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RESUMO
O sucesso do implante dentário depende de um correto plano de tratamento, da avaliação do
sítio do implante da ósseointegração e do acompanhamento do paciente. Avaliação radiográfica
é utilizada em todas as fases. A radiografia panorâmica e a tomografia computadorizada são as
técnicas mais utilizadas no planejamento do implante dentário, fornecendo informações
determinantes sobre as condições ósseas alveolares, a localização de estruturas anatômicas
críticas e a presença de lesões ósseas. Esta revisão da literatura destaca as vantagens e
desvantagens de ambas as técnicas no planejamento do implante dentário, bem como identifica
a falta de critérios básicos bem estabelecidos para a indicação das várias técnicas de diagnóstico
por imagem em implantodontia e, especialmente, para a interpretação da TC utilizada com esta
finalidade.

PALAVRAS-CHAVE
Radiografia Panorâmica; Tomografia Computadorizada; Implante Dentário; Diagnóstico por imagem.
INTRODUÇÃO
Os implantes dentários são dispositivos de materiais biocompatíveis tais como o titânio, que são
utilizados para restituir a forma e a função dos dentes ausentes na cavidade bucal 12, constituindo-se numa
alternativa para suprir deficiências e/ou contra-indicações encontradas em técnicas convencionais de
reabilitação bucal, como as próteses fixas e removíveis 1, 3, 9, 12, 14, 23, 32 .
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O sucesso clínico do implante está na dependência de um planejamento bem estabelecido, da avaliação
do sítio do implante, da ósseointegração e do acompanhamento longitudinal do paciente. Todas estas fases
são monitoradas pelas várias técnicas de diagnóstico por imagens 8,

12, 16, 18, 25

.

A avaliação radiográfica fornece ao cirurgião informações determinantes sobre a quantidade e
qualidade óssea disponível, bem como a localização de estruturas anatômicas, dados essenciais para a
indicação do implante dentário 17, 18,20 .

No planejamento em implantodontia, as técnicas radiográficas mais utilizadas são a
radiografia panorâmica e a tomografia computadorizada (TC)

1, 4, 12, 16, 18, 20, 25, 27, 29, 31

. O objetivo

deste estudo é revisar a literatura no que se refere às vantagens e desvantagens de ambas as técnicas
no planejamento do implante dentário, bem como identificar os critérios básicos para a indicação
das várias técnicas de diagnóstico por imagem e, especialmente, para a interpretação da TC
utilizada com esta finalidade.
REVISÃO DE LITERATURA
Os implantes dentários ósseointegrados, em muitos casos, fornecem uma real alternativa de
tratamento para a reabilitação de pacientes total ou parcialmente desdentados, os quais, por algum motivo,
são incapazes de usar próteses parciais ou totais 1, 3, 9, 12, 14, 23, 32.
O principal objetivo deste procedimento cirúrgico é colocar um número ótimo de implantes, de
tamanho adequado, numa angulação determinada por um plano de tratamento restaurador/reabilitador 5, 29, 31,
32

. Neste sentido, o sucesso de qualquer implante é dependente de uma seleção e preparação criteriosas do
8, 9, 10, 12, 18, 25, 32

paciente

. De acordo com alguns autores

9, 10

, a avaliação pré-operatória para determinar a

viabilidade da instalação de um implante inclui a obtenção de uma completa história médica e odontológica,
avaliando a saúde geral do paciente e realizando um exame clínico minucioso. Este último inclui uma
avaliação das características morfológicas da área proposta para sítio do implante, descritas a seguir:
ü Determinação da qualidade e quantidade de osso disponível

2, 3, 5, 9, 15, 21, 22, 32

;

ü Identificação e localização relativa de condições patológicas tais como dentes impactados, fragmentos
dentários retidos, osteomielites, lesões ósseas ou outras anormalidades 3,

21, 23

;

ü Inclinação do processo alveolar 9;
ü Localização relativa de estruturas anatômicas importantes, as quais devem ser preservadas, incluindo o
seio maxilar, a fossa nasal, o canal incisivo, o canal mandibular e o forame mentoniano 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 21,
26, 33

.
Assim, a partir destas informações e daquelas relativas às características da oclusão, o tamanho do

implante e a direção do preparo para a implantação podem ser estabelecidos 8,9.
Os exames radiográficos são os meios pelos quais o clínico têm melhor acesso às características
morfológicas do sítio de implantação

9, 15

deveria ter algumas características como:

. Assim, tem sido proposto que a modalidade ideal de imagem
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ü Fornecer ao clínico, imagens transversais do arco dentário para permitir a visualização da inclinação do
processo alveolar no sítio de implantação proposto e a relação espacial de estruturas anatômicas com o
mesmo 3,

9, 22

;

ü Permitir a localização espacial das imagens transversais obtidas em relação à maxila e mandíbula como um
todo 22 ;
ü Permitir a obtenção de medidas verticais e horizontais mais exatas

9, 22

;

ü Avaliar a densidade do osso trabecular e a espessura e densidade da lâmina cortical, isto é, a qualidade
óssea

9, 22

;

ü Estar prontamente acessível com custo razoável para o paciente 9, 22;
ü Promover a exposição do paciente em uma dose de radiação o mais baixa possível 22.
Muitas técnicas de imagem estão disponíveis para exames pré e pós-cirúrgicos 3, 9, 15, 33. Pelo fato de
nenhuma modalidade por si só ser ideal para todas as fases de seleção e avaliação do sítio receptor do
implante, uma combinação de técnicas é geralmente recomendada para se obter as informações necessárias
ao diagnóstico

3, 9

. Além disso, a seleção das projeções radiográficas mais apropriadas depende de muitos

fatores os quais incluem o número e a localização dos implantes, a anatomia das cristas alveolares do
paciente e a possível presença de lesões patológicas na área. É imperativo que o cirurgião-dentista conheça
as indicações, vantagens, desvantagens e limitações das várias técnicas radiográficas para que possa fazer a
melhor escolha para cada paciente

10, 21

, o que também pode ser otimizado quando todos os profissionais

envolvidos no planejamento (cirurgião-dentista, protesista, implantodontista e radiologista) participam da
decisão do tipo de exame mais adequado 3. Neste contexto, as técnicas mais utilizadas atualmente para
avaliação pré-operatória em implantodontia têm sido a radiografia panorâmica e a TC

1, 4, 12, 16, 20, 27, 29, 31

, as

quais têm suas vantagens e desvantagens discutidas a seguir.

Radiografia Panorâmica
A maioria dos pacientes deveria ser triada com uma radiografia panorâmica para que se possa
determinar, inicialmente, a viabilidade da instalação do implante 3, 22, 26, pois esta técnica permite uma visão
anátomo-topográfica geral do complexo maxilomandibular, com seus múltiplos sítios implantares, podendo
descartar anormalidades ósseas e dentárias que poderiam complicar a instalação do implante 3, 9, 11, 12, 15, 16, 19,
21, 26

. Dentre as suas vantagens, tem sido descrito que se trata de uma técnica simples, rápida, de fácil

execução e prontamente acessível em clínicas radiológicas
menor custo

15, 17, 22

3, 11, 15, 22

. Comparando-a com a TC, possui um

, bem como uma menor dose de radiação para o paciente 17, 19, 22. Em alguns aparelhos

panorâmicos, a evolução tecnológica já permite a aquisição de cortes tomográficos da maxila e da mandíbula
1, 17

. Entretanto, vários autores

3, 10, 21, 22, 26, 32, 34

concordam que os clínicos deveriam ter extremo cuidado na

aplicação da informação obtida pela radiografia panorâmica, no que se refere aos planos de tratamento que
incluem implantes dentários. Isto porque, apesar das medidas angulares serem razoavelmente acuradas, a
distorção no tamanho da imagem (magnificação) é extremamente variável entre os aparelhos panorâmicos e
até mesmo no contexto de uma única imagem, o que é altamente dependente do posicionamento do paciente
e da forma do arco dentário 3,

8, 9, 10, 11,16, 18, 25, 34

. A distorção no tamanho da imagem varia de 10 a 30% 3, 12, 22,
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26, 34

, sendo um fator de grande significado clínico, pois partes diferentes da mesma imagem se submetem a

diferentes quantidades de magnificação 9. Medidas verticais são inadequadamente interpretadas devido ao
encurtamento ou alongamento de estruturas anatômicas pelo fato dos feixes de raios-X não serem nem
perpendiculares ao longo eixo das estruturas anatômicas nem ao plano do filme 3. Objetos posicionados por
lingual, tais como torus mandibular, podem ser projetados superiormente na imagem panorâmica. Este
fenômeno, o qual pode gerar a impressão de dimensão óssea vertical (altura) maior do que a existente, é
resultado da típica angulação vertical negativa do feixe de raios-X

3, 9

. Além disso, a dimensão vertical de

uma imagem panorâmica nem sempre coincide com o eixo vertical do filme. Isto se torna mais crítico
especialmente em áreas fora da linha média facial e é resultado do posicionamento do paciente ser feito em
relação ao plano horizontal de Frankfurt 3. A exatidão das medidas na dimensão vertical é altamente
dependente do quão próximo as estruturas de interesse estão do plano de corte / zona de foco do aparelho.
Objetos localizados por vestibular em relação ao plano de corte têm sua dimensão horizontal reduzida e
aqueles localizados por lingual, são ampliados nesta mesma dimensão 3. Ou seja, com relação a magnificação
pode ser inferido ainda que, aquela que ocorre no sentido horizontal é diferente da magnificação no sentido
vertical

10, 26, 34

. Como resultado, as medidas das regiões que estejam posicionadas fora da zona de foco,

durante o planejamento do implante, podem ser superestimadas 5, 15, 21, 22.
Alguns procedimentos têm sido sugeridos para a compensação da distorção da imagem, dentre eles
destaca-se a confecção de um guia de imagem (Figura 1), o qual incorpora um objeto metálico de dimensões
conhecidas, colocado o mais próximo possível da crista alveolar, que deve ser utilizado pelo paciente durante
a realização do exame

9, 21, 22, 30

. A magnificação ou redução das dimensões resultantes na imagem do

marcador metálico deveria ser aplicada ao sítio ósseo mais próximo do mesmo 22.
Devido às várias sobreposições de imagens 19, 32, esta técnica torna-se pouco precisa, distorcida, de
baixa resolução, apresentando falta de nitidez e de detalhe 8, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 32.
A imagem é bidimensional, sendo que a maioria dos aparelhos não fornece cortes transversais,
impossibilitando a análise dos maxilares no sentido vestíbulo-lingual

3, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 25, 32

. Tem sido

descrito que por esta razão, complicações cirúrgicas podem ocorrer quando houver defeitos ósseos na
superfície lingual da região posterior da mandíbula como, por exemplo, uma concavidade óssea que é uma
alteração incomum e assintomática 28.
Em casos mais complexos, quando as dimensões (espessura/largura/altura) e topografia ósseas
forem questionáveis, a indicação de técnicas de imagem mais avançadas deveria ser considerada 24, 29.
Para BOLIN et al 5 e GRONDAHL et al 13, no caso de implantes na região posterior da mandíbula,
é imperativo que o canal mandibular seja localizado em relação ao sítio selecionado. Entretanto, alguns
pesquisadores têm demonstrado que o canal mandibular pode não ser visualizado em muitas imagens
panorâmicas 21, tornando difícil a tarefa de identificação desta estrutura nas regiões de pré-molares e molares.
No estudo de BOLIN et al 5, quando comparadas as alturas ósseas em regiões mandibulares posteriores ao
forame mentoniano, obtidas nas radiografias panorâmicas e tomografias, foi observado que a dimensão
vertical para implantes pode ser incorretamente determinada quando avaliada somente em radiografias
panorâmicas. O risco de erro aumenta consideravelmente em mandíbulas desdentadas, onde houve

5

reabsorção da crista alveolar. Nestes casos, quando a dimensão vestíbulo-lingual é menor que 5 mm, os
autores concluíram que pode ocorrer uma superestimativa da altura óssea disponível medida na radiografia
panorâmica. Ou seja, os valores da altura óssea disponível podem ser influenciados de acordo com a
espessura óssea presente. Assim, estes autores recomendam o exame tomográfico para todos os casos de
implantes na região posterior da mandíbula 5.
TAL e MOSES 30 sugerem que, para os casos em que a altura óssea disponível permite a instalação
segura de implantes de comprimento adequado, as radiografias panorâmicas seriam suficientes. Naqueles
casos onde a medida do comprimento vertical é insuficiente e a opção de inserção do implante lateral ao
canal alveolar inferior é considerada, a TC deveria ser considerada para que se tenha sucesso neste
procedimento 30.

Tomografia Computadorizada (TC)
A TC é um método de imagem mais complexo, auxiliado pelo computador, na obtenção de
informações relacionadas aos sítios selecionados para o implante dentário. Devido aos avanços no
desenvolvimento de softwares para TC, programas que permitem reconstruções sagitais, transversais e
panorâmicas dos maxilares têm sido disponibilizados no mercado 14. Em contraste com outras modalidades
radiográficas, nas quais a imagem é registrada em um filme, a TC adquire a informação na forma de uma
representação digital (imagem digital) da transmissão dos raios-X atenuados pelos tecidos do paciente

21, 25

.

A imagem pode ser vista na tela do computador no momento do exame, pode ser fotografada em filmes
específicos ou arquivadas em discos ou fitas magnéticas, para que possam ser acessadas quando necessário 1,
11, 22, 26, 32

.
Como softwares específicos para maxila e mandíbula, utilizados para o planejamento de implantes

dentários, o Denta CT (Elscint) e o DentaScan (General Eletrics)

9, 21, 35

são apresentados na literatura. Um

outro programa também citado é o 3D Dental Software (Columbia Scientific, Inc.)

4, 9, 21, 25, 31

. Quando

utilizada para o planejamento do implante, as imagens são adquiridas em cortes axiais com 1.5 mm a 2.0 mm
de espessura. Como geralmente as imagens axiais não são de grande valor para a avaliação do sítio do
implante, estas são manipuladas por um processo computadorizado denominado reformatação multiplanar.
Para isto, o operador deve determinar uma curva padronizada no centro do arco dentário de uma imagem
axial (Figura 2) e a partir da reformatação das imagens axiais, reconstruções bidimensionais panorâmicas e
transversais são fornecidas. As reconstruções transversais são obtidas perpendicular à curva inicial e as
panorâmicas paralelamente à mesma 3, 9 (Figuras 3a e 3b).
Uma das principais vantagens da TC é a possibilidade de diferenciação das densidades teciduais,
até mesmo quando a diferença entre tecido mole e tecido duro é de apenas 0,5%

6

. Somando-se a esta

característica, o alto contraste de imagem determina à TC uma maior possibilidade de total visualização de
estruturas anatômicas, tais como o canal mandibular, seios maxilares e cavidades nasais
modo, segundo alguns autores

8, 10, 30, 33

1, 4, 15, 21, 22

. Deste

, a TC deveria ser indicada quando há dificuldade em se observar o

canal mandibular na radiografia panorâmica. A tomografia permite uma visualização mais precisa desta
estrutura em três dimensões e o delineamento mais seguro da sua relação com a crista óssea alveolar 21, 32.
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Em implantodontia, a TC pode ser indicada para várias finalidades
implantes unitários, múltiplos ou em casos complexos
mandíbula
faca”
14, 32

5, 17, 21, 25, 29, 30, 32

2, 13, 25, 33

4, 5, 9, 12, 18, 21, 25, 32

2, 27, 32

, incluindo casos de

, na região posterior da maxila e

19

, na região anterior da maxila , em casos de rebordos residuais ou “em lâmina de

ou quando as dimensões (espessura/largura/altura) e a topografia ósseas forem questionáveis

.
A TC possui inúmeras vantagens em relação a outras técnicas de diagnóstico por imagens

utilizadas em implantodontia

24, 27, 32, 33

. A principal delas consiste na possibilidade da obtenção de

reconstruções transversais múltiplas, permitindo uma análise mais precisa da dimensão óssea vestíbulolingual/palatina

1, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33

, da inclinação do processo alveolar 9 e da presença de

defeitos ósseos linguais na região posterior da mandíbula

28

. Estas reconstruções permitem uma avaliação

tridimensional dos sítios selecionados para a instalação do implante, o que não é possível de ser feito com
técnicas radiográficas convencionais

10, 18, 25, 29, 33

. Apesar da maior dose de radiação recebida pelo paciente

ser apontada como uma de suas principais desvantagens 4, 10, 12, 15, 16, 17, 22, 26, 32, 33, a TC pode resultar em menor
dose de radiação total na exposição radiográfica, se comparada a vários casos em que há a combinação de
técnicas convencionais. Isto se deve, em parte, à habilidade de reconstrução dos dados originais na
orientação desejada sem a necessidade da re-exposição do paciente 32. E ainda, o fator posicionamento do
paciente é menos crucial 25, não havendo sobreposições nas imagens 9, 19, 29, 32, 33 , o que permite a obtenção de
medidas mais precisas da quantidade óssea e avaliação da qualidade óssea do sítio selecionado para a
instalação do implante 9, 33.
Conforme KASSEBAUM e colaboradores

15

e REISKIN 26 , uma outra vantagem da TC refere-se

ao fato de que com a maioria dos softwares, as imagens tomográficas são obtidas em tamanho real, o que
eliminaria a necessidade de se considerar um fator de magnificação, geralmente associado a outras técnicas.
Guias de imagem ou cirúrgicos com marcadores radiopacos também têm sido usados para auxiliar
na determinação da inclinação axial dos implantes15,

32

, sendo uma réplica em resina acrílica da região

anatômica selecionada, com perfurações coincidentes com a localização do sítio proposto, preenchidos com
os marcadores radiopacos
radiográficas

3, 21, 32

32

(Figura 4). Tais marcadores são úteis na aplicação clínica das medidas

, devendo ser utilizados pelo paciente no momento do exame por imagem, assim como

durante o procedimento cirúrgico, para que se possam transferir os dados encontrados na TC para o paciente
21, 32

. Vários tipos de marcadores radiopacos são citados na literatura: guta–percha

resina fotopolimerizável

3, 32

e próteses totais revestidas com bário

metálicos, segundo alguns autores pesquisadores

3, 9

3, 9, 15, 32

, compósitos de

. Tais marcadores são preferidos aos

3, 15

, visto que estes podem criar artefatos na imagem de TC.

Dentre as desvantagens da TC se destacam: custo relativamente elevado 10, 12, 15, 17, 19, 22, 26, 32 ; menos
acessível à população em geral

32

; necessidade de experiência do técnico operador para a aquisição das

imagens e do examinador para interpretá-las 1; necessidade da aquisição de programas específicos 4, 35, o que
contribui para a elevação do custo deste procedimento. Esta técnica gera maior dose de radiação 4, 10, 12, 15, 16,
17, 22, 26, 32, 33

, devendo o paciente permanecer absolutamente imóvel durante todo o tempo requerido para a

realização do exame – de 10 a 20 minutos

3, 9, 32

- tempo longo o suficiente para movimentos do paciente,

mesmo que mínimos, podendo levar a distorções nas imagens finais.

7

Finalmente, uma outra desvantagem da TC refere-se à degradação da imagem promovida pelos
“artefatos em raios” na presença de restaurações, coroas, pilares, pinos 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 24, 26, 30 e de materiais
endodônticos

32

, o que dificulta a avaliação da mesma durante o planejamento do implante. Implantes

metálicos também foram citados por alguns autores

12, 17, 18, 19, 26

como geradores de artefatos em raios, ao

contrário de FREDERIKSEN 9 que sugere que tais implantes não causam degradação da imagem.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Esta revisão de literatura evidencia que a avaliação radiográfica é um passo essencial no
diagnóstico e planejamento em implantodontia

8,12,16,18,25

, para que sejam minimizados os riscos e incertezas

na seleção final de um implante e do seu sítio receptor.
Pelo fato de nenhuma modalidade por si só ser ideal para todas as fases de seleção e avaliação do
sítio receptor do implante, uma combinação de técnicas é geralmente recomendada para se obter as
informações necessárias ao diagnóstico

3, 9

. Além disso, a seleção das projeções radiográficas mais

apropriadas depende de muitos fatores os quais incluem o número e a localização dos implantes, a anatomia
das cristas alveolares do paciente e a possível presença de lesões patológicas na área. É imperativo que o
cirurgião-dentista conheça as indicações, vantagens, desvantagens e limitações das várias técnicas
radiográficas para que possa fazer a melhor escolha para cada paciente

10, 21

, o que também pode ser

otimizado quando todos os profissionais envolvidos no planejamento (cirurgião-dentista, protesista,
implantodontista e radiologista) participam das várias etapas do tratamento 3. Neste contexto, as técnicas
mais utilizadas atualmente para avaliação pré-operatória em implantodontia têm sido a radiografia
panorâmica e a TC 1, 4, 12, 16, 20, 27, 29, 31, as quais têm suas vantagens e desvantagens.
Observamos que até a presente data não existem critérios para indicação dos exames por imagem
em implantodontia, o quais reflitam o consenso das academias que representam estas duas áreas –
Implantodontia e Diagnóstico por imagem. Estes critérios estão dispersos nas publicações de grupos e/ou
autores individualmente e consistem, basicamente do que se segue:
Ø Para casos simples em que um rebordo residual mostra-se claramente largo e alto, o exame
clínico e a radiografia panorâmica e/ou radiografias intrabucais podem ser suficientes. Em
casos complexos, quando as dimensões (espessura/largura/altura) e a topografia ósseas forem
questionáveis, a tomografia convencional e a TC deveriam ser consideradas 14, 24, 29.
Um fato não enfocado nos vários estudos foi a correlação do treinamento ou experiência do
profissional e a indicação dos exames por imagens, pois sabemos que a maturidade e habilidade profissional
também é uma variante na determinação dos critérios para a indicação de exames complementares

(não achei)

.

Ou seja, a indicação de técnicas de imagens mais avançadas pode se fazer necessária para um determinado
profissional, enquanto que para um outro uma técnica convencional seria o suficiente para o mesmo caso
clínico.
A natureza invasiva do procedimento para colocação de implantes e a morbidade potencial
associadas às falhas do plano de tratamento, bem como à sofisticação das técnicas cirúrgicas exigem, cada
vez mais, que exames diagnósticos de alta tecnologia sejam usados no planejamento de implantes dentários

8
2,4,14,23

, o que exige amplo treinamento do profissional que irá indicá-las, para que possa interpretar

adequadamente as imagens, assim como do técnico responsável pela manipulação das imagens tomográficas
obtidas.
Vale ressaltar o momento da busca da integração da Radiologia Bucomaxilofacial com a
Radiologia Médica e da Odontologia com a Medicina, fato determinante em tornar mais acessível os
equipamentos tomográficos computadorizados e, conseqüentemente na formação do Radiologista
Bucomaxilofacial com uma maior experiência na aplicação da referida técnica no contexto da Odontologia.
E ainda, a necessidade destas mudanças ocorrerem com uma adequada interação entre o implantodontista e o
radiologista, visando uma otimização da aplicabilidade clínica das informações obtidas pelas imagens.
Com base na revisão de literatura apresentada, concluímos que medidas sub ou superestimadas
podem comprometer, em níveis variáveis, o resultado do implante 9 , porém todos os sistemas de diagnóstico
por imagem apresentam uma margem de erro inerente. O conhecimento destas limitações específicas de cada
método, na prática clínica, permitirá ao profissional selecionar o implante adequado e realizar a sua
colocação de acordo com bases científicas sólidas 14. Não existem, ainda, critérios básicos de consenso das
academias para a indicação das várias técnicas de diagnóstico por imagem. Além destes, a inexistência de
protocolos para a interpretação das informações fornecidas pela TC dificulta uma aproximação maior entre
as necessidades do implantodontista e o que oferecido pelo radiologista, para garantir o sucesso clínico do
implante.
.

ABSTRACT
Dental implants success depends on a correct treatment planning, on the evaluation of the
implant site, on implant osseointegration and on ongoing evaluations. Imaging techniques are
used in all these phases. Panoramic radiographs and computed tomography (CT) have been the
most used imaging techniques for dental implant planning, providing information about alveolar
bone conditions, remaining teeth, location of critical anatomic structures and presence of bone
pathology. A literature review emphasizes the advantages and disadvantages of both techniques
and shows the lack of basic criteria to prescribe one of the several imaging techniques in dental
implant planning and, specially, to interpret CT images used with this aim.
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