
Imagens clínicas: gentilmente cedidas pelo Dr. L. de Stavola. 

Sistema de limpeza de implantes dentários GS 1000 GalvoSurge 
Considerações Clínicas 
 
O presente documento resume as considerações de ordem clínica identificadas pelos Dr. C. Hämmerle, Dr. M. Danesh-
Meyer, Dr. I. Urban, Dr. L. de Stavola, Dr. O. Gonzalez, Dr. F. Lambert, Dr. N. Nänni, Dr. I. Rocchietta e Dr. G. Tabanella, 
com base na sua experiência de primeiro utilizador do produto, e não constitui um guia rápido nem substitui as 
instruções de utilização. 
Consulte as instruções de utilização em www.galvosurge.com/ifu antes de utilizar o produto. 
 
Fluxo de trabalho e considerações clínicas 

 

1. Diagnóstico com 
peri-implantite 

- Determine a gravidade e a morfologia do defeito e avalie as expetativas do 
paciente, para ajudar a apurar o melhor plano de tratamento  

- Dependendo da morfologia do defeito, poderá ser necessária a regeneração 
óssea guiada (ROG) para recuperar a função e a estética 

- As lesões mais pequenas poderão ser geridas de forma mais previsível com 
a cirurgia de ressecção, desde que estas não estejam numa área de estética 
elevada 

 

2. Avaliação da 
adequação para 
tratamento com 
o GalvoSurge 

- Avalie cuidadosamente os parâmetros orais (presença de placa, hemorragia 
ao examinar, periodontite atual ou passada), a etiologia da peri-implantite 
(posição ou diâmetro inadequado do implante, sobrecarga oclusal, mau 
desenho protético), a morfologia do defeito ósseo (defeito vertical máximo 
de 8 mm na plataforma externa) e as características dos tecidos moles para 
um plano de tratamento otimizado (para obter mais detalhes, consulte a 
classificação dos defeitos ósseos, no verso) 

- As contraindicações gerais incluem incapacidade para se submeter a 
cirurgia oral, alergia a quaisquer materiais utilizados durante a limpeza com 
o GalvoSurge, etc.; para obter a lista completa de contraindicações, consulte 
as instruções de utilização 

 

3. Opcional: Terapia 
periodontal 
pré-cirúrgica 
e anti-infecciosa 

- Reduza a inflamação para limitar o risco de complicações, designadamente 
no caso de serem planeados procedimentos regeneradores complexos 

- A terapia recomendada inclui destartarização, limpeza com jato com 
pressão de ar, antibióticos locais e/ou sistémicos (no caso de episódios 
recorrentes ou infeção agressiva) ou desinfetantes locais 

 

4. Anestesia local 

- Certifique-se de que uma área suficientemente grande em torno do leito a 
tratar está anestesiada 

- Aplique anestesia de bloqueio nas proximidades dos principais troncos 
nervosos vasculares (por exemplo, bloqueio do nervo dentário inferior na 
mandíbula, canal incisivo no maxilar) 

- Caso a anestesia de bloqueio seja contraindicada, aplique anestesia de 
infiltração labial e palatal, abrangendo os dentes adjacentes 
 

 

5. Elevação do retalho 

- Retalho mucoperiósseo de espessura total em defeitos periodontais 
infraósseos com deiscência óssea; o desenho do retalho deverá ser efetuado 
em função das necessidades da ROG 

- Terapia de ressecção quando a ROG não é indicada 
- Poderão ser feitos enxertos de tecidos moles independentemente do 

desenho de retalho 
- Poderá ser efetuado um retalho de espessura total limitado no caso de 

defeitos periodontais infraósseos sem deiscência óssea 

 

6. Remoção manual 
do tecido de 
granulação e 
depósitos rígidos 

- Remova depósitos rígidos com instrumentos rígidos (por exemplo, 
curetagem) e/ou outros dispositivos adequados (por exemplo, pincéis Ti) 

- Quando a ROG for contemplada, tenha cuidado para não danificar 
desnecessariamente a superfície do implante  

 

7. Limpeza de 
implantes com 
o GalvoSurge 

- Antes do tratamento com o GalvoSurge, informe os pacientes acerca do 
acentuado gosto salgado da solução durante o tratamento e de que irá fluir 
para a boca um volume considerável de líquido (que será aspirado) 

- Aviso: utilize apenas sucção não metálica. Não coloque as pontas de sucção 
demasiado próximas da área tratada, para assegurar que o implante está 
continuamente revestido pela solução de limpeza 

- O surgimento de bolhas na solução indicia uma utilização correta do 
sistema GalvoSurge 

- Ao concluir o GalvoSurge, recomenda-se que irrigue abundantemente a área 
em torno do implante e debaixo do retalho com solução salina esterilizada, 
para retirar quaisquer resíduos de coágulo ou solução 

http://www.galvosurge.com/ifu


 
Classificação dos tipos de defeito ósseo 
Modificação dos tipos de defeito originalmente descritos por Renvert e Giovannoli em Chapter 6: Treatments. In: Renvert S, 
Giovannoli JL, editors. Peri-Implantitis. França: Quintessence International; 2012. 

      

Classe I 
Defeito infraósseo 
com as 4 paredes 
presentes 

Classe IIa 
Defeito infraósseo 
estreito com 3 
paredes e uma 
deiscência, mais 
frequentemente 
no lado bucal 

Classe IIb 
Defeito infraósseo 
com 3 paredes 
presentes 

Classe III 
Defeito infraósseo 
com 2 paredes 
intactas e uma 
grande deiscência, 
frequentemente 
no lado bucal 
e abrangendo 
a área proximal 

Classe IV 
Defeito infraósseo 
com 1 parede 
intacta 

Classe V 
Defeito supraósseo 
com roscas 
supracrestais 
expostas e sem 
suporte da parede 

Perguntas frequentes 

Pergunta frequente: Como posiciono a esponja em espaços estreitos, como, por exemplo, na área pré-molar? 
R: Uma vez molhada, a esponja torna-se bastante elástica, o que facilita a adaptação a espaços estreitos, para permitir uma boa 
conexão com o implante. 
 
Pergunta frequente: Como posso saber se o tratamento foi bem-sucedido? 
R: Uma monitorização cuidadosa que revele pouca ou nenhuma acumulação de placa, pouca ou nenhuma hemorragia ao examinar, 
níveis de osso estáveis com base em radiografias e nenhuma supuração, indicia uma descontaminação bem-sucedida da superfície 
do implante e ausência de novas infeções. 
 
Pergunta frequente: Que complicações podem ocorrer após a intervenção cirúrgica? 
R: Deve ser prestada especial atenção a casos em que os procedimentos ROG tenham sido efetuados, dado que existe o risco de 
deiscência da ferida e exposição do enxerto, abrindo, assim, a possibilidade de novas infeções e de fracasso do enxerto ósseo. 

 

8. Opcional:  
ROG, enxerto de 
tecido conjuntivo 

- Avalie a adequação para um procedimento ROG bem-sucedido e os 
possíveis riscos de um tratamento ROG normal 

- A deiscência da ferida e a exposição do enxerto poderão provocar uma nova 
infeção do leito 

- Como em qualquer procedimento cirúrgico complexo, proceda a um 
manuseamento avançado dos tecidos para promover uma cicatrização 
rápida e bem-sucedida 
 

 

9. Fecho do retalho 

- No caso de ser planeada uma regeneração completa, é vivamente 
recomendado um ambiente de cicatrização fechado, através da colocação de 
um parafuso de cobertura esterilizado ou de um pilar de cicatrização curto 

- Considere adaptar o tratamento ao tipo de defeito ósseo (consulte abaixo 
a classificação) 
- Defeitos de classe I-II: membrana reabsorvível, período de cicatrização de 

4-6 meses 
- Defeitos de classe III-V: membrana não reabsorvível, período de 

cicatrização de 6-9 meses 
- A cicatrização transmucosa é apenas aplicada quando a cicatrização 

fechada não for possível ou quando a regeneração completa não for 
planeada 

- Proceda a um fecho do retalho sem tensão (por exemplo, incisão de 
libertação periosteal e suturas de colchão horizontais) 
 

 
 

10. Seguimento 
do paciente 

- O sucesso do tratamento é determinado em parte pelas expetativas do 
paciente (funcional vs. funcional e estético) 

- A descontaminação é bem-sucedida se os parâmetros dos tecidos moles peri-
implantares (hemorragia ao examinar (BoP), profundidade das bolsas (PD), 
ausência de pus) indicarem ausência de inflamação/infeção e se os níveis 
radiográficos do osso se mantiverem estáveis (6-8 meses após a cirurgia) 

- Os resultados de um tratamento funcional e estético bem-sucedido são 
avaliados com base em exames de raios-X regulares (níveis do osso estáveis 
ao longo do tempo, ganho ósseo após a ROG) e em exames clínicos 
(ausência de BoP, nenhum aumento da PD, níveis clínicos de aderência 
estáveis/melhorados) 

- Limpeza profissional e local regular, avaliação regular da remoção da placa 
e instruções de higiene regular, conforme a necessidade 

- Tenha em atenção que o GalvoSurge assegura uma limpeza eficaz da 
superfície do implante, mas não elimina as possíveis causas/fatores 
determinantes 



 
Pergunta frequente: Em que situações devo efetuar um procedimento de aumento de osso? 
R: Algumas situações clínicas privilegiam a ROG, ao passo que outras sugerem que a remoção do implante deverá ser considerada. 
Veja o resumo abaixo para obter considerações clínicas essenciais que poderão facilitar a sua tomada de decisão. 

As informações contidas nestas considerações clínicas foram verificadas pelo fabricante legal, por forma a estarem em 
conformidade com as instruções de utilização. Contudo, as presentes considerações clínicas não se destinam a substituir ou 
a complementar as instruções de utilização. As experiências, conforme relatadas pelos médicos dentistas, identificadas nas 
considerações clínicas do sistema de limpeza de implantes dentários GS 1000 GalvoSurge, consistem apenas na opinião dos 
médicos dentistas e não representam qualquer instrução sobre a utilização correta do dispositivo. Nem o fabricante legal nem 
a Nobel Biocare assumem qualquer responsabilidade por tais opiniões. Para obter informações completas acerca da utilização 
do dispositivo, consulte as instruções de utilização. 
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Favorável para ROG Desfavorável para ROG 
- Tecidos moles viáveis (tecidos moles espessos com boa 

vascularização, largura suficiente de mucosa queratinizada, 
boas propriedades de sutura para permitir um fecho do 
retalho sem tensão) 

- Posição adequada do implante – eixo correto, proporciona 
estabilidade à prótese, diâmetro do implante consistente 
com as dimensões do rebordo 

- Reabsorção óssea interproximal nula ou mínima 
- Defeitos ósseos de classe I-II 

- Considere a remoção do implante 
- Tecidos moles em más condições (tecidos moles finos com 

má vascularização, largura insuficiente de mucosa 
queratinizada, morfologia esponjosa incapaz de manter 
uma sutura firme, perda de mucosa vestibular fixa) 

- Posição inadequada do implante – implante colocado 
demasiado longe a nível bucal ou o seu eixo não oferece 
suporte protético suficiente 

- Reabsorção óssea interproximal avançada 
- Defeitos ósseos de classe III-V 

 


