ser adequados aos tempos de neoformação e reparos 
teciduais conforme os tipos, sítios e locais dos defeitos ósseos;

•  Registros pela ANVISA de modo a garantir respaldo legal 
nos casos de intercorrências.

Osseointegração 

•  Período biológico (em alguns casos sugeridos pela própria 
empresa fabricante do implante);

•  Exames clinico e radiográfico que comprovem o êxito na 
osseointegração;

•  Atenção ao tempo ideal para instalação e reabilitação 
protética sobre os implantes previamente osseointegrados 
(estes devidamente registrados na ANVISA), que variam 
muito conforme os tipos de reconstruções ósseas realizadas.

Fase protética

•  Bom senso no planejamento protético-cirúrgico (reverso);

•  Respeitar e aplicar os conceitos de oclusão ideal (ajustes);

•  Respeitar distancias biológicas;

•  Sempre anexar ao prontuário do paciente as etiquetas 
dos componentes protéticos utilizados com as devidas 
referências do fabricante, do lote, da data e dos registros 
da ANVISA;

•  Anexar toda a documentação proveniente do laboratório 
de prótese (devidamente regularizado) utilizado em cada 
reabilitação.

Protocolo de manutenção e acompanhamento pós-
instalação da prótese sobre implante, periódico de acordo 
com a necessidade individual
 
Todo paciente a ser reabilitado por meio de prótese sobre implante 
deve ser orientado inicialmente: sobre as características desse 
tipo de tratamento e a necessidade de um acompanhamento 
a médio e longo prazo; bem como precisa estar ciente 
de possíveis intervenções de reparo e manutenção. Tais 
procedimentos serão previamente agendados, com custo.

Protocolo de manutenção para a avaliação periódica do 
sistema implante/prótese; do tecido peri-implantar; de 
como o paciente está higienizando e, ao longo do tempo, o 
nível de sucesso do tratamento.

PERÍODO DE OSSEOINTEGRAÇÃO E REPARO TECIDUAL
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Itens a serem avaliados e procedimentos a serem realizados

• Histórico da prótese (marca e tipo de implante);

• Histórico da manutenção;

• Avaliar a prótese detalhadamente;

• Características clínicas do tecido peri-implantar;

Observar se existe: 

•  Perda óssea;

•  Mucosite;

•  Peri-implantite; 

•  Ulceração; 

•  Secreções ou sangramento; 

•  Biofilme e tártaro. 

•  Patologias periodontais presentes na cavidade oral;

•  Estabilidade do implante;

•  Estabilidade da prótese;

•  Avaliação da oclusão (superfície de contato);

•  Ponto de contato proximal;

•  Sondagem peri-implantar;

•  RX periapical ou panorâmica (conforme necessidade). 
Avaliação das estruturas peri-implantares e presença ou 
não de cálculo e cimento;

•  Nível de escovação/frequência – procedimentos adicionais 
de higienização e reorientação;

•  Bruxismo ou outro hábito parafuncional;

•  Grau de conforto e satisfação do paciente;

•  Agendar retorno – periodicidade individualizada.
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SUGESTÃO DE PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA 
EM IMPLANTODONTIA

Considerando o grau de invasibilidade da cirurgia bucal e 
especialmente da Implantodontia, sugerimos o seguinte 
protocolo de biossegurança:

Preparo do paciente: este deve comparecer ao consultório no 
dia da cirurgia sem maquiagem. Antes de medicá-lo, oriente-o 
a lavar o rosto com sabonetes à base de clorexidina. Ao iniciar 
a paramentação do paciente, utilize colutório à base de 
clorexidina 0,12%.

Antes de iniciar a paramentação, garanta que todos os 
instrumentais e materiais necessários para a boa prática do 
procedimento estão disponíveis e devidamente posicionados.

A paramentação do paciente deve ser completa, com 
utilização de campo cirúrgico fenestrado. Cirurgiã(o)-dentista 
e auxiliar(es) precisam usar avental cirúrgico e cobrir cabos e 
mangueiras do equipo, buscando manter o campo estéril. 

Instrumentais devem estar estéreis, sendo que os controles 
biológicos e as etiquetas de esterilização têm de ser arquivados.

As orientações ao paciente precisam ser passadas 
preferencialmente por escrito, conforme modelo anexo. 
Lembre-se de explicar a ele as limitações do procedimento.

Após a finalização do procedimento, 
preencha o relatório cirúrgico. O documento 
garante a qualidade das informações 
arquivadas, que, futuramente, poderão ser 
encaminhadas sem expor o prontuário do 
paciente. o mesmo princípio vale em casos 
de utilização de componentes protéticos. 

Utilize o relatório também para anexar as etiquetas que 
acompanham o produto.
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AS NOVAS TECNOLOGIAS NA IMPLANTODONTIA

A Implantodontia moderna como a conhecemos é por si só 
um avanço tecnológico que mudou definitivamente a prática 
odontológica.

Esta especialidade da odontologia se beneficia de todas as 
novas tecnologias a cada dia, seja nas bases biológicas, nos 
produtos, no instrumental, nos auxiliares de diagnóstico e no 
planejamento.

O que vivenciamos hoje é uma enorme variedade de 
implantes, componentes e equipamentos relacionados à 
Implantodontia, que permitem aos profissionais adequar os 
seus planos de tratamento às necessidades de cada caso, e 
não adequar o caso a um determinado sistema. Dessa forma, 
a evolução tecnológica faz parceira com essa especialidade e, 
na realidade, é a expressão fundamental da mesma.

Os novos métodos de avaliação, como marcadores 
biológicos, tomografia e microtomografias, são instrumentos 
fundamentais para a evolução da Implantodontia e o 
estabelecimento de diretrizes para seu estudo.

Os planejamentos e as soluções dos casos de Implantodontia 
dispõem das novas tecnologias, que vão desde os exames 
iniciais até a finalização do caso e o seu acompanhamento ao 
longo do tempo. 

A saber:

•  Exames laboratoriais automatizados;

•  Radiologia digital;

•  Tomografias computadorizadas;

•  Scanners intra-orais e de bancada;

•  Softwares de avaliação e planejamento cirúrgico;

•  Guias cirúrgicos;

•  Biomodelos;

•  Impressoras 3D;

•  Implantes e suas superfícies planejadas e construídas 
digitalmente;

•  Sistemas de perfuração com controles digitais de torque de 
inserção;

•  Próteses planejadas e confeccionadas digitalmente;

•  Sistemas de perfuração e corte de tecidos baseados em 
Tecnologia Piezo;

•  Sistemas de cirurgia através de navegação “Real Time”;

•  Sistema de fresas de condensação óssea; 

•  Técnica e sistemas de obtenção de concentrados sanguíneos; 

•  Substitutos ósseos; 

•  Membranas e barreiras biológicas.

A possibilidade da utilização destes sistemas e instrumentos 
pode levar a(o) cirurgiã(o)-dentista a lançar mão do que se 
convencionou chamar de workflow digital ou sequência digital 
de trabalho. Somente após a entrada destes no mercado, 
pode-se então desenvolver planos de trabalho totalmente 
digitais, que, em última análise, levam os profissionais a alcançar 
maior grau de sucesso nos tratamentos.

Tal realização tem como premissa básica o treinamento dos 
profissionais nestas novas tecnologias, o que demanda um 
grande esforço, especialmente dos mais antigos na profissão, 
em quebrar hábitos e paradigmas, para então abrir espaço a 
esse novo aprendizado que, sem dúvida, não tem como ser 
evitado.

A dedicação ao aprendizado e treinamento nas novas 
tecnologias é uma obrigação de todos os profissionais 
envolvidos nas mais diversas camadas do estudo e na 
aplicação das inovações em odontologia e na Implantodontia 
em especial.
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“A dedicação ao aprendizado e treinamento nas novas tecnologias  
é uma obrigação de todos os profissionais envolvidos nas mais diversas  

camadas do estudo e na aplicação das inovações em odontologia  
e na Implantodontia em especial.”

Câmara Técnica de Implantodontia do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
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