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Slow down, you crazy child 

You're so ambitious for a juvenile 

But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? 

Where's the fire? What's the hurry about? 

You better cool it off before you burn it out 

You got so much to do and only so many hours in a day 

But you know that when the truth is told 

That you can get what you want or you can just get old 

You're gonna kick off before you even get halfway through 

When will you realize? Vienna waits for you 

Slow down, you're doing fine 

You can't be everything you wanna be before your time 

Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight 

Too bad, but it's the life you lead 

You're so ahead of yourself that you forgot what you need 

Though you can see when you're wrong 

You know, you can't always see when you're right, you're right 

You've got your passion, you've got your pride 

But don't you know that only fools are satisfied? 

Dream on, but don't imagine they'll all come true 

When will you realize? Vienna waits for you 

 

Billy Joel 
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RESUMO 

 

Este estudo controlado não-randomizado, do tipo transversal tem como objetivo analisar 

a exatidão de um novo dispositivo para escaneamento intraoral na captura da angulação 

e distância dos implantes em arcos desdentados mandibulares. 10 pacientes reabilitados 

com prótese provisória mandibular do tipo total fixa implantossuportada retida por quatro 

implantes foram submetidos a três métodos de moldagem, grupo SC (escaneamento 

intraoral com os corpos digitais), grupo SD (escaneamento intraoral com o dispositivo) e 

grupo CT (captura de transferência da posição dos implantes). Um scanner de laboratório 

foi utilizado para digitalizar os modelos físicos (grupo CT). A partir de um software de 

inspeção (Gom Inspect) os arquivos STL foram sobrepostos para mensuração do sistema 

de coordenadas tridimensional. As variações nas coordenadas para os deslocamentos 

lineares (∆x, ∆y e ∆z), deslocamento 3D total (√∆𝑥2 + ∆𝑦2 + ∆𝑧2  ) e ângulos de 

projeção (∆θXY, ∆θXZ e ∆θYZ) foram analisadas estatisticamente (p=0,05). Em seguida, 

as distâncias entre os implantes foram mensuradas através do mesmo software 

mencionado. Na busca de correlações entre as coordenadas e as distâncias entre os 

implantes, utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman (p<0,05). Quanto a 

exatidão, os deslocamentos lineares para o grupo SD foi superior ao grupo SC, para ∆y 

(ႿSC: 2,82; ႿSD: 0,63) e ∆z (ႿSC: 2,06; ႿSD: 0,70) (p<.05). Diferenças significativas 

não foram encontradas para ∆x (ႿSC:-0,17; ႿSD:-0,21) (p>0,05). Quanto aos 

deslocamentos angulares, SD apresentou menor variação angular nos três planos de 

projeção em comparação ao grupo SC. O grupo SD mostrou exatidão para capturar as 

distâncias entre os implantes (SC: 20,15; SD: 21,46; CT: 21,52) (p<0,05). Não foram 

observadas correlações entre as coordenadas e as distâncias. O novo dispositivo para 

escaneamento intraoral (Grupo SD) apresentou exatidão para os deslocamentos lineares, 

angulares e as distâncias entre os implantes em arcos desdentados mandibulares. 

 

Palavras-chave: Implantação de Prótese Dentária. Imageamento tridimensional. 

CAD/CAM. Arcada Edêntula. 
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ABSTRACT 

 

This non-randomized controlled cross-sectional study aims to analyze the accuracy of a 

new device for intraoral scanning in capturing the angle and distance of the implants in 

edentulous mandibular arches. 10 patients rehabilitated with fixed implant-supported total 

mandibular provisional prosthesis retained by four implants underwent three impression 

methods, SC group (intraoral scanning with digital bodies), SD group (intraoral scanning 

with the device) and CT group (transfer of implant position transfer). A laboratory 

scanner was used to digitize the physical models (group CT). From an inspection software 

(Gom Inspect), the STL files were superimposed to measure the three-dimensional 

coordinate system. Variations in coordinates for linear displacements (∆x, ∆ye ∆z), total 

3D displacement (√∆𝑥2 + ∆𝑦2 + ∆𝑧2 ) and projection angles (∆θXY, ∆θXZ and ∆θYZ) 

were analyzed statistically (p=0,05). Then, the distances between the implants were 

measured using the same software mentioned. In the search for correlations between the 

coordinates and the distances between the implants, Spearman's correlation coefficient 

(p<0,05) was used. As for accuracy, the linear displacements for the SD group were 

higher than the SC group, for ∆y (Ⴟ SC: 2,82; Ⴟ SD: 0,63) and ∆z (Ⴟ SC: 2,06; Ⴟ SD: 

0,70) (P <.05). No significant differences were found for ∆x (ႿSC: -0,17; ႿSD: -0,21) 

(p>0,05). As for angular displacements, SD showed less angular variation in the three 

projection planes compared to the SC group. The SD group showed accuracy to capture 

the distances between the implants (SC: 20,15; SD: 21,46; CT: 21,52) (p<0,05). There 

were no correlations between coordinates and distances. The new device for intraoral 

scanning (Group SD) showed accuracy for linear, angular displacements and distances 

between implants in mandibular edentulous arches. 

 

Keywords: Protheses supported-implant. Three-dimensional. CAD/CAM. Edentulous. 

Jaw. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ajuste passivo de estruturas protéticas é requisito determinante para o sucesso e 

longevidade em próteses totais fixas implantossuportadas (MENINI et al., 2017). A 

ausência de passividade exerce sobrecarga adicional aos componentes protéticos 

contribuindo para futuras complicações (GHERLONE et al., 2015). Diante dessa 

necessidade e das limitações das técnicas de moldagem convencional, surge a tecnologia 

CAD/CAM (computer-aided design/computer-aided manufacturing) e os scanners 

intraorais com o objetivo de simplificar a técnica, e consequentemente, o tempo de 

trabalho (VANDEWEGHE et al., 2017), proporcionando assim, maior conforto aos 

pacientes (CAPPARE et al., 2019). 

Estudos mostraram maior precisão ou similaridade dos scanners intraorais em 

comparação ao método convencional  para a captura da posição de múltiplos implantes 

(AMIN et al., 2017; RECH-ORTEGA et al., 2019), previsibilidade para digitalizar um 

único implante (LEE; GALLUCCI, 2013; LIN; HARIS; MORTON., 2013; ABDEL-

AZIM et al., 2014), assim como as restaurações monolíticas (JODA; BRAGGER, 2014).  

No entanto, ainda apresenta limitação para digitalizar rebordos desdentados em 

decorrência da ausência de características anatômicas evidenciadas (VANDEWEGHE et 

al., 2017). Estas, quando associadas a múltiplos implantes torna-se ainda mais 

desafiadora, uma vez que, o scanner tem dificuldade em diferenciar os corpos de 

digitalização, e consequentemente, capturar com precisão a posição dos mesmos 

corretamente (ANDRIESSEN et al., 2014).  

Alguns estudos avaliaram a influência do escaneamento intraoral para capturar 

com precisão a angulação e distância em arcos reabilitados com múltiplos implantes 

(ALIKHASI et al., 2018; KIM et al., 2019; MANGANO et al., 2016; MENINI et al., 

2017; RIBEIRO et al., 2018; TAN et al., 2018).  Alikhasi et al. (2018), mostraram que o 

tipo de conexão e a angulação dos implantes não influenciaram na moldagem digital e 

que a mesma apresentou valores de precisão superiores a moldagem convencional. Assim 

também relaram Menini et al. (2017) e Ribeiro et al. (2018). No entanto, um outro estudo 

in vitro mostrou superioridade da moldagem convencional em relação a moldagem 

digital, quanto aos deslocamentos lineares e angulares (KIM; SEO; KIM., 2019). 

Mangano et al. (2016) não mostraram diferenças significativas ao comparar arcos 

desdentados parciais e totais na captura da posição dos implantes, no entanto observaram 

que o tipo de scanner pode influenciar na varredura intraoral. Tan et al. (2018), mostraram 
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que reduzir a distância entre os implantes pode influenciar na precisão do escaneamento 

intraoral quanto as distorções lineares, no entanto a moldagem convencional foi superior 

a digital (implantes paralelos e não-paralelos), sem grandes diferenças para as distorções 

angulares absolutas.  

  Diante disso, foram relatadas técnicas para melhorar a precisão da digitalização 

de múltiplos implantes (PRADÍES et al., 2014; ITURRATE et al., 2019; CAPPARE et 

al., 2019; LAMBERT, 2020; FANG-YU et al., 2020). Pradíes et al. (2014), utilizaram a 

tecnologia estereofotogramétrica para capturar as posições dos implantes. No entanto, 

essa não fornece informações sobre as demais topografais da boca (tecidos moles e 

dentes). Embora os autores tenham associado esta tecnologia ao scanner intraoral ou de 

laboratório para contornar tal limitação, esta ainda não é uma realidade clínica, tendo em 

vista os custos para a sua aquisição. Cappare et al. (2019), uniram os corpos de 

digitalização com material restaurador para melhorar a precisão do escaneamento 

intraoral. No entanto, a técnica exige a fotopolimerização camada a camada do compósito 

e um fio ortodôntico, gerando o descarte do produto obtido após a digitalização do arco e 

impedindo a reutilização em um novo processo. 

Iturrate et al. (2019), desenvolveram um dispositivo geométrico simulando a 

topografia de uma prótese com o objetivo de melhorar a precisão de captura da posição 

dos implantes. Os resultados mostraram que o dispositivo melhorou os valores de 

precisão, proporcionando referência ao processo de digitalização. No entanto a precisão 

foi pior em mandíbulas desdentadas.  Lambert (2020), demonstraram uma técnica para 

arco reabilitado com múltiplos implantes, na qual projetou sobre um modelo de gesso 

uma subestrutura metálica. A partir disso, sugeriu um escaneamento intraoral ou de 

laboratório. No entanto, o fluxo de trabalho associou o método digital com o 

convencional. Fang-Yu et al. (2020), descreveram o fluxo de trabalho para a confecção 

de um dispositivo, sugerindo a utilização deste para fabricação de prótese do tipo total 

fixa implantossuportada. Os autores não apresentaram dados de precisão ou fabricação 

de estruturas que comprovem a precisão do dispositivo. 

 Portanto, diante das limitações que envolvem a digitalização de múltiplos 

implantes em arcos desdentados e das técnicas relatadas para melhorar a precisão dos 

scanners intraorais, propôs-se a realização deste estudo controlado não-randomizado, do 

tipo transversal, para responder o seguinte questionamento: “o novo dispositivo captura 

com exatidão a angulação e distância dos implantes em arcos desdentados 

mandibulares?”. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este tópico será dividido em duas sessões: 2.1) Moldagem de transferência de 

múltiplos implantes; e 2.2) Escaneamento intraoral de múltiplos implantes. A sessão 2.2, 

contará com um subtópico: 2.2.1) Influência do posicionamento dos implantes na 

precisão do escaneamento intraoral em arcos totalmente desdentados.  

 

2.1 Moldagem de transferência de múltiplos implantes 

 

 O desenvolvimento de novas técnicas, materiais e o sucesso a longo prazo dos 

implantes tornaram as reabilitações implantossuportadas uma das mais solicitadas para 

soluções funcionais e estética do edentulismo (RICHI; YILMAZ-KURTULMUS; 

OZAN, 2020). O ajuste passivo nestas próteses é um requisito fundamental para o sucesso 

do tratamento; na ausência de ajuste entre os implantes e estruturas protéticas, inúmeras 

complicações biológicas e mecânicas podem ser encontradas, são elas: afrouxamento ou 

fratura do parafuso, aumento no acúmulo de biofilme, fratura do implante e possíveis 

falhas no processo de osseointegração (SAHIN; CEHRELI, 2001). Dessa forma, a 

obtenção de uma moldagem de transferência precisa da posição dos implantes para um 

modelo de gesso é fundamental para se garantir um ajuste passivo, uma vez que, essa 

etapa sofre influência dos materiais, técnica de moldagem (WEE, 2000), quantidade e 

angulação dos implantes (MA; RUBENSTEIN, 2012).     

Dentro das possibilidades existentes para transferir a posição dos implantes para 

um modelo de gesso, estão a técnica de moldeira fechada e aberta (CARR, 1991; AKCA; 

CEHRELI, 2004). A técnica da moldeira fechada é geralmente realizada em casos de 

implantes unitários ou até três elementos, não adjacentes entre si, em pacientes dentados, 

sem necessidade de acesso ao componente de moldagem. Após a obtenção do molde, os 

transferentes são removidos dos implantes e parafusados no análogo ou sacados 

juntamente com o molde. O conjunto transferente/análogo é encaixado manualmente no 

molde exatamente na mesma posição que se encontrava em boca, quando não são sacados 

juntamente com o molde (SILVA et al., 2008).  

A técnica de moldeira aberta é indicada quando um maior grau de precisão é 

requerido, principalmente em casos de implantes múltiplos, divergentes, e pacientes 

desdentados. Após parafusar os transferentes nos implantes por meio de parafusos-guia, 

uma moldeira aberta, individual ou de estoque (plástica), deve ser utilizada. As moldeiras 
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abertas podem possuir uma janela ou serem perfuradas localmente, na posição dos 

transferentes. A vantagem da janela é que o maior espaço permite maior facilidade de 

posicionamento na boca no momento de inserção da moldeira, evitando interferências no 

ato da moldagem (BHAKTA et al., 2011; SILVA et al., 2008). Além disso, na técnica de 

moldeira aberta há a possibilidade da união dos transferentes, com resina acrílica ou 

materiais rígidos, a fim de obter uma moldagem ainda mais precisa, principalmente em 

casos de implantes múltiplos, evitando movimentos desses durante a moldagem com 

material elástico (CABRAL; GUEDES, 2007; GENNARI FILHO et al., 2009).  

 A moldagem de transferência pode ainda ser realizada a nível do implante ou 

minipilar. Quando utilizado a moldagem a nível do implante, esta permite a seleção e 

personalização do pilar no laboratório (SIADAT et al., 2016), no entanto, em casos de 

edentulismo total com múltiplos implantes angulados e próteses retidas por parafusos, 

opta-se pela moldagem a nível de minipilar. A mesma permite maior controle da 

angulação dos implantes, uma vez que, eliminam a conexão direta dos transferentes com 

o implante, minimizando o risco de deformação do material de moldagem durante a 

remoção do molde (BAIG, 2014). Dessa forma, estudos com quatro implantes 

(ALIKHASI et al., 2011; GERAMIPANAH et al., 2015) mostraram que as moldagens a 

nível de minipilar demonstraram resultados de precisão melhores na presença de 

implantes angulados. No entanto, os dados referentes à comparação dos níveis de 

moldagem na presença de múltiplos implantes e angulados ainda são limitados. 

A presença de implantes paralelos durante a etapa de moldagem de transferência 

é mais favorável para a obtenção de moldes precisos, quando comparados aos implantes 

angulados (SORRENTINO et al., 2010; AKALIN; OZKAN; EKERIM, 2013; OZAN; 

HAMIS, 2019). Nos casos de arcos com múltiplos implantes e angulação superiores a 

15°, estudos recomendaram a utilização da técnica de moldeira aberta (direta) e 

transferentes de moldagem (LEE et al., 2008; KURTULMUS-YILMAZ et al., 2014). Um 

estudo prévio avaliou o efeito das conexões internas e externas na precisão das moldagens 

e concluiu que, para implantes com conexões externas, a técnica de moldagem e 

angulação dos implantes não influenciou na precisão da moldagem, o mesmo não foi 

observado nas situações de implantes com conexões internas (MPIKOS et al., 2012). 

Outro estudo mostrou que as moldagens obtidas a partir de implantes angulados foram 

menos precisas do que as realizadas com implantes paralelos (SORRENTINO et al., 

2010). 



23 

 

  Embora ainda exista divergência quanto ao método ideal de transferência da 

posição dos implantes (BAIG, 2014; BAIG, 2018; PAPASPYRIDAKOS et al., 2014), 

uma revisão sistemática (KIM; KIM; KIM, 2015) relatou uma preferência por técnicas de 

moldagem com união dos transferentes ao invés de técnicas sem união dos transferentes. 

Kim et al. (2006), investigaram a precisão das moldagens de implante em vários 

procedimentos laboratoriais e observaram que a técnica sem “união dos transferentes” era 

mais precisa durante o procedimento de moldagem, enquanto a técnica de “com união 

dos transferentes” era mais precisa durante o procedimento de fabricação do molde. 

Consequentemente, uma conclusão clinicamente relevante sobre os méritos de “união dos 

transferentes” para aumentar a precisão das moldagens de transferência permanecem 

indisponível.  

Na técnica de “união dos transferentes” o material mais utilizado é a resina 

acrílica. Alguns autores preconizam a secção da resina entre os transferentes de 

moldagem, em seguida, juntando-os com uma quantidade mínima do mesmo material 

para minimizar a contração da resina (ASSIF et al., 1992; INTURREGUI et al., 1993) ou 

unindo os transferentes de moldagem com resina e aguardando a completa polimerização 

do material (HSU; MILLSTEIN; STEIN, 1993; NACONECY et al., 2004).  

Quanto aos materiais de moldagem, o poliéter e o silicone de adição são os mais 

utilizados na Odontologia para procedimentos de moldagem de transferência da posição 

dos implantes (BAIG, 2014). Embora tenha sido relatado que a rigidez e a estabilidade 

dimensional do poliéter fornecem moldagens precisas do implante em casos totalmente 

desdentados e com múltiplos implantes, o uso de um material com maior recuperação 

elástica, como o silicone de adição, seria mais adequado para facilitar a remoção da 

moldeira. Dessa maneira, a deformação permanente causada pela tensão entre os 

transferentes e o material pode ser reduzida, especialmente no caso de implantes de 

conexão interna e angulados (VIGOLO; MAJZOUB; CORDIOLI, 2003).  

 Diante disso, embora a moldagem convencional seja o recomendado pela 

literatura, está associada a manipulação do material, desconforto do paciente e requisitos 

de habilidades clínicas do profissional (KRAVITZ, et al., 2014; TING-SHU; JIAN, 

2015). Independentemente do material e da técnica, qualquer material utilizado durante a 

etapa de moldagem convencional está associado a um grau inevitável de erro, atribuído 

ao número de etapas clínicas e manipulação dos mesmos (KRAVITZ et al., 2014; TING-

SHU; JIAN, 2015).  
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2.2 Escaneamento intraoral de múltiplos implantes 

 

Em 1980, com a introdução da tecnologia de projeto auxiliado por 

computador/manufatura auxiliada por computador (CAD/CAM) na Odontologia, a 

fabricação de estruturas protéticas e restaurações dentárias passaram a ser fabricadas com 

maior precisão (MORMANN; BRANDESTINI; LUTZ, 1987; DE LA CRUZ et al., 

2002). No mesmo ano, surgiram os scanners intraorais proporcionando agilidade, 

eficiência, capacidade de armazenar informações e facilitar a comunicação entre o 

dentista e o laboratório (KIM et al., 2013). Essas vantagens contribuíram para melhorar a 

aceitação do paciente, minimizar as possíveis distorções dos materiais de moldagem, a 

pré-visualização tridimensional dos trabalhos protéticos e a potencial relação custo-

benefício (CHRISTENSEN, 2009). 

Assim, a primeira etapa do fluxo de trabalho odontológico digital é a digitalização 

das geometrias dentárias com os dispositivos ópticos, conhecidos como scanners 

intraorais (ZIMMERMANN et al., 2019). Esses, a depender do fabricante, o método de 

captura das imagens digitais apresentará variações, podendo ser: por triangulação, por 

digitalização confocal a laser ou por amostragem por ondas ativas.  No método por 

triangulação, o raio de luz é projetado sobre o objeto e a luz refletida retorna para o sensor. 

A distância entre a luz projetada e refletida é calculada, por exemplo, o sistema CEREC. 

Na digitalização confocal a laser, o raio laser vermelho é projetado sobre um objeto e o 

feixe refletido, roxo, é enviado para um filtro, na qual a imagem focada é enviada para o 

sensor, por exemplo, o sistema iTERO e TRIOS-3Shape. Já na amostragem com ondas 

ativas, a imagem obtida do objeto é conduzida para as lentes do scanner e projetada em 

um sensor. Esta, estando focada coincidirá com a distância focal da lente, caso contrário, 

a distância entre o objeto será calculada a partir do tamanho da imagem desfocada, por 

exemplo, o sistema LAVA COS (VAN DER MEER et al., 2012).   

A partir disso, o fluxo de trabalho pode ser de natureza direta ou indireta 

(RUDOLPH et al., 2016). O fluxo de trabalho direto, envolve a utilização um scanner 

intraoral para a realização da moldagem digital diretamente da boca do paciente. 

Enquanto a indireta, a moldagem digital é realizada a partir de um modelo de gesso obtido 

por moldagem convencional, utilizando um scanner intraoral ou de laboratório para a 

digitalização do mesmo. Nos casos de escaneamento para capturar a posição do implante, 

faz-se necessário a utilização de corpos de digitalização conectados nos análogos de 

implante/minipilar (MIZUMOTO; BURAK, 2018). Quando realizado para a fabricação 
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de trabalhos protéticos à nível de implante/minipilar, a imagem é enviada para um 

software CAD específico e a partir de uma biblioteca digital, um análogo do implante e 

fabricante coincidentes é colocado sobre o modelo digital (MIZUMOTO; BURAK, 

2018).    

 Ambos os métodos de aquisição, direto e indireto, para a aquisição dos arquivos 

digitais, necessitam de corpos de digitalização para a obtenção da posição do implante. 

Nesse sentido, os primeiros componentes para digitalização de implantes foram 

introduzidos em 2004, utilizando um pilar de cicatrização codificado (The Bellatek 

Encode; Biomet 3i) que fornecia informações em 3D sobre a localização do implante em 

relação aos dentes, tecidos moles adjacentes e a dentição oposta (WILK, 2015). Em 2008, 

surgiu uma nova tecnologia que possibilitou a aquisição de imagens tridimensionais como 

alternativa as moldagens convencionais. Assim, corpos de digitalização foram 

desenvolvidos pela Straumann, porém esses eram disponíveis comercialmente apenas 

para um sistema de implante único, além de exigir um scanner e tecnologia de 

escaneamento específica (Itero, Microscopia Confocal Paralela) (CORSO et al., 2009).  

Dessa forma, com a evolução da tecnologia dos scanners e a sua popularidade, 

atualmente, quase todos os principais fabricantes de implantes oferecem corpos de 

digitalização. O desenho comercial é altamente variável em relação ao material, forma, 

tamanho, superfície, conexão, compatibilidade de software/scanner e custo (RAMSEY; 

RITTER, 2012; STIMMELMAYR et al., 2012). Revilla-León et al. (2020), compararam 

as medições referentes as discrepâncias lineares e angulares dos implantes obtidas por 

escaneamento intraoral, utilizando diferentes corpos de digitalização. Os autores 

observaram que os corpos de digitalização utilizados transferiram com precisão as 

posições lineares do implante, no entanto, diferenças significativas foram observadas nas 

posições angulares do implante no plano XZ. Os resultados desse estudo mostraram que 

a seleção inadequada do corpo de digitalização pode influenciar na precisão do 

escaneamento intraoral. 

Independente do fabricante, todos os corpos de digitalização são compostos por 

três partes: a parte superior, também conhecida como região de varredura, a porção média 

ou corpo e a porção apical ou base. Além disso, se diferenciam em tamanho, uma vez 

que, os corpos de digitalização intraorais são menores, quando comparados aos de 

laboratório, em decorrência da limitação de espaço na cavidade oral. A porção superior 

ou de varredura dos corpos de digitalização é a parte responsável pelo registro digital da 

angulação dos implantes, que geralmente na sua conformação apresenta um lado plano 
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que contribui para a formação assimétrica e facilita a indexação do corpo de digitalização 

ao implante e melhora o reconhecimento da superfície pelo software CAD. O mesmo 

ainda pode apresentar várias regiões de digitalização e geralmente é fabricado a partir do 

material do corpo, sendo este compreendido da região de varredura até a porção apical 

(JAHN, 2014). Esta, é fabricada a partir de vários materiais, como: polieterétercetona 

(PEEK), liga de titânio, liga de alumínio e resina (MIZUMOTO; BURAK, 2018).   

Fatores como usinagem do material utilizado e os meios de fabricação podem 

influenciar na precisão da varredura dos corpos de digitalização. Chia et al. (2017), 

compararam a precisão entre as moldagens convencionais e digitais (scanner intraoral) 

com corpos de digitalização intraoral e diferentes angulações dos implantes, além de 

avaliar a tolerância da usinagem dos mesmo e ação do torque. Os autores observaram que 

a força de aperto aplicada sobre os corpos de digitalização influencia na adaptação da 

estrutura fabricada. O torque excessivo promove um desvio no eixo z (vertical), levando 

ao posicionamento virtual do implante mais interno e podendo ser minimizado em 

moldagens a nível de minipilar.    

Dessa forma, a porção apical por ser a região que promoverá o contato do implante 

com o corpo de digitalização pode não ser fabricado pelo mesmo material do corpo. Uma 

conexão muito cônica ou incompatibilidade de materiais entre a base e o implante podem 

influenciar o deslocamento do corpo de digitalização quando parafusado, além disso o 

desgaste deste componente através do uso repetido ou mesmo pelo processo de 

esterilização, também podem causar alterações no posicionamento ao longo do tempo, 

influenciando no ajuste, o que é um fator decisivo para uma transferência de alta precisão 

da posição e angulação do implante (MIZUMOTO; BURAK, 2018). 

Diante de tamanha evolução dos métodos de obtenção de imagens digitais, estudos 

mostraram que a utilização de scanners intraorais são uma alternativa para os casos de 

próteses unitárias e próteses fixas de até um quadrante (SCHMIDT et al., 2020). No 

entanto, quando envolve restaurações extensas suportadas por implantes e arcos 

desdentados totais ainda representa uma limitação (ANDRIESSEN et al., 2014; 

VANDEWEGHE et al., 2017), no que envolve a ausência de referências durante a etapa 

de escaneamento intraoral (VANDEWEGHE et al., 2017), além da dificuldade em 

diferenciar os implantes (ANDRIESSEN et al., 2014) e capturar com precisão a distância 

entre os mesmos (TAN et al., 2019).  

 Diante disso, estudos prévios desenvolveram novas técnicas para melhorar a 

precisão do escaneamento intraoral em arcos desdentados totais reabilitados com 
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múltiplos implantes. Pradíes et al. (2014) relataram três casos clínicos, utilizou-se da 

tecnologia estereofotogramétrica para descrever um novo método para capturar com 

precisão múltiplos implantes em arcos desdentados. Os autores utilizam uma câmera 

estéreo com flash infravermelho para capturar a posição dos implantes, através dos corpos 

de digitalização instalados nos pilares. Em seguida, para capturar os tecidos moles, 

utilizou-se o escaneamento intraoral ou extraoral. Este último, foi realizado a partir de um 

modelo de gesso obtido por moldagem convencional. No caso 1, essas informações foram 

obtidas a partir de um modelo de gesso com o scanner extraoral. No caso 2, através de 

tomografia computadorizada de feixe cônico do modelo de gesso, e no caso 3, através do 

escaneamento intraoral (scanner intraoral). Nos três casos, as estruturas mostraram ajuste 

passivo e sem complicações durante as consultas de retorno (12 e 24 meses).   

 Iturrate et al. (2019) avaliaram a precisão do escaneamento intraoral em arcos 

desdentados totais utilizando um dispositivo geométrico. Um modelo de aço inoxidável 

de uma maxila desdentada reabilitada com quatro implantes foi digitalizado por um 

scanner de laboratório e três scanner intraorais (True Definition – 3M ESPE; TRIOS-

3Shape e iTero – Align Technology). Para cada scanner intraoral dez varreduras foram 

realizadas, com e sem o dispositivo no modelo. A acurácia (exatidão e precisão) foi 

avaliada a partir de cinco distâncias determinadas. Os resultados mostraram diferenças 

significativas (p<0,05) quando o escaneamento foi realizado com e sem o dispositivo. 

Quanto a exatidão, sem o dispositivo, houve uma variação de 21±16µm para a menor 

distância e 125±80µm, quando comparado com o escaneamento de referência. Com o 

dispositivo, variou de 11±8µm para a menor distância e 64±51µm para a maior distância, 

quando comparado com o escaneamento de referência. Quanto a precisão, sem o 

dispositivo, variou de 7±7 µm na menor distância e 63±46µm para a maior. Com o 

dispositivo, variou de 18±14µm para a menor distância e 84±74µm para a maior distância. 

Ambos em comparação ao escaneamento de referência. Diante disso, observou-se que o 

escaneamento intraoral foi mais preciso quando o dispositivo foi utilizado.  

    Cappare et al. (2019) em um estudo clínico, controlado e randomizado, 

compararam a moldagem digital com a convencional na reabilitação de arcos desdentados 

totais maxilares. Os participantes foram reabilitados com prótese do tipo total fixa 

implantossuportada retidas por parafusos. Estes foram randomizados em dois grupos: 

moldagem e fluxo de trabalho totalmente convencional (CIG) e moldagem e fluxo de 

trabalho totalmente digital (DIG). Após 24 horas da instalação dos implantes, os 

participantes foram reabilitados com próteses provisórias e com quatro meses (período da 
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osseointegração) reabilitados com próteses finais. A moldagem digital foi realizada a 

partir a da união dos corpos de digitalização com resina composta. Os resultados 

mostraram que procedimento significativamente menor e tempos adicionais foram 

necessários para o digital em comparação com o fluxo de trabalho convencional. Para 

ambos os grupos, as estruturas foram avaliadas quanto a passividade e nenhum espaço 

vazio foi identificado entre a estrutura/implante.   

 Lambert (2020), desenvolveram uma subestrutura e partir desta sugeriram o 

escaneamento intraoral ou de laboratório para planejamento digital de uma prótese do 

tipo total fixa implantossuportada. Quando utilizado o scanner de laboratório, a 

subestrutura era posicionada sobre o modelo de trabalho, obtido pelo fluxo de trabalho 

convencional. A técnica possibilitou a confecção da prótese por meio da associação do 

fluxo de trabalho digital e convencional, com qualidade e custo reduzido. Fang-Yu et al. 

(2020), descreveram uma técnica para fabricação de um dispositivo a partir do 

escaneamento intraoral para ser utilizado na fabricação de prótese do tipo total fixa 

implantossuportada. A técnica faz uso de software de código aberto para a fabricação de 

um dispositivo para varredura intraoral, fornecendo uma opção econômica para dentistas 

e laboratórios.   

 A acurácia de um scanner é definida pela precisão e exatidão (ISO 5725-1), sendo 

este último compreendido como a capacidade do mesmo em reproduzir uma arcada 

dentária ou rebordo o mais próximo do que se está em boca, sem deformação ou distorção. 

Ao contrário, precisão indica a diferença entre as imagens adquiridas pelo escaneamento 

intraoral repetidas vezes nas mesmas condições (ELIASSON et al., 2010).  Dessa forma, 

além do protocolo de escaneamento (MULLER et al., 2016), scanner intraoral (RICHERT 

et al., 2017) e ajuste dos corpos de digitalização (CHIA et al., 2017), a angulação e a 

distância entre os implantes (TAN et al., 2019), experiência do operador, (RESENDE et 

al., 2020), incluindo curva de aprendizado (LIM et al., 2018), calibração (RICHERT et 

al., 2017), as condições de escaneamento de luz do ambiente (REVILLA-LÉON et al., 

2019a; REVILLA-LÉON et al., 2019b; REVILLA-LÉON et al., 2020a), características 

da superfície (CUESTA et al., 2009; VUKASINOVIC; MOZINA; DUHOVNIK, 2012; 

PARK, 2016; CARBAJAL et al., 2017) e presença de saliva (ABDUO; ELSEYOUFI, 

2018), também são fatores que influenciam na precisão do escaneamento intraoral.  

Quanto as condições de luz do ambiente, em 1979, Viohl descreveu 500 lúmens e 

2500 lúmens como condições ideias de luz e iluminação da cadeira odontológica, 

respectivamente. O padrão europeu de iluminação (EM 12464) recomenda 500 lúmens 
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para iluminação geral, 1.000 lúmens para salas médicas ou de exame e 10.000 lúmens 

para a cavidade oral. Dessa forma, um estudo in vitro mostrou que 500 lúmens para 

interior de uma clínica e 2.500 lúmens para cadeira odontológica é a iluminação 

apropriada para as moldagens intraorais e que o tom de iluminação ideal é o amarelo ou 

laranja (ARAKIDA et al., 2018). 

 A influência na precisão das imagens digitais está relacionada ao processo de 

fabricação de dados tridimensionais. A grande maioria dos scanners ópticos capturam as 

imagens digitais, projetando um feixe de laser na superfície da geometria original e 

capturam a luz refletida em um dispositivo acoplado a carga. No entanto, se a iluminação 

do laser for excessivamente alta, ocorre uma saturação do sensor, e com isso o sistema do 

scanner é impedido de calcular a posição dos pontos e formar a imagem final (BLANCO 

et al., 2008).  

 Esses pontos, posteriormente a sua captura, são alinhados uns com os outros e em 

seguida, convertidos em um modelo virtual no formato de malha (união de vários 

triângulos). Os algoritmos usados pelo software dos scanners intraorais podem gerar 

arquivos de malha com densidades variadas, que podem ser definidas a depender da 

curvatura do arco na boca; altas regiões de curvatura geralmente têm malhas altamente 

densas, enquanto regiões relativamente planas têm menor densidade de malha (RICHERT 

et al., 2017). Um estudo in vitro mediu o impacto de várias condições de luz na qualidade 

da malha gerada por diferentes scanners intraorais. Os autores concluíram que as 

mudanças nas condições de iluminação afetam significativamente a qualidade da malha. 

O TRIOS-3Shape apresentou a maior consistência em termos da qualidade média da 

malha, indicando melhor sistema fotográfico em comparação com o iTero-Element 

(REVILLA-LEÓN et al., 2019b).  

Outro estudo in vitro avaliou se a iluminação e a temperatura de cor da luz do 

ambiente têm influência sobre a exatidão, precisão e tempo de digitalização em um 

escaneamento intraoral. Os autores encontraram que para exatidão, o desvio médio foi 

significativamente menor em 500 lúmens do que em 0 lúmens e 2.500 lúmens. Em 500 

lúmens, o desvio médio foi significativamente menor em 3.900K do que em outras 

temperaturas. Independentemente da temperatura da cor, o tempo de digitalização foi 

significativamente maior em 2.500 lúmens do que em outros níveis de iluminâncias 

(ARAKIDA et al., 2018). 

Quanto a experiência do operador e o tipo de scanner, estes desempenham um 

papel importante na precisão das digitalizações (RESENDE et al., 2020). Varreduras 
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maiores ou aquelas que levarem maior tempo para digitalizar, tendem a ser menos preciso, 

especialmente quando associados a operadores com pouca experiência (FLÚGGE et al., 

2016). Um estudo in vitro avaliou a exatidão e a precisão das varreduras intraorais 

realizadas por três profissionais com diferentes níveis de experiência, utilizando dois 

scanners intraorais. Os autores concluíram que a precisão das varreduras intraorais foi 

influenciada pela experiência do operador, tipo de scanner e tamanho da área a ser 

escaneada. Operadores mais experientes e áreas menores a serem digitalizadas, obtiveram 

imagens mais precisas (RESENDE et al., 2020).  

A superfície a ser digitalizada representa uma das maiores limitações, 

principalmente em arcos desdentados totais reabilitados com múltiplos implantes. A 

ausência de reparos anatômicos ao longo do raio de curvatura do rebordo e regiões 

extensas para digitalização estão associadas ao um maior número de erros. Quanto maior 

for a área a ser escaneada, mais costuras serão necessárias para formar a imagem 3D final 

e consequentemente, mais erros podem ser somados (BRAIAN; WENNERBERG, 2019). 

Além disso, a distância entre dois corpos de digitalização pode ter grande impacto na 

precisão da digitalização, assim como as características homogêneas desses podem 

confundir o reconhecimento pelo scanner intraoral (ANDRIESSEN et al., 2014).  

 

2.2.1 Influência do posicionamento dos implantes na precisão do escaneamento intraoral 

em arcos totalmente desdentados: uma revisão sistemática 

 

 Convencionalmente, a moldagem de transferência de múltiplos implantes com 

diferentes angulações pode causar distorções dos materiais de moldagem durante a 

retirada do conjunto moldeira/transferentes da boca (GIMÉNEZ et al., 2015). Em uma 

revisão, Lee et al. (2008) relataram que a moldagem convencional realizada em situações 

com mais de três implantes, a angulação pode influenciar na precisão do molde, porém 

quando realizada de dois ou três implantes, nenhuma influência na precisão foi observada 

(CHIA et al., 2017). Outros estudos (PAPASPYRIDAKOS et al., 2014; LEE et al., 2008; 

STIMMELMAYR et al., 2012) relataram que em situações de quatro ou mais implantes, 

observou-se maior precisão quando usou-se a técnica direta.     

No entanto, mesmo diante das vantagens de se utilizar o escaneamento intraoral, 

a fabricação de próteses utilizando o sistema CAD/CAM ainda é composta por algumas 

etapas, como aquisição e processamento de dados digitais, design da prótese e a própria 

fabricação, na qual erros inerentes a essas etapas podem implicar na qualidade do ajuste 
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final da mesma. Vários estudos compararam o ajuste de próteses fabricadas pela 

tecnologia CAD/CAM com os métodos convencionais (PAPASPYRIDAKOS et al., 

2016; ABDEL-AZIM et al., 2015; KOCAAGAO; KILINC; ALBAYRAK, 2017) mesmo não 

havendo consenso suficiente sobre a precisão do escaneamento intraoral para captura da 

posição dos implantes (GIMÉNEZ et al., 2015; KIM; SEO; KIM, 2019). 

Nesse sentido, verificou-se que o efeito da angulação dos implantes na precisão 

dos modelos digitais gerados a partir de scanners intraorais ainda não foi totalmente 

investigado. Nesse contexto, realizou-se uma revisão sistemática para responder a 

seguinte pergunta: “A posição dos implantes interfere no escaneamento intraoral em arcos 

que receberão próteses do tipo totais fixas implantossuportadas?”. Uma busca eletrônica 

foi conduzida por três examinadores independentes nas bases de dados: Medline-

PubMed, Scopus, Web of Science e Cochrane Library, incluindo artigos publicados até 

abril de 2020 sem restrições de idioma. Os mesmos foram incluídos a partir dos seguintes 

critérios: estudos comparativos entre o escaneamento intraoral e extraoral ou moldagem 

convencional com dados de angulação e desvio de implantes angulados e/ou paralelos em 

arcos totalmente desdentados que receberão prótese do tipo total fixa implantossuportada. 

A busca eletrônica final resultou em 867 artigos no banco de dados, na qual as 

duplicatas foram removidas, resultando em 817 artigos. Destes, foi feita uma seleção 

utilizando o título e o resumo e aplicando os critérios de elegibilidade, resultando em 31 

artigos para serem lidos na íntegra. Após essa etapa, 8 artigos foram incluídos na revisão, 

sendo todos os estudos publicados nos últimos 4 anos.  

Cinco estudos mostraram que a moldagem digital apresentou valores de precisão 

superiores ou sugeriram superioridade em relação a moldagem convencional para os 

deslocamentos lineares e angulares dos implantes (ALIKHASE et al., 2018; REVILLA-

LÉON et al., 2018; RIBEIRO et al., 2018; MENINI et al., 2017; LIU et al., 2019). Por 

outro lado, dois estudos in vitro mostraram superioridade da moldagem convencional em 

relação a moldagem digital (KIM; SEO; KIM, 2019; TAN et al., 2019). Apenas um estudo 

não encontrou diferenças significativas ao comparar arcos desdentados parciais e totais 

na captura da posição dos implantes, no entanto observaram que o tipo de scanner pode 

influenciar na varredura intraoral (MANGANO et al., 2016). (Tabela 1). Nenhum estudo 

mostrou resultados clínicos comparativos entre a moldagem digital com a convencional 

para se capturar a posição dos implantes, comparando os arcos maxilares e mandibulares. 

Além disso, não avaliaram a satisfação do paciente e tempo de cadeira para os dois tipos 

de moldagem. 
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Os resultados mostraram que a moldagem digital se apresenta como uma solução 

frente as limitações da moldagem convencional e as angulações dos implantes quando 

superiores a 15 graus, pode influenciar na precisão do escaneamento intraoral.  
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Tabela 1 - Principais resultados dos estudos quanto a precisão do escaneamento intraoral na captura da angulação dos implantes. Natal, 2020.  

Autor/ano 
Tipo de 

estudo 
Grupos de estudos N° de implantes Max/Mand Angulação Scanner/Software Parâmetro avaliativo Resultados 

Alikhasi et al 
(2018) 

in vitro 

 
Moldagem digital – DII 

(interna) /DIE (externa); 

Moldagem convencional pela 
técnica direta – CDI (interna) 

/CDE (externa); 

Moldagem digital pela técnica 
indireta – CII (interna) /CIE 

(externa). 

 
          n = 90 (15 por grupo) 

4 Max 

Implantes 1 e 4 - 
angulados (45 

graus); 

Implantes 2 e 3 – 
paralelos. 

Moldagem digital - Trios-
3Shape 

(Dental System 

Software); 
 

Modelo de referência - 

ATOS Core 80; GOM 
GmbH, Germany. 

Máquina de mensuração de 
coordenada (CMM) - x, y e z; 

deslocamento linear e angular 

 
Software GOM Inspect. 

Distorção linear / angular: 

DII: Implantes reto (0.188mm – 0.585°) e inclinado 
(0.162mm – 0.364°); 

DIE: reto (0.195mm – 0.587°) e inclinado (0,165mm 

– 0.366°); 
CDI: reto (0.280mm – 2.287°) e inclinado (0.389mm 

– 4.765°); 

CDE: reto (0.711mm – 1.004°) e inclinado (0.364mm 
– 1.098°); 

CII: reto (0.885mm – 4.096°) e inclinado (0.721mm – 

9.371°); 
CIE: reto (0.797mm – 4.851°) e inclinado (0.442mm 

– 2.062°). 

Kim et al (2019) in vitro 

Escaneamento intra-oral (grupo 

IOS); 
Moldagem convencional 

(grupo CI). 

           
         n = 10 (por grupo) 

6 Max Sem informação 

sobre a angulação. 

Grupo IC – 

Escaneamento intra-oral - 

Trios-3Shape (3D 
Systems) 

 

Máquina de mensuração de 

coordenadas (CMM) e software 
para obtenção das angulações 

 

Software Geomagic Control 
2015. 

Desvio linear: 
IOS: ∆x (125,8µm), ∆y (131,9µm), ∆z (36,5µm) 

p<0,05; 

CI: ∆x (30.7µm), ∆y (54,8µm), ∆z (16,6µm) p<0,05. 
 

Desvio angular: 

Plano ZX (p=0,002) do IOS foi maior que o grupo CI 
(0,24°); 

Não foram encontradas diferenças entre os dois grupos 

para o plano XY (p=0,529). 

Liu et al (2019) in vitro 

Modelo de referência em gesso 
(controle); 

Moldagem usando métodos de 

impressão 3D; 
Moldagem usando métodos 

convencionais 

. 
         n=10 (por grupo) 

4 Max 

Perpendicular ao 

plano horizontal nos 
modelos de 

referência padrão. 

Activity 880 Scanner 
(Smart Optics) 

 
Distâncias e angulações dos 

implantes (superposição). 

Software Geomagic Control 

2015.  

Posição do implante (P = 0,014) 

Grupo impresso 3D (média ± DP: 56,37 ± 12,52μm); 

Grupo convencional (71,94 ± 18,86 μm). 
 

Não foram encontradas diferenças significativas no 

desvio angular entre os dois grupos (P> 0,05) 

Mangano et al 
(2016) 

in vitro 

Modelo em gesso (três 

escaneamentos para cada 
modelo) - Scanner de 

referência; 

Modelo em gesso (cinco 
escaneamentos para cada 

scanner) - Scanners intraorais. 

6 Max 
Sem informação 

sobre a angulação. 

Scanner intra-oral (Trios - 

1 2, 3-Shape; CS 35001; 
Zfx Intrascan1; e 

Planmeca Planscan1); 

Scanner de referência 
(IScan D104I1, Imetric3D 

GmbH). 

Escaneamentos intra-orais foram 

sobrepostas ao modelo de 

referência (veracidade e 
precisão) 

 

(Geomagics 2012®)  

Veracidade e precisão: CS 3500 63,2µm e 55,2µm; 

TRIOS 71,6µm e 67,0µm; Zfx IntraScan 103µm e 

112,4µm; PlanScan 253,4µm e 204,2µm. 
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Menini et al 

(2017) 
in vitro 

Controle de grupo (TI): Sete 
métodos convencionais de 

moldagem (n = 35) - Cinco 

moldagens do modelo principal 
para cada método de 

moldagem; 

 
Teste de grupo (DI): 

moldagem digitais do modelo 

principal usando um scanner 

intra-oral (n = 15) - Três 

clínicos diferentes tiraram 5 
moldagens digitais cada. 

4 Mand Implantes paralelos 

Scanner intra-oral (True 

Definition Scanner, 3M 
ESPE). 

Máquina de medição de 

coordenadas foi usado para 

medir a angulação do implante e 
as distâncias entre implantes em 

modelos de TI; 

 
Os dados de TI e os conjuntos de 

dados do DI Standard 

Tessellation Language foram 

comparados com o modelo 

principal. 

Diferenças estatisticamente significativas foram 

relatadas entre DI e TI, tanto para erro de distância (p 

= 0,000) quanto erro absoluto angular (p = 0,001); 
 

DI relatou baixos valores de desvio do modelo 

principal, mostrando maior reprodutibilidade nos 
resultados em relação à TI; 

 

As técnicas TI revelaram uma maior 

variabilidade nos resultados, especialmente no erro de 

distância. 

Revilla-León et al 

(2018) 
in vitro 

Modelo em gesso (CDS)  

(n = 5); 

 
Modelos 3D impressos (N = 

20; n = 5 por grupo) - 4 

diferentes tecnologias de 
fabricação de aditivos (MJP1, 

DLP, SLA, MJP2). 

7 Max Sem informação 

sobre a angulação. 

Modelos 3D impressos - 

um scanner tátil (DS10; 

Renishaw) e óptico 
(Renishaw, DS20) com 

software CAD 

odontológico específico 
(Exocad GmbH, Hessen, 

Alemanha). 

A máquina tridimensional de 

medição de coordenadas (CMM) 
foi usada para medir a posição 

correta de cada implante e a 

distorção foi calculada para cada 
sistema nos eixos x, y e z. 

A distorção média (μm) variou de 22,7 a 74,9, 23,4 a 

49,1 e 11,0 a 85,8 nos eixos x, y e z; 

 
O método CDS (eixo x: 37,1; eixo z: 27,6) mostrou 

diferença significativa em relação ao DLP no eixo x 

(22,7) (p = 0,037) e ao MJP1 no eixo z (11,0) (p = 
0,003); 

 

Independentemente do sistema, o eixo x mostrou 
mais distorção (42,6) em comparação com os eixos y 

(34,7) e z (35,97). 

Ribeiro et al 

(2018) 
in vitro 

Modelo 1 - Implantes paralelos 

(quatro grupos, n = 10 cada); 
Modelo 2 - Implantes não 

paralelos (três grupos, n = 10 

cada). 

4 Max 

Modelo 1: 

implantes paralelos  

Modelo 2: +15 
graus e -15 graus. 

Scanner extra-oral 
(Imetric IScan D104i, 

Porretruy, Switzerland). 

Desvios 3D entre os dados do 

modelo mestre e os diferentes 
grupos. 

 

Software Geomagic 12. 

Modelo 1: 
IOS: media (x:15; y:17; z: 15) p<0,001 

Convencional: média (x: 33; y: 26; z: 11) p<0,001 

 
Modelo 2: 

IOS: média (x: 32; y: 22; z: 32) p<0,001 

Tan et al (2018) in vitro 

Modelo mestre A - Seis 

implantes paralelos (distância 
entre implantes de 

aproximadamente 20 mm); 

 
Modelo mestre B - Oito 

implantes paralelos (espaçados 

aproximadamente 13 mm). 
 

Aquisição direta com scanner 
intra-oral (n = 5, cada scanner - 

dois scanners) e moldagem 

convencional (scanner de 
laboratório - n = 5, cada 

scanner - três scanners). 

6 e 8 Max Sem informação 

sobre a angulação. 

Scanner intra-oral (Trios 

and True Definition); 
 

Scanner de referência 
(Ceramill, inEos X5 e 

D900). 

Distorções lineares, desvio 3D 

total e distorção angular 

absoluto. 
 

A máquina tridimensional de 
medição de coordenadas (CMM) 

foi usada para medir a posição 

correta de cada implante. 

Modelo A, a média varou (dR) de 8.7 ± 8.3µm a 
731.7 ± 62.3µm. Modelo B, a média variou (dR) de 

16.3 ± 9µm a 620.2 ± 63.2µm; 

 
Modelo A, a média variou de (Absdθx) 0.021 ± 0.205 

graus a –2.349 ± 0.166 graus e a média (Absdθy) 

variou de –0.002 ± 0.160 graus a o –0.932 ± 0.290 
graus; 

 
Modelo B, a média variou (Absdθx) de –0.007 ± 

0.076 graus a  –0.688 ± 0.574 graus e a media 

(Absdθy) variou de –0.018 ± 0.048graus a –1.052 ± 
0.297 graus. 
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Papaspyridakos et al. (2014), compararam a moldagem digital com a convencional 

em arco desdentado mandibular. Cinco grupos foram avaliados, sendo quatro técnicas 

convencionais e uma digital. Para o grupo convencional 10 modelos foram obtidos para 

cada técnica e 10 varreduras para a moldagem digital. Os modelos convencionais foram 

digitalizados com um scanner de laboratório (IScan D103i, Imetric, Courgenay, Suíça). 

Os arquivos STL, convencionais e digitais, foram sobrepostos para avaliação a partir do 

modelo principal. Os autores observaram que a moldagem digital é tão precisa quanto as 

moldagens convencionais e que a angulação de até 15 graus não influenciou na precisão 

da moldagem.  

Vanderweghe et al. (2017), em um estudo in vitro, avaliaram a acurácia de quatro 

scanners intraorais (Lava C.O.S., 3M True Definition, Cerec Omnicam e Trios-3Shape) 

para varredura de mandíbula desdentada com seis implantes. Uma mandíbula mestre foi 

escaneada 15 vezes para cada scanner intraoral, no entanto as cinco primeiras varreduras 

foram eliminadas devido a curva de aprendizado. O mesmo modelo foi escaneado por um 

scanner óptico de referência (104i, Imetric, Courgenay, Switzerland). O arquivo CAD 

(referência) foi alinhado através do algoritmo de melhor ajuste com o arquivo “Malha” 

(scanner intraoral) no software (Geomagic Qualify 12, Rock Hill, SC, EUA). Quanto a 

exatidão, não foram observadas diferenças significativas entre o 3M True-Definition e 

TRIOS-3Shape (p=0,226). Entre Lava C.O.S. (Ⴟ 0,112), 3M True-Definition (Ⴟ 0,035), 

Cerec Omnicam (Ⴟ 0,061), o TRIOS-3Shape (Ⴟ 0,028) foi o que apresentou melhores 

valores. Quanto a precisão, o Cerec Omnicam foi inferior ao 3M True-Definition 

(p=0,013) e TRIOS-3Shape (p=0,005), no entanto o Lava C.O.S foi menos preciso que o 

True-Definition e o TRIOS-3Shape (p=0,005).  

Amin et al. (2017), avaliaram se as moldagens digitais (CEREC Omnicam e True-

Definition) em arco desdentado total mandibular têm a mesma precisão que as moldagens 

convencionais. Um modelo mestre mandibular foi confeccionado com seis análogos de 

implantes, sendo os medianos paralelos um com o outro, o análogo a esquerda com 10 

graus e da direita com 15 graus. Confeccionou-se dez modelos utilizando uma técnica de 

moldagem convencional (união dos transferentes de moldagem), grupo I, e dez modelos 

para cada scanner intraoral (grupo II: CEREC Omnicam; grupo III: True Definition). Os 

modelos de referência foram digitalizados com um scanner de laboratório (Activity 880; 

Smart Optics, Bochum, Alemanha). Os arquivos STL foram sobrepostos a partir do 

modelo principal do estudo para análise quanto ao desvio 3D. O grupo III foi o que 
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apresentou menor desvio tridimensional (19,32µm), quando comparado ao grupo I 

(167,93µm) e grupo II (46,41µm). De modo geral, a moldagem digital foi melhor que a 

convencional.  

 Menini et al. (2017), compararam diferentes técnicas de moldagem convencional 

(TI) com a moldagem digital (DI). Seis técnicas de moldagem convencional foram 

realizadas, sendo cinco moldes para cada uma das técnicas (n=35). Para a moldagem 

digital, três clínicos realizaram cinco varreduras, utilizando um scanner intraoral (True-

Definition Scanner, 3M ESPE), totalizando em 15 escaneamentos. Para mensurar as 

angulações e distâncias entre os implantes nos modelos convencionais (TI), utilizou-se 

uma máquina de medição de coordenadas. Os arquivos STL (Standart Tessellation 

Language) foram comparados via software com um modelo mestre construído por 

engenharia reversa. Os autores selecionaram as melhores e as piores imagens obtidas com 

TI e DI para fabricação de quatro estruturas fresadas de titânio. A passividade destas 

foram avaliadas pelo teste do parafuso único e as lacunas entre a estrutura e os implantes 

foram mensuradas por um estereomicroscópio. Os autores mostraram que a moldagem 

digital apresentou baixos valores de desvio ao ser comparado com o modelo de referência, 

mostrando maior reprodutibilidade nos resultados em relação as técnicas de moldagem 

convencional.  

  Embora os estudos acima citados tenham mostrado reprodutibilidade semelhante 

ou superioridade da moldagem digital com a convencional, o escaneamento intraoral de 

múltiplos implantes em arcos desdentados totais ainda representa uma limitação, no que 

concerne a associação de todos os fatores já relatados anteriormente. Assim, esse estudo 

visa apresentar um dispositivo que busque minimizar as distorções do escaneamento 

intraoral, proporcionando referência ao scanner, para digitalização de arcos desdentados 

mandibulares reabilitados com múltiplos implantes.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Analisar a exatidão de um novo dispositivo para escaneamento intraoral na 

captura da angulação e distância dos implantes em arcos desdentados mandibulares. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

a) Avaliar os deslocamentos lineares obtidos pelo escaneamento intraoral com o novo 

dispositivo a partir das variações de coordenadas dos centroides (∆x, ∆y e ∆z) e 

comparar com os resultados obtidos nessa mesma perspectiva com os grupos 

controles; 

b) Avaliar os deslocamentos angulares (∆θXY, ∆θYZ e ∆θXZ) obtidos pelo 

escaneamento intraoral com o novo dispositivo e comparar com os resultados obtidos 

nessa mesma perspectiva com os grupos controles; 

c) Avaliar a exatidão do escaneamento intraoral realizado com o novo dispositivo para 

capturar a distância entre os implantes e comparar os resultados obtidos com os grupos 

controles; 

d) Correlacionar as distâncias entre os implantes com os eixos (x, y e z) para os grupos 

desse estudo.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Características da pesquisa 

 

Trata-se de um estudo controlado não-randomizado, do tipo transversal. Nesse 

estudo, todos os 10 participantes foram agrupados em número igual ao número de 

métodos de moldagem (Figura 1). Três possibilidades de capturar a posição dos implantes 

foram testadas e comparadas neste estudo: escaneamento intraoral com os corpos de 

digitalização (Grupo SC), escaneamento intraoral com o dispositivo (Grupo SD) e captura 

de transferência da posição dos implantes (Grupo CT). Considera-se o grupo SD o teste 

desse estudo, enquanto os grupos SC, controle do escaneamento intraoral, uma vez esse 

método é o preconizado pelo fabricante do scanner, e CT, o controle do método 

convencional (padrão ouro da literatura).  

Figura 1 - Grupos do estudo. Natal, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora. 

 

4.2 Considerações éticas 

 

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com o número de Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) correspondente à 21341119.1.0000.5537, 

sendo aprovado sob o parecer 3.673.666 (Anexo A). Todos os participantes que 
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concordaram em participar da pesquisa, receberam instruções a respeito do estudo e 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme determina o 

Conselho Nacional de Saúde através da resolução 466/12.  

 

4.3 Plano amostral  

 

4.3.1 Local e população do estudo 

 

Este ensaio clínico foi desenvolvido no Departamento de Odontologia (DOD) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no município de Natal/RN, 

durante o período de novembro de 2019 a fevereiro de 2020. A população estudada 

compreendeu 10 pacientes reabilitados há no mínimo um ano, com prótese provisória 

mandibular do tipo total fixa implantossuportada retida por quatro implantes.   

 

4.3.2 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Enquadraram-se na pesquisa indivíduos reabilitados há um ano ou mais com 

prótese provisória mandibular do tipo total fixa implantossuportada retida por quatro 

implantes. Foram considerados como critérios de exclusão: pacientes com perda de 

implante ou doenças periimplantares, no tempo de execução desse estudo.   

 

4.3.3 Tamanho da amostra e processo de amostragem  

 

Para o cálculo da amostra, utilizou-se o programa estatístico Action, bem como a 

diferença entre médias e desvio-padrão para as duas variáveis dependentes desse estudo: 

angulação tridimensional dos implantes e distância entre os implantes, considerando um 

nível de confiança de 95% e poder da amostra de 80%. 

Sendo assim, para a variável “avaliação angular tridimensional” foi utilizado 

como parâmetro o estudo de Kim, Seo e Kim (2019), em que a diferença de médias para 

as variações de coordenadas dos centroides (∆x, ∆y e ∆z) foi de 14,5 para o grupo controle 

e 11,6 para o grupo digital. O desvio padrão foi de 4,1, resultando em 32 implantes. No 

entanto, considerando o maior tamanho da amostra encontrado, bem como o percentual 
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de 20% de perda amostral ao longo da pesquisa, serão necessários 39 implantes (32 + 

20%). 

Quanto à variável “distância tridimensional entre implantes”, foi utilizado como 

parâmetro o estudo de Braian e Wennerberg (2018) em que a diferença de médias para o 

grupo teste foi de 14mm e 16mm para o grupo controle, com uma diferença de 2mm para 

comparação das distâncias entre os grupos. O desvio-padrão foi de 3,5, resultando em 48 

distâncias. No entanto, considerando o maior tamanho da amostra encontrado, bem como 

o percentual de 20% de perda amostral ao longo da pesquisa, serão necessárias 60 

distâncias (48 + 20%).   

No estudo de Kim, Seo e Kim (2019), considerou-se como sujeito o implante, para 

a variável “avaliação angular tridimensional”, enquanto Braian e Wennerberg (2018), 

considerou as distâncias, para a variável “distância tridimensional entre implantes”.  

Dessa forma, para as duas variáveis, considerou-se os 10 participantes incluídos 

neste estudo, na qual foram reabilitados com prótese provisória mandibular do tipo total 

fixa implantossuportada retida por 4 implantes. Estes totalizam 40 implantes, para serem 

analisados na variável “avaliação angular tridimensional” e 60 distâncias para serem 

analisadas na variável “distância tridimensional entre implantes”, correspondendo ao 

tamanho da amostra encontrado a partir do cálculo realizado. 

 

4.4 Delineamento da pesquisa 

 

Após no mínimo 1 ano da reabilitação com prótese provisória mandibular do tipo 

total fixa implantossuportada por quatro implantes, os pacientes foram convidados a 

comparecerem ao Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, para reabilitação com prótese total fixa implantossuportada híbrida.  

Após avaliação clínica e radiográfica dos implantes, iniciou-se a realização das 

moldagens, sendo duas pelo método digital e uma convencional. Todos os participantes 

foram submetidos a mesma sequência clínica e a todos os procedimentos a seguir 

detalhados. 

Inicialmente, realizou-se as moldagens digitais, na qual foram realizadas por um 

único técnico experiente e orientado quanto ao procedimento. Foi fornecida uma 

explicação verbal quanto a condução e posicionamento do scanner. O técnico foi 

recomendado a realizar uma varredura contínua, permanecer o scanner em posição diante 

de interrupções no reconhecimento do arco até que o mesmo capturasse a região, 
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afastamento total dos tecidos e controle da saliva. Diante da persistência em não 

reconhecer a região de interesse, o escaneamento foi reiniciado. 

Todos os procedimentos de escaneamento intraoral foram realizados no mesmo 

equipo odontológico, sob a mesma fonte de luminosidade (2.500 lúmens da cadeira 

odontológica) e tom (laranja). Quanto a técnica de escaneamento intraoral respeitou-se as 

instruções do fabricante do scanner (3Shape-TRIOS®) e todas as varreduras foram 

conduzidas a partir da seguinte sequência: face oclusal/incisal da extremidade esquerda 

do arco até a extremidade direita, seguindo para a face vestibular e finalizando com a face 

lingual (Figura 2) (GOODACRE; GOODACRE; BABA, 2018). 

 

Figura 2 - Técnica de escaneamento intraoral. Natal, 2020. 

 

 

 

 

 

  

                Fonte: a autora. 

 

4.4.1 Sequência clínica do escaneamento intraoral 

 

Para a realização do escaneamento intraoral foi necessário um scanner de mão 

(3Shape-TRIOS®) e corpos de digitalização para minipilar (referência 10) (Neodent, São 

Paulo-SP, Brasil). Para cada participante foi utilizado novos corpos de digitalização, 

evitando distorções associados ao processo de esterilização.   

Além desses, um dispositivo para escaneamento intraoral para arcos totalmente 

edêntulo, o qual foi depositado na Agência de Inovação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, sendo aprovado para patente sob o parecer: BR 10 2019 026265 6 

(Anexo B). Esta etapa consistiu em duas varreduras intraorais que serão descritas a diante:  

1. Corpos de digitalização parafusados à nível de minipilar (Grupo SC); 

2. Dispositivo anexado aos corpos de digitalização (Grupo SD). 
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Inicialmente, o torque dos minipilares foi conferido e os corpos de digitalização 

(Neodent, São Paulo - SP, Brasil) parafusados aos minipilares com torque de 10 Ncm 

(instrução do fabricante) (Figura 3A e B). A primeira varredura intraoral foi então 

realizada a nível dos corpos de digitalização, com a mesma técnica de escaneamento 

descrita anteriormente (Figura 2). Após a obtenção da digitalização do posicionamento e 

angulação dos implantes, a imagem foi arquiva no software (3Shape-TRIOS®) e 

convertida em arquivo STL (Standard Tessellation Language) (Figura 4A e B).  

 

Figura 3 - Posicionamento dos corpos de digitalização para os dois escaneamentos 

intraorais. Natal, 2020. 

 

 

 

 

 

Nota: Posicionamento dos corpos de digitalização nos minipilares (A). Torque de 10Ncm nos 

corpos de digitalização (B). 

Fonte: a autora. 

 

Figura 4 - Primeiro escaneamento intraoral. Natal, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Escaneamento intraoral à nível de corpos de digitalização mediante a perspectiva do software 

do scanner (A). Digitalização intraoral convertida em arquivo STL (B). 

Fonte: a autora. 

 

Em seguida, para a execução da captura das imagens do grupo teste (Grupo SD), 

foi afixado sobre os corpos de digitalização um dispositivo de escaneamento intraoral, 

confeccionado assim, por intermédio da interface gráfica de software de desenho CAD 

B A 

A B 
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(Computer Assisted Design) (Figura 5). Este consiste em um conjunto de três 

componentes, são eles: pino rosqueável com encaixe bola (Figura 6), suporte para união 

dos corpos de digitalização (Figura 7) e uma barra rígida (Figura 8). Esta, por meio da 

cavidade central de transpasse, existente no suporte, uni os corpos de digitalização.  

 

Figura 5 - Desenho CAD do dispositivo. Natal, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: a autora. 

 

As partes constituintes do dispositivo serão melhor descritas abaixo através de 

desenhos esquemáticos. 

 

Figura 6 - Pino com encaixe tipo bola. Natal, 2020. 

 

  

 

 

 

 

Fonte: a autora. 

 

 

 

 

Caracterizado por encaixe macho do tipo bola em uma das 

extremidades e na porção oposta uma extremidade com travamento 

friccional ou rosqueamento, este será fixado no interior do corpo de 

digitalização (corpo digital para minipilar - Neodent, São Paulo-SP, 

Brasil).  
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Figura 7 - Suporte para união. Natal, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: a autora. 

 

Figura 8 - Barra rígida. Natal, 2020. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: a autora. 

 

A partir da descrição das partes constituintes do dispositivo, abaixo será detalhado 

a montagem do mesmo mediante os corpos de digitalização (Neodent, São Paulo-SP, 

Brasil) já parafusado sobre o componente transmucoso (protético) (Figura 9A-C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterizado por encaixe fêmea para a bola do pino e cavidade 

central para transpasse da barra rígida. Este, oferece múltiplas 

possibilidade de angulação para permitir a união dos diversos 

suportes utilizados, que através de travamento friccional ou 

rosqueamento do pino e encaixe do sistema macho/fêmea (bola do 

pino/circunferência do suporte), oferece união rígida e estável entre 

os componentes. 

Barra rígida para união dos corpos de digitalização através dos 

suportes fixados sobre os pinos com encaixe tipo bola. Pode 

apresenta ou não roscas internas nas extremidades para rosqueamento 

no interior dos suportes. O tamanho pode ser ajustado pela secção do 

mesmo de acordo com a distância entre os implantes. 
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Figura 9 - Montagem do dispositivo para escaneamento intraoral. Natal, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: a autora. 

 

 

A - Fixação do pino com encaixe bola por ajuste 

friccional ou rosqueamento. Nesse momento, o 

pino poderá ou não ser inserido completamente 

para compensar possíveis desníveis de altura com 

o implante contíguo. 

 

B - Fixação do suporte para barra no encaixe bola 

respeitando a angulação dos implantes, a partir de 

movimentos contínuos do suporte deslizando na 

cabeça do pino. 

C – As etapas A e B devem ser repetidas em todos os implantes disponíveis 

no arco a ser escaneado, e em seguida, unidos com a barra rígida. 

 

 

 

B 

C 

A 
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Com o dispositivo montado, a segunda varredura intraoral foi realizada, utilizando 

um scanner de mão (3Shape-TRIOS®), seguindo a técnica descrita anteriormente (Figura 

2). Após a obtenção da digitalização do posicionamento e angulação dos implantes, a 

imagem foi arquiva no software (3Shape-TRIOS®) e convertida em arquivo STL (Figura 

10A - D).  

 

Figura 10 - Segundo escaneamento intraoral. Natal, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Sequência clínica da montagem do dispositivo para a segunda varredura intraoral. Fixação 

do pino com encaixe tipo bola (A). Fixação do suporte para encaixe bola (B). União dos suportes 

por meio da barra rígida (C). Digitalização intraoral com o dispositivo convertida em arquivo STL 

(D).  

Fonte: a autora. 

 

Os dois escaneamentos intraorais realizados foram arquivados em formato STL 

para confecção de uma biblioteca digital à disposição do participante desse estudo e 

planejamento virtual de futuros trabalhos protéticos. Finalizando os dois escaneamentos 

intraorais, iniciou-se a captura da posição dos implantes pelo método convencional.  

 

 

 

D 

A B 

C 
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4.4.2 Método convencional 

 

Nesta etapa, será descrito a técnica e os materiais utilizados para a confecção do 

modelo de gesso (Grupo CT) para controle com os demais grupos desse estudo. 

 Para a confecção deste modelo de gesso foi utilizado transferentes do tipo 

quadrado (Neodent, São Paulo-SP, Brasil) para minipilar, resina acrílica 

autopolimerizável (Pattern Resin - GC) e fragmentos metálicos (pontas/brocas de uso 

odontológico) para união dos transferentes.    

 Previamente a inserção em boca, os transferentes foram envolvidos com resina 

acrílica (GC América, Illinois, USA) pela técnica de Nealon (pó e líquido) (NEALON, 

1952), bem como, as pontas/brocas (Figura 11A). Após a reação de polimerização da 

resina, os transferentes foram parafusados sobre os minipilares com torque de 10Ncm 

(instrução do fabricante) (Figura 11B). Em seguida, os mesmos foram unidos entre si 

através de pontas/brocas de uso odontológico, utilizando resina acrílica (GC América, 

Illinois, USA) pela técnica de Nealon (Figura 11C). A reação de polimerização foi 

aguardada, os parafusos dos transferentes desparafusados e removidos da cavidade oral, 

e os análogos dos minipilares (Neodent, São Paulo-SP, Brasil) posicionados aos 

transferentes (Figura 11D).    

 Uma inspeção visual foi realizada pelo operador, a fim de observar a qualidade da 

captura e escoamento da resina na conexão protética do transferente com o minipilar. Em 

seguida, o “index em resina” foi enviado para o laboratório para confecção do modelo de 

gesso, utilizando gesso Durone Tipo IV (Dentsply, Vila Gertrudes, São Paulo – SP). A 

cristalização do gesso foi aguardada e em seguida os transferentes foram desparafusados 

do modelo (Figura 11E).  

Com os modelos confeccionados, estes foram intitulados “modelo index”. Os 

mesmos então foram digitalizados por um scanner de laboratório (Zirkozahn® S600 

ARTI Scan) com os mesmos corpos de digitalização utilizados durante o escaneamento 

intraoral (Neodent, São Paulo-SP, Brasil). Em seguida, as digitalizações foram 

convertidas em arquivo STL para as análises a serem abordados mais a diante.  

O fluxograma do estudo pode ser observado na figura 12.  
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Figura 11 - Sequência clínica para confecção do modelo index. Natal, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Envolvimento prévio dos transferentes e pontas/brocas com resina autopolimerizável (A). 

Transferentes parafusados nos minipilares (B). União dos transferentes (C). Index em resina (D). 

Modelo index (E).   

Fonte: a autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B C 

D E 
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Figura 12 - Fluxograma da pesquisa. Natal, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes reabilitados 

com 4 implantes 

Grupo SC 

Somente com os corpos de digitalização 

Grupo SD 

Corpos de digitalização + dispositivo 

Grupo CT 

Captura de transferência da 

posição dos implantes 

Escaneamento intraoral 

Modelo index Escaneamento de 

laboratório 

Escaneamento intraoral 

Arquivo STL Arquivo STL 

Arquivo STL 

Superposição 

Corpo de digitalização + Modelo index  

Superposição 

Dispositivo + Modelo index 
Superposição 

Modelo index + Modelo Index 

Angulação tridimensional 

dos implantes: 

 

Deslocamento linear  

(∆x, ∆y e ∆z); 

Deslocamento angular 

(∆ΘXY, ∆ΘXZ e ∆ΘYZ). 

Distância 

tridimensional 

entre os implantes 

Fonte: a autora. 
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4.5 Variáveis do estudo 

 

 Os desfechos primários do estudo consistiram na avaliação da angulação 

tridimensional dos implantes, quando aos deslocamentos lineares (∆x, ∆y e ∆z) e 

angulares (∆θXY, ∆θXZ e ∆θYZ) bem como, distância tridimensional entre os implantes. 

Os métodos de moldagem, escaneamento intraoral com os corpos de digitalização, 

escaneamento intraoral com o dispositivo e captura de transferência da posição dos 

implantes, consistiram nas variáveis independentes de interesse desse estudo. Para as duas 

variáveis dependentes, preconizou-se códigos para os implantes, sendo: (1) implante 

posterior direito, (2) implante anterior direito, (3) implante anterior esquerdo e (4) 

implante posterior esquerdo.  

Estão descritas no Quadro 1 as classificações das variáveis e respectivos 

instrumentos de análise utilizados. 

 

Quadro 1 - Classificação das variáveis dependentes e independentes do estudo. Natal, 

2019. 

Variável 
Classificação 

epidemiológica 

Classificação 

estatística 

Instrumento 

de análise 

Forma de 

avaliação 

Angulação 

tridimensional 

dos implantes 

Variável 

dependente 

Quantitativa 

contínua 

Software 

GOM Inspect 

Deslocamentos 

lineares (∆x, ∆y e 

∆z); 

Deslocamentos 

angulares (∆θXY, 

∆θXZ e ∆θYZ). 

 

Distância 

tridimensional 

entre os 

implantes 

 

Variável 

dependente 

Quantitativa 

contínua 

Software 

GOM Inspect 

Distâncias: P1-P2, 

P2-P3, P3-P4, P4-

P1, P1-P3, P2-P4. 

Métodos de 

moldagem 

Variável 

independente 

Categórica 

nominal 
N/A 

1: Escaneamento 

intraoral com os 

corpos de 

digitalização; 



51 

 

2: Escaneamento 

intraoral com o 

dispositivo; 

3: Captura da 

posição dos 

implantes. 

Nota: P1 (implante posterior direito), P2 (implante anterior direito), P3 (implante anterior 

esquerdo), P4 (implante posterior esquerdo), N/A (não se aplica). 

 

 

4.5.1 Angulação tridimensional dos implantes 

 

 Baseado no estudo de Alikhasi et al. (2018), as coordenadas dos centroides (x, y 

e z) foram extraídas através do software GOM Inspect (GOM GmbH, Alemanha), para 

posteriormente, as análises quanto aos deslocamentos lineares (∆x, ∆y e ∆z) e angulares 

(∆θXY, ∆θXZ e ∆θYZ). Para isso, os arquivos obtidos mediante os dois escaneamentos 

intraorais e o escaneamento de laboratório do modelo index foram transferidos para o 

software mencionado em formato STL.  

 Os arquivos de referência (modelo index digitalizado) foram importados para o 

software como “CAD Body” e denominados como elemento nominal, enquanto os dados 

de saída dos escaneamentos intraorais como “Malha” e elementos reais, e assim foi 

realizada uma comparação com os valores nominais. Após, determinou-se os pontos de 

congruência entre os arquivos analisados. Para isso, utilizando a ferramenta “alinhamento 

de três pontos” o plano mais adequado à superfície oclusal do corpo digital, definida 

como a entrada dos parafusos dos corpos de digitalização dos implantes codificados na 

posição 1, 2 e 4 de cada modelo foram definidos no software.  

Em seguida, utilizou-se da ferramenta de “melhor ajuste” para garantir a 

qualidade das sobreposições das digitalizações obtidas dos escaneamentos intraorais com 

os modelos de referência (Figura 13A - C). Optou-se pela sobreposição prévia as 

mensurações de angulação, tendo em vista que os dados fornecidos pelo software são 

dados a partir do posicionamento do modelo na mesa digital. Diante disso, padronizou-

se que todos os modelos dos escaneamentos intraorais seriam analisados após a 

sobreposição com os modelos de referência (index). Quando o modelo de referência 

Fonte: a autora. 
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estava em primeiro plano, ou seja, em “Malha”, o mesmo foi sobreposto sobre o mesmo 

arquivo no formato de “Body CAD”.        

 Em seguida, utilizando a ferramenta “Cilindro Fitting” projetou-se os cilindros 

com o melhor ajuste a superfície externa de cada corpo de digitalização (Figura 14). O 

eixo central de cada cilindro foi determinado e sua interseção com o plano oclusal foi 

marcada. Para determinar a posição do implante, registrou-se o ponto de intersecção do 

eixo central do cilindro com o plano oclusal na superfície do corpo digital, assim calculou-

se o desvio entre o ponto da superfície do modelo nominal (Body CAD) com o modelo 

real (Malha) (Figura 15).  

 Os dados foram fornecidos automaticamente pelo próprio software, dando valores 

referentes as coordenadas (x, y e z) (Figura 16) para o implante de cada modelo avaliado, 

para posteriormente, correlação com os planos de projeção (XY, XZ e YZ). A mudança 

no eixo de angulação dos implantes, indicado pelos corpos de digitalização, com o eixo 

correspondente ao modelo nominal foi fornecida em graus.  

Os dados foram aferidos duas vezes para cada eixo do implante, pelo mesmo 

operador, calibrado e experiente em tempos diferentes, com intervalo de 15 dias. 

Mediante amostra repetida, realizou-se uma média das aferições, assim um único valor 

foi determinado para cada eixo do implante. 

 

Figura 13 - Superposição (Body CAD + Malha) dos arquivos no formato STL. Natal, 

2020. 
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Nota: Escaneamento de laboratório do modelo index (Body CAD) com o modelo virtual do 

escaneamento intraoral com os corpos de digitalização (Malha) (A). Escaneamento de laboratório 

do modelo index (Body CAD) com o modelo virtual do escaneamento intraoral com o dispositivo 

(Malha) (B). Escaneamento de laboratório do modelo index (Body CAD) com o modelo em 

“Malha” do modelo index escaneado.  

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 14 - Projeção dos cilindros tridimensionais. Natal, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cilindros projetados a partir dos corpos de digitalização de cada modelo. Escaneamento de 

laboratório do modelo index (Body CAD) com o modelo virtual do escaneamento intraoral com 

os corpos de digitalização (Malha) (A). Escaneamento de laboratório do modelo index (Body 

CAD) com o modelo virtual do escaneamento intraoral com o dispositivo (Malha) (B). 

Escaneamento de laboratório do modelo index (Body CAD) com o modelo em “Malha” do 

modelo index escaneado.  

Fonte: a autora. 

 

Figura 15 - Determinação do plano oclusal e eixo central na superfície do corpo de 

digitalização. Natal, 2020. 
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Nota: Determinação do plano oclusal do corpo de digitalização (A). Eixo central do corpo de 

digitalização (B). A relação de A/B forma o ponto de intersecção. 

Fonte: a autora. 

 

Figura 16 - Sistema de coordenadas tridimensional. Natal, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Eixo horizontal (x). Eixo horizontal (y). Eixo vertical (z). Plano horizontal (XY). 

Fonte: a autora. 

 

4.5.2 Distância tridimensional entre os implantes 

 

 Baseado na metodologia proposta por Braian e Wennerberg (2019), as distâncias 

entre os implantes foram mensuradas através do software GOM Inspect (GOM GmbH, 

Alemanha). Para isso, assim como já descrito anteriormente, utilizou-se a sobreposição 

do arquivo de referência (modelo index digitalizado) com os escaneamentos intraorais e 

projeção dos cilindros tridimensionais.  

 Assim, projetou-se o plano oclusal e o eixo central de cada corpo de digitalização, 

formando um ponto de intersecção (Figura 15). Este, foi utilizado como referência para 

traçar as linhas de mensuração da distância entre os implantes. Nesse momento, com a 

captura espacial dos implantes realizadas, utilizando o recurso de “invisible”, removeu-

se o modelo de referência (modelo index digitalizado) e o modelo virtual do 

escaneamento intraoral para melhor demarcação das distâncias.  

Nesse sentido, determinou-se as seguintes distâncias: P1-P2, P2-P3, P3-P4, P4-

P1, P1-P3, P2-P4 para todos os modelos virtuais: escaneamento intraoral com os corpos 

de digitalização, escaneamento intraoral com o dispositivo e escaneamento do modelo 
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index (Figura 17). Os valores foram fornecidos automaticamente pelo software 

mencionado anteriormente. 

As medidas foram realizadas por um operador calibrado e experiente, na qual duas 

aferições foram obtidas para cada distância em tempos diferentes, com intervalo de 15 

dias. Mediante amostra repetida, realizou-se uma média das aferições, assim um único 

valor foi determinado para cada distância.   

 

Figura 17 - Mensuração das distâncias tridimensionais entre os implantes. Natal, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Sobreposição do escaneamento de laboratório do modelo index (Body CAD) com 

o modelo virtual do escaneamento intraoral com o dispositivo. Projeção dos cilindros, 

plano oclusal e eixo central dos corpos de digitalização (A). Captura espacial da posição 

dos implantes a partir dos copos de digitalização, remoção dos modelos virtuais e 

distâncias traçadas a partir do ponto de intersecção entre o plano oclusal e eixo central 

do corpo de digitalização (B). 

Fonte: a autora. 
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4.6 Análise dos dados 

 

 Para a variável “avaliação angular tridimensional”, considerou-se o implante (n = 

40), enquanto para a variável “distância tridimensional entre os implantes”, as distâncias 

determinadas (n = 60).  

 Diante disso, para a variável “avaliação angular tridimensional”, avaliou-se a 

quantidade de deslocamentos lineares de cada implante a partir da relação entre o grupo 

teste com o controle, ou seja, a relação entre o escaneamento intraoral com os corpos de 

digitalização (Grupo SC) e o modelo index (Grupo CT), bem como, do escaneamento 

intraoral com o dispositivo (Grupo SD) e o modelo index (Grupo CT). Nessa 

perspectiva, a quantidade de deslocamentos lineares foi apresentada pela variação de 

coordenadas dos eixos (∆x, ∆y e ∆z).  

Em seguida, calculou-se a quantidade de desvio 3D total (∆D) de cada implante, a 

partir da variação das coordenadas (∆x, ∆y e ∆z), utilizando a seguinte fórmula: 3D = 

√∆𝑥2 + ∆𝑦2 + ∆𝑧2  (PAPASPYRIDAKOS et al., 2015). Ao final, deve-se entender que 

o valor obtido a partir desta fórmula diz respeito ao deslocamento linear por implante, ou 

seja, os valores dos eixos de coordenadas (∆x, ∆y e ∆z) foram unidos para a obtenção do 

valor total de desvio tridimensional (∆D). 

Quanto ao deslocamento angular, avaliou-se a diferença entre os planos horizontais 

(XY) e horizontal com o vertical (XZ e YZ). Os ângulos de projeção foram dados em 

∆XY, ∆XZ e ∆YZ a partir da variação das coordenadas (∆x, ∆y e ∆z) calculados para os 

deslocamentos lineares. A diferença entre o grupo teste com o controle foram 

apresentadas como: ∆θXY, ∆θXZ e ∆θYZ. 

Para a variável “distância tridimensional entre os implantes”, realizou-se uma 

avaliação das distâncias (P1-P2, P2-P3, P3-P4, P4-P1, P1-P3, P2-P4), de modo a 

identificar qual grupo do escaneamento intraoral (Grupos SC e SD) se aproximou do 

modelo index (Grupo CT).  

Os dados foram inseridos e analisados no software SPSS (IBM Statistics 22). A 

análise descritiva foi baseada em mediana (Ⴟ) e nos quartis 25 (Q25) e 75 (Q75), uma vez 

não apresentando distribuição normal, com base no teste de Kolmogorov-Smirnov.  

Dessa forma, utilizou-se o teste não-paramétrico de Friedman com o pós-teste, 

para a variável “distância tridimensional entre os implantes”, comparando os grupos SC, 

SD e CT. Para a variável “avaliação angular tridimensional”, utilizou-se o teste de 
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Wilcoxon, comparando os grupos SC e SD a partir da diferença com o grupo CT, 

utilizando o valor de delta, assumindo uma significância estatística de p<0,05. 

Na busca de correlações entre os eixos de coordenadas (x-, y- e z-) e distância entre 

os implantes, utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman, assumindo uma 

significância estatística de p<0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Deslocamentos lineares 

 

 Os deslocamentos lineares de cada implante foram avaliados para comparar a 

exatidão entre o grupo SC (escaneamento intraoral com os corpos de digitalização) e 

grupo SD (escaneamento intraoral com o dispositivo) a partir da diferença com o grupo 

CT (captura de transferência da posição dos implantes). Na Tabela 2 encontram-se os 

resultados obtidos para os valores absolutos quanto a exatidão dos deslocamentos lineares 

(∆x, ∆y e ∆z) e os deslocamentos 3D total (∆D) de cada implante dentro de cada grupo.  

 Quanto aos deslocamentos lineares, ao compararmos os valores de ∆ (delta) entre 

o escaneamento intraoral com os corpos de digitalização (SC) e dispositivo (SD), 

diferenças foram encontradas no ∆y (ႿSC: 2,82; ႿSD: 0,63) e ∆z (ႿSC: 2,06; ႿSD: 0,70) 

total. O implante anterior direito (P2) foi o único dos quatro implantes que apresentou 

diferença significativa (ႿSC: 2,99; ႿSD: 0,02). Para o desvio 3D total (∆D), observou-

se diferença significativa entre o grupo SC e SD (ႿSC: 4,38; ႿSD: 2,28) (p<0,05). 

Portanto, os resultados de exatidão para os deslocamentos lineares mostraram que o grupo 

SD foi o que mais se aproximou do grupo CT, quanto ao ∆y, ∆z e ∆D. Ao comparar ∆x 

total (ႿSC: 0,17; ႿSD: 0,21) e por implante, diferenças não foram encontradas (p>0,05). 

Assim, o grupo SD apresentou resultados de exatidão superiores em relação ao grupo SC 

e mais próximo do grupo CT (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Valores absolutos para os deslocamentos lineares dos implantes (∆x, ∆y e ∆z) e deslocamentos 3D total (∆D) (Mediana – Q25/Q75). 

Natal, 2020. 

IMP n 
∆x ∆y ∆z ∆D 

SC SD p SC SD p SC SD p SC SD p 

P1 10 
0,41 

(-1,08/1,52) 

-0,15 

(-0,55/0,93) 
0,959 

0,71 

(-1,59/6,27) 

1,56 

(-0,40/2,67) 
0,646 

-1,54 

(-3,32/-0,50) 

-1,34 

(-2,05/0,04) 
0,285 

4,39 

(1,52/7,90) 

2,38 

(0,88-3,47) 
0,074 

P2 10 
0,02 

(-0,96/0,94) 

-0,15 

(-0,88/0,33) 
0,646 

3,02 

(-0,84/6,38) 

0,16 

(-1,25/3,37) 
0,139 

-2,99 

(-6,35/-0,01) 

-0,02 

(-3,51/1,24) 
0,047* 

4,38 

(1,51/9,18) 

2,29 

(1,27/5,45) 
0,073 

P3 10 
-0,37 

(-2,98/1,28) 

-0,06 

(-0,64/0,88) 
0,114 

3,88 

(0,92/7,03) 

1,11 

(-0,61/3,99) 
0,114 

-2,96 

(-5,49/-0,85) 

-0,70 

(-2,83/-0,07) 
0,203 

5,35 

(2,04/9,53) 

2,04 

(1,58/4,92) 
0,139 

P4 10 
-0,19 

(-1,85/1,12) 

-0,47 

(-1,12/0,55) 
0,878 

2,09 

(0,20/7,10) 

0,39 

(-1,35/5,07) 
0,203 

-1,29 

(-6,04/0,42) 

-0,78 

(-3,03/0,28) 
0,575 

3,23 

(2,05/9,48) 

2,29 

(1,40/6,20) 
0,203 

Total 40 
-0,17 

(-1,77/1,10) 

-0,21 

(-0,72/0,57) 
0,485 

2,82 

(0,55/6,53) 

0,63 

(-0,78/3,48) 
0,017* 

-2,06 

(-4,94/-0,52) 

-0,70 

(-2,69/0,27) 
0,014* 

4,38 

(2,03/9,63) 

2,28 

(1,48/4,82) 
0,002* 

Nota: IMP (implante); Q25 (Quartil 25); Q75 (Quartil 75); P1 (implante posterior direito); P2 (implante anterior direito); P3 (implante anterior esquerdo); P4 (implante posterior 

esquerdo); ∆x (delta do eixo x); ∆y (delta do eixo y); ∆z (delta do eixo z); ∆D (desvio 3D total); SC (escaneamento intraoral com os corpos de digitalização); SD (escaneamento 

intraoral com o dispositivo).   
Fonte: a autora. 
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5.2 Deslocamentos angulares 

 

Na Tabela 3, encontram-se os valores de deslocamentos angulares absoluto nos 

planos XY, XZ e YZ. Na comparação entre os grupos SC e SD, diferenças foram 

encontradas no ângulo de projeção total ∆θXY (SC: -2,59; SD: -0,61) e total ∆θYZ (SC: 

4,78; SD:1,04) (p<0,05). No entanto, quando se avalia os três planos de projeção o grupo 

SD apresentou menor variação angular e foi o que mais se aproximou do grupo CT, o 

contrário não ocorreu com o grupo SC. Quando se avaliou o implante individualmente 

não foram observadas diferenças significativas (p>0,05).   
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Tabela 3 - Deslocamentos angulares absolutos dos eixos de projeção em planos (Mediana – Q25/Q75). Natal, 2020. 

IMP n 
                       ∆𝛉𝐗𝐘                    ∆𝛉𝐗𝐙                      ∆𝛉𝐘𝐙 

SC SD p SC SD p SC SD p 

P1 10 
-0,98 

(-6,85/2,54) 

-0,51 

(-2,97/0,29) 
0,721 

1,20 

(-0,46/5,09) 

0,99 

(-0,15/2,20) 
0,333 

2,20 

(-1,15/9,88) 

2,90 

(-0,56/4,72) 
0,575 

P2 10 
-2,77 

(-7,08/0,74) 

-0,44 

(-2,19/0,99) 
0,169 

1,59 

(-1,80/6,76) 

0,06 

(-1,88/1,69) 
0,074 

6,02 

(-0,82/12,73) 

0,04 

(-2,50/7,42) 
0,114 

P3 10 
-4,48 

(-10,23/-0,72) 

-1,33 

(-4,51/1,32) 
0,093 

1,58 

(0,20/6,12) 

1,68 

(-0,15/2,66) 
0,508 

6,37 

(2,31/12,72) 

1,81 

(-0,94/6,72) 
0,139 

P4 10 
-2,59 

(-6,77/-0,94) 

-1,66 

(-6,40/1,37) 
0,169 

1,09 

(-0,55/5,41) 

1,26 

(-1,20/2,48) 
0,721 

2,91 

(-0,60/13,14) 

0,26 

(-0,84/8,24) 
0,333 

Total 40 
-2,59 

(-6,53/0,62) 

-0,61 

(-3,39/0,65) 
0,019* 

1,34 

(-0,31/5,33) 

0,87 

(-0,65/2,26) 
0,078 

4,78 

(-0,09/11,86) 

1,04 

(-0,83/6,58) 
0,015* 

Nota: IMP (implante); Q25 (Quartil 25); Q75 (Quartil 75); P1 (implante posterior direito); P2 (implante anterior direito); P3 (implante 

anterior esquerdo); P4 (implante posterior esquerdo); ∆θXY ( plano horizontal), ∆θXZ (plano horizontal x com o vertical z); ∆θYZ (plano 

horizontal y com o vertical z); SC (escaneamento intraoral com os corpos de digitalização); SD (escaneamento intraoral com o dispositivo).  

Fonte: a autora.  
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5.3 Distância tridimensional entre os implantes 

 

Um total de 60 distâncias entre os implantes foram avaliadas nos 10 participantes, 

totalizando 40 implantes. As medianas (Ⴟ) das distâncias entre os implantes foram para 

o grupo SC de 20,15, SD de 21,46 e CT de 21,52. Na busca de comparar os grupos 

observou-se diferença significativa (p=0,011), as custas da comparação entre SC e CT, 

considerando as distâncias do grupo SC inferiores ao grupo CT. Quando comparado os 

grupos SD e CT (p=0,011) não foram observadas diferenças significativas, mostrando 

que as distâncias do grupo SD, mesmo sendo numericamente menores do que as do grupo 

CT, foram semelhantes. A avaliação encontra-se na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Comparação das distâncias entre os implantes em milímetros (Mediana – 

Q25/Q75). Natal, 2020. 

Distâncias SC SD CT p 

P1-P2 
11,53 

(10,10/15,56) 

11,52 

(10,10/15,61) 

11,49 

(10,26/15,72) 

0,232 

P1-P3 
14,66 

(13,60/19,43) 

14,65 

(13,61/19,43) 

14,75 

(13,57/19,55) 

0,584 

P3-P4 
10,88 

(9,39/11,90) 

10,33 

(9,27/11,57) 

10,42 

(9,31/11,67) 

0,082 

P1-P4 
33,51 

(30,81/35,67) 

33,53 

(31,88/35,59) 

33,65 

(31,87/35,78) 

0,051 

P1-P3 
25,49 

(24,03/29,78) 

25,53 

(24,01/29,74) 

25,63 

(24,08/30,16) 

0,097 

P2-P4 
23,79 

(22,16/27,98) 

23,80 

(22,17/27,92) 

23,77 

(22,20/27,98) 

0,202 

Todos 
20,15 

(11,61/27,34) 

21,46 

(11,63/27,55) 

21,52 

(11,67/27,64) 

0,011* 

Nota: Q25 (Quartil 25); Q75 (Quartil 75); P1: implante posterior direito; P2: implante anterior 

direito; P3: implante anterior esquerdo; P4: implante posterior esquerdo; SC (escaneamento 

intraoral com os corpos de digitalização); SD (escaneamento intraoral com o dispositivo); CT 

(captura de transferência da posição dos implantes).  

Fonte: a autora.  
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5.4 Correlação: distância e eixos dos implantes 

 

 Quando se correlacionou as distâncias entre os implantes e os eixos (x, y e z), não 

foram observadas correlações, quando estas foram avaliadas nos três grupos desse estudo 

(SC, SD e CT) (Figura 18).  

 

Figura 18 - Correlação das distâncias entre os implantes com os eixos (x, y e z). Natal, 

2020. 
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Nota: Gráfico de dispersão (Scatterplot) para distância entre os implantes e eixos (x, y e z) para os 

grupos SC, SD e CT. Correlação da distância com o eixo x (Grupo SC) (rô de Spearman=0,230; 

p=0,154) (A). Correlação da distância com o eixo y (Grupo SC) (rô de Spearman=-0,223; p=0,166) 

(B). Correlação da distância com o eixo z (Grupo SC) (rô de Spearman=0,143; p=0,380) (C). 

Correlação da distância com o eixo x (Grupo SD) (rô de Spearman=-0,086; p=0,600) (D). 

Correlação da distância com o eixo y (Grupo SD) (rô de Spearman= -0,310; p=0,051) (E). 

Correlação da distância com o eixo z (Grupo SD) (rô de Spearman=0,161; p=0,322) (F). Correlação 

da distância com o eixo x (Grupo CT) (rô de Spearman=-0,057; p=0,728) (G). Correlação da 

distância com o eixo y (Grupo CT) (rô de Spearman=-0,153; p=0,346) (H). Correlação da distância 

com o eixo z (Grupo CT) (rô de Spearman=0,055; p=0,735) (I). 

Fonte: a autora.  
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6 DISCUSSÃO 

 

Este estudo controlado não-randomizado, do tipo transversal consistiu em analisar 

a exatidão de um novo dispositivo para escaneamento intraoral na captura da angulação 

e distância dos implantes em arcos desdentados mandibulares. Diante dos resultados, o 

novo dispositivo para escaneamento intraoral (Grupo SD) apresentou exatidão para os 

deslocamentos lineares, angulares e as distâncias entre os implantes em arcos desdentados 

mandibulares.  

 A alta variabilidade dos scanners nas digitalizações orais de arcos desdentados 

totais tornam a precisão desse aparelho questionáveis quanto a construção de imagens 

precisas, com desvios entre os estudos de 19µm e 112µm (AMIN et al., 2017; 

MANGANO et al., 2016; PAPASPYRIDAKOS et al., 2016b; VANDEWEGHE et al., 

2017). A presença de tecidos flácidos e a ausência de referência, em decorrência do 

processo de reabsorção óssea causada pelo edentulismo, podem justificar tamanha 

variabilidade (PATZELT et al., 2013).  

 Estudos prévios relataram a dificuldade dos scanners intraorais em digitalizar com 

precisão áreas homogêneas, como os espaços entre os implantes em arcos desdentados 

(FLÚGGER et al., 2016; ANDRIESSEN et al., 2014; VANDEWEGHE et al., 2017) ou 

espaços maiores (BRAIAN; WENNERBERG, 2018). Um dos motivos pode ser o método 

de aquisição encontrado na maioria dos scanners intraorais. Estes obtêm as imagens, e 

em seguida o processamento de software, chamado de algoritmo de melhor ajuste, une as 

imagens. No entanto, para obter qualidade na união das imagens adquiridas, o objeto 

escaneado precisa fornecer uma geometria adequada, pois diante de anatomias simples, o 

alinhamento das imagens pode ser realizado inadequadamente (BRAIAN; 

WENNERBERG, 2018). Dessa forma, quanto maior a área a ser digitalizada, mais 

imagens serão necessárias e, consequentemente mais costuras, levando a mais erros 

(GIMENEZ et al., 2014).  

  A solução relatada por outros estudos seria a presença de pontos de referência ou 

objetos com geometria complexa (ITURRATE et al., 2019). Estes, promovendo áreas de 

modulação, e consequentemente, um caminho para o scanner, simplificando o 

procedimento de escaneamento e melhorando a precisão do modelo 3D final (BRAIN; 

WENNERBERG, 2018).  Nesse sentido, o dispositivo utilizado no grupo teste desse 

estudo foi desenhado de maneira a suprir a limitação do escaneamento de arcos 

desdentado mandibulares reabilitados com múltiplos implantes, em face da ausência de 
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estruturas anatômicas que permitam com maior precisão a superposição das sucessivas 

imagens geradas através da varredura do scanner. 

 Alguns estudos prévios utilizaram-se do artifício de união dos corpos de 

digitalização com compósitos (CAPPARE et al., 2019), marco anatômico (KIM et al., 

2017) ou dispositivo geométrico para propiciar uma melhor precisão do escaneamento de 

múltiplos implantes (ITURRATE et al., 2019). No entanto, a técnica de união com 

compósitos exige a fotopolimerização camada a camada da resina e fixação de um fio 

ortodôntico para união dos corpos de digitalização, tornando o processo demorado, 

dispendioso, além de precisar ser descartado ao final (CAPPARE et al., 2019). A técnica 

com um dispositivo geométrico é individualizada para cada arco e assim como a técnica 

anterior, não possibilita a reutilização (ITURRATE et al., 2019). Um estudo prévio, 

utilizou um objeto artificial em um espaço desdentado e mostrou que a acurácia dos 

scanners intraorais foi aumentada. No entanto, os resultados desse estudo devem ser 

vistos com cautela, uma vez tratando-se de um arco com dentes preparados e espaço 

desdentado de até 26mm de comprimento (KIM et al., 2017).    

 A partir da análise crítica de estudos anteriores (ITURRATE et al., 2019; 

CAPPARE et al., 2019; BRAIN; WENNERBERG, 2018; PRADÍES et al., 2014), 

desenvolvemos um ferramenta que permite o ajuste e adaptação sobre diferentes 

posicionamentos angulares e de distância entre os implantes, visando fornecer um trajeto 

contínuo de ligação entre os mesmos. Os resultados do nosso estudo mostraram exatidão 

satisfatória para os deslocamentos lineares nos eixos x, y e z, utilizando o dispositivo. 

 A capacidade de captura da posição dos implantes tridimensionalmente, pode ser 

justificado pelo uso do dispositivo. Este, proporciona através da união dos corpos de 

digitalização, referência ao processo de digitalização realizado pelo scanner intraoral, 

além disso, o mesmo tornou o processo de varredura mais fluente. Um estudo prévio 

(ITURRATE et al., 2019), também utilizou um dispositivo geométrico para melhorar os 

processos de digitalização de múltiplos implantes em arcos desdentados totais. Assim 

como o nosso estudo, mostrou que ao realizar a varredura de arcos desdentadas totais com 

quatro implantes, os resultados foram melhores quando o escaneamento intraoral foi 

realizado com um dispositivo geométrico de união, em comparação com as digitalizações 

sem o dispositivo.  

Por outro lado, dois estudos (KIM; SEO; KIM, 2019; TAN et al., 2019) mostraram 

superioridade da moldagem convencional em relação a digital quando avaliou-se as 

distorções lineares. No entanto, esses estudos não utilizaram nenhum artificio para suprir 
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as limitações dos scanners intraorais para a digitalização de múltiplos implantes, 

justificando os resultados encontrados pelo grupo SC (escaneamento com os corpos de 

digitalização) do nosso estudo.   

 Quanto aos deslocamentos angulares, o dispositivo também se mostrou exatidão 

quando se avaliou os três planos de projeção. Acreditamos que o método de avaliação a 

partir da diferença entre os eixos pode ter contribuído. Assim também mostrou um estudo 

prévio (KIM; SEO; KIM, 2019) que ao observar distorções lineares nos eixos x, y e z 

para a moldagem digital em comparação com a convencional, também observou 

distorções angulares nos planos de projeção avaliados. Nessa perspectiva, quando as 

distorções lineares obtiverem resultados insatisfatórios para um método de moldagem, o 

resultado pode se repetir para as distorções angulares. O oposto também se aplica.  

 Como base para o desenvolvimento do dispositivo usado pelo nosso estudo é 

necessário entender que a capacidade do scanner em capturar arcos desdentados com 

espaços reduzidos e completo é significativamente diferente. Um estudo mostrou que a 

veracidade das digitalizações com corpos de digitalização em arco completo desdentado 

foi de <193µm, enquanto para arcos com distâncias reduzidas foi de <103µm. Para arcos 

completos dentados foi de <150µm e distâncias reduzidas foi de <56µm (BRAIAN; 

WENNERBERG, 2019). Assim, os mesmos quantificaram a distância intercilindrica 

considerada digitalizável pelo scanner e mostrou que entre 16 a 22mm o mesmo poderia 

capturar arcos desdentados e dentados sem perder precisão.  

Os resultados do nosso estudo mostraram que as varreduras realizadas somente 

com os corpos de digitalização foram capazes de capturar as distâncias entre os implantes, 

no entanto com o dispositivo melhores valores de exatidão foram alcançados. 

Acreditamos que os arcos escaneados e as distancias entre os implantes estavam dentro 

desse limiar (BRAIAN; WENNERBERG, 2019), no entanto, associado a isso, a 

geometria heterogênea do dispositivo possibilitou valores de exatidão satisfatórios e sem 

correlação entre as distancias e angulações.  

    Diante da análise crítica de alguns estudos, entendemos que quanto maior for as 

distâncias entre os implantes associado a superfícies uniformes, mais difícil seria o 

processo de digitalização (FLÜGGE et al., 2016; VANDERWEGHE et al., 2017). Assim, 

esses estudos prévios vão a encontro com os nossos achados. A união dos corpos de 

digitalização através desse dispositivo aproximou os implantes e pluralizou a área 

digitalizada, ou seja, independente da área escaneada, a diferenciação no raio de curvatura 

do arco do paciente e as cores da cavidade oral, capturadas pelo scanner TRIOS-3Shape 
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podem ter facilitado a união das imagens. A ausência dessas características durante a 

digitalização constitui singularidade, o que tornaria difícil o escaneamento de tais regiões. 

 A digitalização isolada com os corpos de digitalização poderia causar erros de 

interpretação, pois os scanners podem traduzir diferentes corpos de digitalização como 

uma única unidade, devido a sua geometria idêntica (ANDRIESSEN et al., 2014). No 

entanto, parece que diante de distâncias interimplantes de até 30mm com mucosa estável 

e altura variável pode fornecer referência suficiente para o scanner (ANDRIESSEN et al., 

2014). Acreditamos que a geometria heterogênea encontrada em rebordos de altura 

variável, associada a mucosa estável, não promovendo movimentos que poderiam induzir 

a erros de reconhecimento pelo scanner intraoral, podem justificar uma distância de 

30mm, porém essa relação deve ser melhor estudada.    

Dessa forma, o diferencial deste estudo concentra-se na comparação de uma 

técnica de escaneamento intraoral preconizada pelo fabricante do scanner (TRIOS- 

3Shape) com um novo dispositivo para escaneamento intraoral, idealizada pelos autores 

deste estudo. Além disso, ambas são comparadas com o padrão ouro da literatura para 

captura da posição dos implantes. Além de possibilitar a construção de uma imagem 3D 

final com exatidão, o dispositivo de união apresenta a vantagem de poder ser desmontado, 

esterilizado e reutilizado em um novo processo. 

Sugere-se a continuidade desse estudo a fim de verificar se o novo dispositivo 

para escaneamento intraoral proposto teria os mesmos resultados para distâncias e 

angulações maiores. Além de comparar os dados obtidos para mandíbula com a maxila e 

verificar se a varredura intraoral, utilizando o dispositivo desenvolvido por esse estudo, 

proporcionaria a fabricação de estruturas passivas em prótese do tipo total fixa 

implantossuportada.   
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7 CONCLUSÃO 

 

Diante das limitações que envolvem esse estudo, as seguintes conclusões foram 

tiradas: 

• Quanto aos deslocamentos lineares, o escaneamento intraoral com o dispositivo 

apresentou valores de exatidão melhores em relação ao escaneamento intraoral 

com os corpos de digitalização e mais próximo do método convencional, para os 

eixos x, y e z dos implantes; 

• O escaneamento intraoral com o dispositivo apresentou menor variação angular 

para os três ângulos de projeção em relação ao escaneamento intraoral com os 

corpos de digitalização e mais próximo do método convencional; 

• Quanto as distâncias entre os implantes, o escaneamento intraoral com o 

dispositivo foi o que mais se aproximou do método convencional; 

• Não foram observadas correlação entre as distâncias e eixos (x, y e z) dos 

implantes apresentadas por esse estudo. 
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ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO B - REGISTRO DA PATENTE NO INSTITUTO NACIONAL DA 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


