
UNIVERSIDADE PAULISTA  

 

 

 

AVALIAÇÃO DOS DESVIOS LINEARES E ANGULAR,  

DO NIVEL ÓSSEO MARGINAL E DOS PARÂMETROS  

CENTRADOS NO PACIENTE ASSOCIADOS À INSTALAÇÃO  

DE IMPLANTES DENTAIS COM CIRURGIA GUIADA:  

ESTUDO CLÍNICO RANDOMIZADO E DE BOCA DIVIDIDA 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Odontologia da Universidade 

Paulista – UNIP, para obtenção do título de 

Doutor em Odontologia. 

 

 

LUCAS MASSARU NOMIYAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2020  



UNIVERSIDADE PAULISTA  

 

 

 

AVALIAÇÃO DOS DESVIOS LINEARES E ANGULAR,  

DO NIVEL ÓSSEO MARGINAL E DOS PARÂMETROS  

CENTRADOS NO PACIENTE ASSOCIADOS À INSTALAÇÃO  

DE IMPLANTES DENTAIS COM CIRURGIA GUIADA:  

ESTUDO CLÍNICO RANDOMIZADO E DE BOCA DIVIDIDA 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Odontologia da Universidade 

Paulista – UNIP, para obtenção do título de 

Doutor em Odontologia. 

Orientador: Prof. Dr. Marcio Zaffalon Casati 

 

 

LUCAS MASSARU NOMIYAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2020  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ficha elaborada pelo Bibliotecário Rodney Eloy CRB8-6450 

 

 
Nomiyama, Lucas Massaru.   

Avaliação dos desvios lineares e angular, nível ósseo marginal e parâmetros 

centrados no paciente associados à instalação de implantes dentais com cirurgia 

guiada: estudo clínico randomizado e de boca dividida / Lucas Massaru 

Nomiyama. - 2020. 

18 f. : il. color. + CD-ROM. 

 

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Odontologia da Universidade Paulista, São Paulo, 2020. 

Área de concentração: Clínicas Odontológicas. 

Orientador: Prof. Dr. Marcio Zaffalon Casati. 

 

1. Cirurgia guiada. 2. Implante dental. 3. Parâmetros centrados no paciente. 

4. Desvio linear e angular. 5. Clínico controlado. I. Casati, Marcio Zaffalon 

(orientador). II. Título. 

 
 

 



LUCAS MASSARU NOMIYAMA 

 

 

AVALIAÇÃO DOS DESVIOS LINEARES E ANGULAR,  

DO NIVEL ÓSSEO MARGINAL E DOS PARÂMETROS  

CENTRADOS NO PACIENTE ASSOCIADOS À INSTALAÇÃO  

DE IMPLANTES DENTAIS COM CIRURGIA GUIADA:  

ESTUDO CLÍNICO RANDOMIZADO E DE BOCA DIVIDIDA 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Odontologia da Universidade 

Paulista – UNIP, para obtenção do título de 

Doutor em Odontologia. 

 

Aprovado em: 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

______________________________________________ __/__/2020. 

Prof. Dr. Marcio Zaffalon Casati 

Universidade Paulista – UNIP 
 

 

 

______________________________________________ __/__/2020. 

Prof.ª Dra. Monica Graziele Côrrea 

Universidade Paulista – UNIP 
 

 

 

______________________________________________ __/__/2020. 

Prof.ª Dra. Fernanda Vieira Ribeiro 

Universidade Paulista – UNIP 
 

 

 

______________________________________________ __/__/2020. 

Prof. Dr. Marcelo de Faveri 

Universidade de Guarulhos – UNG  

 

 

 

______________________________________________ __/__/2020. 

Prof. Dr. Alex Nogueira Haas 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS   



DEDICATÓRIA 

 

À minha família, à minha esposa Gleyce e aos meus filhos, Rafael e Isabella Nomiyama, 

meu motivo de acordar e lutar todos os dias, pelo apoio, incentivo, amor e paciência em todas 

as etapas profissionais, para que eu pudesse me dedicar de forma mais eficiente e profunda à 

minha área de atuação. Vocês sabem o quanto representam para mim. 

Aos meus pais, Fumiko e Paulo Nomiyama, por darem toda formação, amor e educação. 

Hoje valorizo muito o grande sacrifício que fizeram por todos os filhos, mesmo passando pelas 

dificuldades da vida. Espero que, nesse momento, eu possa retribuir com orgulho todo o esforço 

que fizeram por mim e por nossa família.  

Gostaria também de dedicar esse trabalho àqueles que foram o início de tudo: meus avós 

Sussumu e Sumiko Ikejiri, as pessoas mais sábias que já conheci. Toda a formação de nossa 

família, caráter, educação e força de vontade vieram dos seus esforços ao longo de toda uma 

vida de muito trabalho. Tenho muito orgulho e gratidão pela historia que construíram. 

Aos meus irmãos, Heraldo, Victor e Iara, e aos meus sobrinhos, Gabriel (Biel), Mayu, 

Vinicius (Vini) e Mari, que estão sempre junto comigo, tanto nas horas boas quanto nos 

momentos difíceis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por dar mais uma oportunidade nessa etapa da minha vida. Obrigado por me 

dar saúde e forças para sempre fazer o bem e o melhor a cada dia.  

Ao professor, amigo, chefe e orientador Prof. Dr. Márcio Zaffalon Casati, uma das 

pessoas mais inteligentes que já tive oportunidade de conhecer, tanto que, às vezes, é até difícil 

acompanhar seu raciocínio. Agradeço especialmente pela oportunidade de poder compartilhar 

este projeto com você e assim conseguir alcançar novos objetivos, abrindo caminhos 

profissionais, e pela confiança depositada para realização deste trabalho. Não tenho palavras 

para agradecer a ajuda para concluir esse sonho. 

À Profa. Dra. Mônica Graziele Côrrea, a quem tenho grande respeito, por ter me 

auxiliado no desenvolvimento de todo o projeto, sempre orientando e ajudando em tudo o que 

precisássemos. Tenho certeza de que o Edson também.  

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - 

Código de Financiamento 1645020, pela bolsa de estudos disponibilizada durante todo o 

programa, tornando meu doutorado possível. 

À toda equipe de professores, Prof. Dr. Fabiano Ribeiro Cirano, Profa. Dra. Suzana 

Peres Pimentel, Prof. Dra. Fernanda Vieira Ribeiro, meu muito obrigado pela oportunidade de 

aprender com vocês, não só na parte científica mas também sobre a vida. Vocês me fizeram 

reforçar o conceito de que o trabalho em equipe com pessoas capacitadas é fundamental para 

que qualquer projeto tenha sucesso.  

Ao meu grande amigo e parceiro Dr. Edson Ken Matumoto. Conseguimos, com muito 

esforço e dificuldade, realizar um grande sonho, enfrentando e administrando todos os 

problemas que uma pesquisa como esta envolve.  

À minha amiga Silvia Helena Garcez Bráz, que não mediu esforços para que nosso 

projeto fosse realizado, ficando responsável pela parte mais burocrática, por administrar os 

pacientes em todos os sentidos e por resolver praticamente todos os problemas que apareceram 

na pesquisa. 

À minha amiga Dra. Mônica de Abreu Pessoa, grande incentivadora em todos os 

sentidos, para que eu concretizasse essa etapa de crescimento profissional. 



Ao meu divertido amigo Dr Fabio Mardegan pela companhia durante a jornada 

profissional, na qual, mesmo nos momentos difíceis, mantinha sempre o pensamento positivo 

e fazia todos rirem com suas piadas.  

Ao Oscar e ao Sérgio, da equipe de funcionários da clínica odontológica, que não 

mediram esforços para que a maioria das cirurgias fossem filmadas, enriquecendo o corpo e a 

documentação da pesquisa, e a todos os demais funcionários da clínica. 

A todos os pacientes que, direta ou indiretamente, participaram da pesquisa, particular 

ou da UNIP, o nosso agradecimento de coração, pois, sem vocês, um trabalho como esse não 

seria desenvolvido. 

À Implacil de Bortoli, pelo material cedido para a pesquisa com implantes e 

componentes necessários para execução do trabalho, à Isoorthographic, pela ajuda nas 

tomografias realizadas, à Bioparts, pelas guias prototipadas, e ao laboratório Hércules Biazin, 

pelos protocolos confeccionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar os desvios lineares (DL) (coronal, central, apical, bem 

como a profundidade da plataforma do implante) e angular (DA); os parâmetros centrados no 

paciente (PCP) (dor durante e imediatamente após a cirurgia, desconforto, edema, vermelhidão, 

hematoma, interferência na vida, mastigação ao longo de 7 dias e quantidade de analgésicos e 

anestésicos utilizadas em cada abordagem); e o nível ósseo marginal (NOM) vertical e 

horizontal de implantes instalados com cirurgia guiada (CG) e cirurgia convencional (CC). Foi 

conduzido um ensaio clínico controlado, randomizado e de boca dividida em 29 pacientes com 

maxilas totalmente edêntulas que receberam 6 implantes para a confecção de um protocolo 

superior em carga imediata. A mensuração de DL e DA foi realizada por meio da sobreposição 

de imagens das tomografias pré e pós cirúrgicas. A avaliação dos PCP foi realizada por meio 

de questionário e escala VAS. Foram utilizadas radiografias periapicais imediatamente após a 

instalação da prótese (baseline) e após 6 e 12 meses, para análise do NOM vertical e horizontal. 

Foram encontradas como valores na CG: coronal (2.01  0.77mm), central (2.05  1.04mm), 

apical (2.41  1.45mm), profundidade (1.67  0.82 mm) e ângulo: (2.39  0.79). Na CC: coronal 

(2.27  1.057mm), central (2.38  1.13mm), apical (2.87  1.36mm), profundidade (1.36  0.92 

mm) e ângulo: (6.86  3.15). Os implantes instalados com CG apresentaram menor desvio 

linear no ponto apical e no ponto médio e menor desvio angular em relação aos implantes do 

grupo CC. Entretanto, apresentaram maior discrepância de profundidade no posicionamento da 

plataforma (p<0,05). Os pacientes relataram mais dor no pós-operatório, desconforto, edema e 

número de anestésicos utilizados no grupo CC (p<0,05). Em relação ao NOM vertical: CG – 

baseline (0.24  0.37mm), 6 meses (0.480.69mm), 12 meses (0.610.83mm); CC – baseline 

(0.03  0.10mm), 6 meses (0.240.34mm), 12 meses (0.240.35mm) (p<0,05 – análise intra-

grupo). Para NOM horizontal: CG – baseline (0.65  1.07mm), 6 meses (0.901.23mm), 12 

meses (1.001.35mm); CC – baseline (0.06  0.21mm), 6 meses (0.340.64mm), 12 meses 

(0.370.70mm) (p<0,05 – análise intra e inter grupo). Portanto, pode-se, a partir desses dados, 

concluir que o uso de cirurgia guiada sem elevação de retalho para instalação de implantes 

dentais em pacientes desdentados totais de maxila possibilita menores desvios lineares e 

angulares que a técnica convencional. 

 

Palavras-chave: Cirurgia Guiada. Implante dental. Parâmetros centrado no paciente. Desvio 

linear e angular. Clínico controlado. 



ABSTRACT 

 

This study aimed at evaluating linear (LD) (platform, middle, apex and depth of implant 

platform) and angular deviations (AD), patient centered outcomes (PCO) (pain during and 

immediately after surgery, discomfort, swelling, redness, bruising, interference with daily life, 

amount of painkillers ingested and interference with chewing over 7 days, and amount of 

anesthetics administered used in each procedures) and horizontal and vertical marginal bone 

level (MBL) of implants installed with guided (GS) and conventional surgery (CS). It was 

conducted a randomized controlled clinical and slipt-mouth trial on 29 patients with full 

edentulous jaws who received 6 implants for the preparation of a superior protocol with 

immediate loading. The measurements of LD and AD were performed by images overlaying 

from pre and post surgical tomograph. The evaluation of PCO was performed using a 

questionnaire and VAS scale. Periapical radiographs were used immediately after the prosthesis 

installation (baseline), and after 6 and 12 months, for analysis of vertical and horizontal MBL. 

The following values were found in the GS: platform (2.01  0.77mm), middle (2.05  

1.04mm), apex (2.41  1.45mm), depth (1.67  0.82 mm) and angular deviation: (2.39  0.79). 

In CS: platform (2.27  1.057mm), middle (2.38  1.13mm), apex (2.87  1.36mm), depth (1.36 

 0.92 mm) and angular deviation: (6.86  3.15). The implants installed with GS showed less 

linear deviation at the apical point and the midpoint and less angular deviation in relation to the 

implants of the CC group. However, they presented a greater depth discrepancy in the 

positioning of the platform (p <0.05). Patients reported more postoperative pain, discomfort, 

swelling and number of anesthetics used in the CC group (p <0.05). Regarding vertical MBL: 

GS – baseline (0.24  0.37mm), 6 months (0.480.69mm), 12 months (0.610.83mm); CS: 

baseline (0.03  0.10mm), 6 months (0.240.34mm), 12 months (0.240.35mm) (p<0,05 – 

intra-group analysis). For horizontal MBL: GS – baseline (0.65  1.07mm), 6 months 

(0.901.23mm), 12 months (1.001.35mm); CS - baseline (0.06  0.21mm), 6 months 

(0.340.64mm), 12 months (0.370.70mm) (p<0,05 – intra e inter group analysis). It can be 

concluded that the use of guide surgery without flap elevation for the installation of dental 

implants in maxillary total edentulous patients allows smaller linear and angular deviations than 

the conventional technique. 

 

Key-words: Guided surgery. Dental implant. Patient centered outcomes. Bone loss. Linear and 

angular deviations. Clinical trial. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O sucesso estético e funcional a longo prazo para os tratamentos reabilitadores implanto 

suportados depende do correto posicionamento dos implantes, permitindo assim uma correta 

distribuição de carga para os componentes e tecido ósseo. Esse procedimento, assim como os 

materiais envolvidos na sua execução, vem sendo descrito e pesquisado em diversos estudos 

longitudinais que comprovam seu sucesso e longevidade (Adell et al., 1981; Jemt; Johansson, 

2006; Jung et al., 2008; Merickse-Stern et al., 2001; Pjetursson et al., 2007; Zarb; Schmitt, 

1990). É importante ressaltar que a correta instalação dos implantes utilizando a técnica 

convencional a mão livre representa um desafio para os clínicos em algumas condições críticas 

(Bernard et al., 2019; Chen et al., 2018). Atualmente, busca-se a melhoria desses procedimentos 

clínicos com o objetivo aperfeiçoar o correto posicionamento dos implantes e proporcionar 

maior conforto e menor morbidade para o paciente já que, na técnica convencional, preconiza-

se a abertura de retalho para visualização da estrutura óssea (Vercruyssen et al., 2016). 

Para a inserção de implantes por meio de Cirurgia Convencional, é realizado o 

planejamento por meio de exames de imagem (radiográficos e tomográficos) para verificação 

do volume de tecido ósseo e da localização de estruturas anatômicas. O posicionamento dos 

implantes é então determinado pela avaliação conjunta dos exames radiográficos e clínico, além 

de modelos de estudo. O planejamento ideal do posicionamento dos implantes nessa abordagem 

inclui, ainda, a confecção de um guia cirúrgico de acordo com o planejamento protético, 

utilizando-se o modelo de estudo.  

Sendo assim, a introdução e a difusão das imagens 3D mostraram-se importantes no 

desenvolvimento de novas abordagens. Com a redução dos custos, da quantidade e do tempo 

de radiação, o uso desses exames tomográficos foi ampliado, proporcionando maior qualidade 

e segurança aos planejamentos cirúrgicos, visto que a técnica possibilita melhor visualização 

das estruturas ósseas na fase pré-operatória. Além disso, a evolução das impressoras 3D 

viabilizou a confecção de guias prototipadas para auxílio na cirurgia de instalação de implantes 

dentais, possibilitando procedimentos cirúrgicos mais precisos e previsíveis em comparação 

aos guias convencionais fabricados a partir de modelos de gesso do paciente  (Skjerven; Olsen-

Bergem; Ronold, 2019; Vercruyssen et al., 2008, 2016).  

Nesse contexto, a instalação de implantes dentais por meio de Cirurgia Guiada, com 

planejamento virtual computadorizado, que simula a posição dos implantes previamente à sua 

inserção, tem sido objeto de pesquisa. Estudos sugerem que a Cirurgia Guiada flapless permite 

a realização de planejamento e instalação dos implantes com maior precisão (Bouserhal et al., 



10 

 

2002; Sarment; Sukovic; Clinthorne, 2003). Além disso, por possibilitar a cirurgia sem a 

elevação do retalho, mantém o contato entre periósteo e osso, preservando o suporte sanguíneo, 

promovendo melhor cicatrização e redução da perda óssea marginal (Barone et al., 2014; Lin 

et al., 2013; Moraschini et al., 2015). Ademais, por se tratar de um procedimento minimamente 

invasivo, ocorre menor desconforto e edema pós-operatório dos pacientes (Arisan; Karabuda; 

Özdemir, 2010; Hultin; Svensson; Trulsson, 2012; Komiyama; Klinge; Hultin, 2008). 

Embora todas vantagens descritas acima estejam relacionadas aos procedimentos 

guiados por computador, alguns riscos e complicações cirúrgicas e protéticas têm sido relatados 

na literatura. Os problemas mais frequentemente observados são fratura dos guias cirúrgicos; 

perda precoce de implantes; possibilidade de ocorrência de desvios lineares; problemas com 

relação à angulação; e posicionamento vertical inadequado do implante, podendo causar 

fenestrações ósseas e fratura de próteses (Campelo; Camara, 2002; Jung et al., 2008; Oh et al. 

2006). Uma meta-análise apontou a ocorrência de 9,1% de complicações cirúrgicas e de 18,8% 

de complicações protéticas devido ao posicionamento incorreto dos implantes ou desvios em 

relação à localização planejada (Schneider et al., 2009), sendo que diversos fatores como: 

técnica tomográfica; correto escaneamento da prótese; produção do guia cirúrgico; 

posicionamento e estabilização do guia; espessura de mucosa; e curva de aprendizado do 

profissional são fatores determinantes para evitar erros que influenciam no sucesso da técnica 

(Lin et al., 2013; Vercruyssen et al., 2014). 

D’Haese et al. (2012), em uma revisão de literatura incluindo 31 estudos clínicos, 

mostraram que 10 estudos reportaram maior acurácia, concluindo que a cirurgia guiada é mais 

precisa do que a convencional. Entretanto, alguns estudos têm mostrado que pode existir a 

possibilidade de ocorrência de desvios lineares e com relação à angulação. Pettersson et al. 

(2012), em um estudo clínico randomizado em maxilas totais, mensuraram os desvios entre o 

planejado e o executado em 86 implantes. Encontraram como medidas coronais (0.81.39), 

ápice (1.05 1.44), profundidade (0.061.85) e ângulo (2.313.6). Segundo os autores, os 

valores apresentaram diferenças estatísticas em relação aos implantes realizados comparados 

ao planejamento virtual, porém, relatam que devemos ter cautela quanto à relevância clínica 

desses dados.  

Considerando-se o aspecto de sobrevida, as duas abordagens parecem apresentar 

resultados semelhantes. Um estudo retrospectivo (Rocci; Martignoni; Gottlow, 2003), com 3 

anos de acompanhamento após a instalação da prótese, verificou taxa de sobrevivência de 91%, 

com perda óssea marginal de 1.5mm. Outro estudo evidenciou taxa de sobrevivência de 100% 

e condição óssea estável de implantes inseridos por meio de técnica sem retalho (De Bruyn et 
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al., 2011). Entretanto, os estudos não são prospectivos, randomizados e controlados, além de 

não terem incluído arcos totalmente desdentados. 

Tendo em vista os aspectos mencionados acima, novas evidências em relação à 

comparação das duas abordagens cirúrgicas (Cirurgia Guiada sem retalho e Cirurgia 

Convencional) para a colocação de implantes são necessárias para auxiliar no estabelecimento 

de um protocolo clínico previsível e seguro. Nos últimos anos, poucos estudos foram realizados 

comparando as duas técnicas em ensaios clínicos randomizados controlados (Tatakis; Chien; 

Parashis, 2019). Dentro do conhecimento dos autores, esse é o primeiro estudo que faz essa 

comparação num desenho de boca dividida em pacientes totalmente desdentados.  

Dessa forma, o objetivo do presente estudo clínico, randomizado, controlado e de boca 

dividida foi comparar os desvios lineares e angular, parâmetros centrados no paciente e o nível 

ósseo marginal de implantes instalados com Cirurgia Guiada (CG) e Cirurgia Convencional 

(CC).  
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2  CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados observados no presente estudo clinico demonstraram que a 

colocação de implantes com o uso de cirurgia guiada sem elevação de retalho para instalação 

de implantes dentais em pacientes desdentados totais de maxila contribuiu para um maior grau 

de precisão e previsibilidade na transferência das posições lineares e angulares planejadas no 

software quando comparadas ao uso da técnica convencional com abertura de retalho. 
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