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Em que consiste a colocação de implantes dentários através de cirurgia navegada?

A cirurgia de colocação de implantes dentários pode ser hoje feita através da ajuda de tecnologia que nos 
permite planear primeiro, num software, a posição pretendida dos implantes. Assim, conseguimos depois saber 
em tempo real se estamos ou não na posição planeada na boca do paciente. Através de uma Tomografia 
computorizada é criada uma imagem 3D da boca do paciente nesse software. Neste ambiente virtual, o médico 
decide a posição ideal para os implantes tendo em conta a posição correta dos dentes. O Sistema funciona 
através de uma máquina (X-Guide) que é uma espécie de GPS e que vai guiar e ajudar o médico a posicionar 
os implantes na posição pretendida e planeada no software.

Como funciona este sistema?

A máquina X-Guide emite luz ultravioleta para o campo operatório que é captada e refletida por recetores que 
estão na boca do paciente. A luz refletida é, então, captada em tempo real por duas câmaras em estéreo que 
estão acopladas à máquina e vão dizer ao médico qual é, naquele preciso momento, a sua posição em relação 
ao planeamento virtual.

Pode ser utilizada em que casos?

Esta tecnologia pode ser aplicada em todas as situações, quer sejam pacientes com a falta de um, 
vários ou todos os dentes.

Quais são as vantagens desta tecnologia?

Através da cirurgia navegada o médico-dentista que está a colocar os implantes consegue:

1. ser ainda mais preciso, porque a máquina é um guia que diz ao médico exatamente onde tem 
de colocar o implante;

2. ser ainda menos invasivo, porque muitas vezes nem é preciso fazer incisões ou retalhos para ver o osso, 
uma vez que a informação da posição do osso e do implante está planeada antecipadamente no software; 

3. ser mais rápido no planeamento e colocação dos implantes, porque é possível fazer tudo numa única sessão, 
ao contrário de outras técnicas (ex. as guias cirúrgicas de plástico que levam vários dias a serem realizadas).
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