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CASO CLÍNICO: A PREVISIBILIDADE NA CONSTRUÇÃO DA 
ANATOMIA ROSA NO PERÍODO DE OSTEOINTEGRAÇÃO

Dr. Miguel Sousa Lima

C om base nesta nova tecnologia disponível é possível rea-
lizar um tratamento completamente digital com implan-

tes, desde a fase de planeamento à fase reabilitadora, sem 
necessidade de impressões convencionais com materiais 
desconfortáveis, enceramentos de diagnóstico, etc.

Com a técnica DAP do Dr. Carlos Repullo reduzem-se as 
visitas ao médico dentista e os procedimentos clínicos 
necessários para completar o tratamento e obtenção de 
resultados estéticos e funcionais otimizados. 

Esta técnica baseia-se na elaboração de um pilar de 
cicatrização individualizado que se desenha com a ajuda 
de um sistema CAD/CAM clínico, reduzindo a anatomia da 
restauração definitiva. Com isto obtém-se uma peça que 
é colocada no mesmo dia que o implante e que servirá 
para fazer um molde personalizado da cicatrização gengi-
val, conseguindo desta forma uma construção perfeita da 

anatomia e estética rosa que é hoje em dia o mais exigente 
de se trabalhar.

Passado o período de osteointegração, será realizada a 
colocação de uma coroa definitiva com o mesmo desenho 
da primeira antes de esta ter sido reduzida.

O pilar de cicatrização provisório é realizado em material 
Telio-Cad, e a restauração final é feita IPS e.max-CAD para 
agilizar o processo e reduzir os custos.

Se é possível conseguir a construção rosa perto da perfei-
ção porque não unir o melhor de dois mundos? 

Tecido rosa (gengiva) e Tecido branco 
(osso)

Atualmente, uma das técnicas em voga é a técnica de 
socket shield . Esta técnica demonstrou o seu potencial para 
impedir a reabsorção óssea da parede vestibular aquando 

As novas tecnologias estão a mudar a medicina dentária moderna. A introdução da radiologia e dos 
sistemas CAD/CAM aumentou a possibilidade de tratamento de nossos doentes

da colocação de implante imediato após extração dentária. 
Na execução da técnica é deixada uma fina lâmina vestibular 

da raiz do dente a ser extraído, pois está descrito que apenas o 
dente tem células capazes de manter tecido ósseo e gengival 
em posição melhor do que outra opção. Com casos descritos e 
follow up, comprovou-se que as alterações dos tecidos eram 
evitadas quando se comparava com casos onde houve extra-
ção e colocação de implante com reforço de enxerto ósseo para 
preencher o gap entre o implante e a tábua vestibular.

Com esta técnica seguiu-se o princípio de minimal inva-
sion, preservação de tecido sem necessidade de nenhum 
substituto ósseo.

Estudos de Baumer et al (2013) demonstraram, inclusive, 
saúde do ligamento periodontal na zona vestibular e uma 
atividade osteoclástica remodeladora da porção coronal da 
parede óssea vestibular.
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Fig.1 e Fig.2. Avaliação da raiz do dente 25.

Fig.3 - Cópia biogenérica do perfil de emergência da raiz. Fig.4 - Técnica Socket Shield onde é deixado o fragmento vestibular da raiz.



Paciente compareceu na consulta com fratura ver-
tical da raiz do dente 25. O tratamento preconiza-
do como ideal foi a extração da raiz por processo 
atraumático e recorrendo à técnica Socket Shield , 
associando-se a preservação do perfil de emergên-
cia com utilização da técnica DAP. n
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Fig. 5. Colocação do implante Osstem. Fig. 6. Impressão digital da posição do implante através de um Scan Post.

Fig. 7 e Fig. 8. Construção de uma coroa provisória através da sobreposição das imagens inicial (antes da extração) e final (após colocação do 
implante). É possível delimitar o perfil de emergência da restauração através do perfil biológico do alvéolo.

Fig. 9. Desta forma obtém-se uma restauração com o mesmo perfil 
de emergência do dente natural, o que permitirá manter os tecidos 
moles in situ.

Fig. 10. A coroa fica em infraoclusão para evitar forças mastigatórias 
excessivas.

Fig. 11 – Processo de cicatrização.

Fig. 12. Três meses depois é removida a coroa provisória e fresada a coroa definitiva, com o mesmo desenho em termos de perfil 
de emergência da coroa provisória. Desta forma, obtém-se um perfil de emergência de excelência unindo a preservação dos tecidos 
gengivais e do nível ósseo.

 2000 - licenciado em Medicina dentária pelo instituto Egas Moniz; 2001- 
pós-graduação em implantologia pela FMDUNL; 2005-prática exclusiva em 
reabilitação e cirurgia oral; 2005- pós-graduação em cirurgia pela faculdade 
Finlay Albarrán-la Habana ; 2011- pós-graduação em implantologia NYU; 
2016- orador para osstem sobre sobre T-Link abutments; Orador em medicina 
dentária digital para a Cerec e Osstem a nível internacional; Orador para o 
programa de TV “consulta Externa “ da RTP-A .


