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RESUMO

A reposição da falta de elementos dentais com o uso de implantes osseointegrados
na prática odontológica atual é justificada pelo alto índice de sucesso desta terapia. Este
sucesso depende do tipo de interface obtida entre o biomaterial e o osso. Os implantes
convencionais possuem interface fibrosa , apresentam aumento progressivo da mobilidade e
do número de perdas no decorrer do uso funcional, nos implantes osseointegrados, as cargas
geradas pela função são transmitidas e absorvidas no osso. Rigorosos critérios foram
estabelecidos, através do tempo, para a determinação do sucesso clinico de um implante.
Estes incluem imobilidade clinica, ausência de sinais e sintomas clínicos, ausência de
radiolucidez peri-implantar, perda minima da altura do tecido ósseo adjacente, dentre outros.
0 exame radiográfico é essencial na análise dos critérios relacionados A avaliação do tecido
ósseo peri-implantar, tais como avaliação da osseointegração e análise da altura
óssea
adjacente. Radiografias pós-operatórias também são utilizadas para determinar o ajuste entre
o implante e conexão, entre conexão e prótese, bem como detectar a presença de fraturas do
implante. As técnicas radiográficas mais utilizadas na avaliação radiográfica dos implantes
osseointegrados são a periapical, panorâmica, interproximais e

radiografia digital

(principalmente imagens de subtração radiográfica digital). Radiografias panorâmicas são
indicadas principalmente no controle pós-operatório imediato, para que se visualize o
posicionamento do implantes instalado e o seu relacionamento com estruturas ósseas vizinhas.
Radiografias intrabucais periapicais e interproximais convencionais ou digitais, são as
técnicas de eleição para a avaliação a longo prazo. A técnica periapical do paralelismo é a

mais utilizada, onde o uso do posicionador facilita a relação filme-implante-feixe de raios-X,
além de favorecer a reprodutibilidade da imagem, padronizando tomadas.

ABSTRACT

The replacement of the lack of dental elements whit the use of osseointegrated
implants in the current odontological practice is justified by the high index of sucess of this
therapy. This sucess depends on the type of resulted interface between the transmission
biomaterial and the bone. The standard implants have a fibrous interface, present a
progressive increase of mobility and number of losses during the functional use, on the
osseointegrated implants the loads generated by the function are transmitted and absorbed on
the bone. Rigorous approaches were established through the time for the determination of the
clinical success of implants. These include clinical immobility, absence of signs and clinical
symptoms, absence of pen-implant radiolucent, minimum loss of the height of the adjacente
bony tissue, and others. Radiographic exam is essential in the analysis of the approaches
related to the evaluation of the periimplant bony tissue, such as evaluation of the
osseointegration and analysis of the adjacent bony height. Postoperative X-rays are also used
to determine the adjustment beetween the implant and abutment , between abutment and
prosthesis, as well as to detect the presence of fractures of the implants. Radiographic
thecniques more used in the radiographic evaluation of the osseointegrad implants are the
periapical, panoramic , bite-wing and digital radiography (mainly images of digital
subtraction radiography). Panoramics X-rays are mainly suitable in the immediate
postoperative control, so that the positioning is visualized of the installed implant, and its
relationship with neighboring bony structures. Periapical intra-buccal radiographics, bite-wing
or images of subtraction digital are the techniques for the long term evaluation. The periapical

technique of the parallelism is more used, where the use of the positioners facilitates the
relationship film-implant-x-ray beam, besides favoring the reproduction of the image,
standardizing takings.
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1 INTRODUÇÃO

A grande ampliação no emprego de implantes osseointegrados na odontologia 6

justificada pela expressiva evolução observada nessa especialidade nos últimos anos, bem
como pelo seu alto índice de sucesso. De acordo com GAMA (1997), a perda de elementos
dentais atinge uma significativa parcela da população. As soluções protéticas tradicionalmente
sugeridas (prótese parcial fixa e removível) nem sempre satisfazem os pacientes em relação
ao conforto e/ou à estética. O advento da implantodontia surge, então, como uma opção

àqueles que necessitam repor a falta de elementos dentais.

0 tratamento com implantes dentais osseointegrados , em muitos casos, constitui
uma alternativa real para a reabilitação bucal de pacientes edêntulos incapazes de usar

próteses removíveis.

A radiologia, em todas as suas modalidades, constitui um capitulo fundamental
dentro da implantodontia. Dela pode-se obter um grande volume de informações, em sua

função diagnóstica, avaliação do tecido ósseo, mensuração de magnitudes, observação no
trans-operatório e do resultado operatório final e como integrante de estudo clinico periódico.
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Segundo FREDERIKSEN (1995), radiografias sio de valor inestimável para a
avaliação do local proposto para a colocação de implantes, planejamento e também na
proservação, ou seja, avaliação da osseointegração em períodos após a instalação dos
implantes. Várias técnicas radiográficas para examinaçã'o pre e pós-operatória estão
disponíveis. Estas incluem técnicas intra e extra-bucais convencionais, tomografia e
radiografia digital. Devido ao fato de unia técnica apenas não ser ideal para as fases de
seleção do local e avaliação pós-operatória, uma combinação de técnicas é usualmente
utilizada para obter a informação diagnóstica necessária.

A avaliação clinica a longo prazo de implantes osseointegrados é necessária para a
determinação do sucesso ou falha desta terapia.

Após a avaliação clinica, a radiografia é o procedimento diagnóstico mais
freqUentemente utilizado em pacientes com implantes osseointegrados. A avaliação
radiográfica continua imediatamente após a cirurgia, a fim de documentar a situação do
implante no local de sua colocação e obter unia referencia para futuras comparações. A
palavra osseointegração por si mesma sugere a aplicação de meios radiogrificos para avaliar
mudanças do osso peri-implantar na fase de cicatrização, tanto quanto sua perda nas falhas de
implantes (BRAGGER etal., 1992).

A avaliação e acompanhamento, tanto clinico como radiogrifico de um implante
osseointegrado no decorrer do tempo implica em permitir a identificação do seu estado de
saúde e normalidade, ou o contrario. 0 sucesso de um implante pode ser baseado,
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principalmente, na ausência clinica de mobilidade e na ausência de uma área radioliicida em
volta do contorno do implante. A dificuldade da sondagem precisa da área cervical de alguns
implantes, com ou sem remoção das próteses fixas para estimar a mobilidade , tem feito a
radiografia de um grande valor auxiliar na determinação do sucesso da osseointegração
(SEWERIN et al., 1997).

Técnicas radiográficas intra-bucais, principalmente a técnica periapical do
paralelismo, radiografias interproximais e radiografias digitais ou digitalizadas são mais
freqüentemente usadas para a avaliação a longo prazo de implantes osseointegrados. Para a
mensuração de pequenas alterações no comprimento ósseo alveolar, radiografias exatas e

reproduzíveis são requeridas. Embora radiografias panorâmicas também venham sendo
utilizadas, devido A. imagem de pouco detalhe, alto grau de distorção, superposição de
estrutura óssea da coluna e incapacidade para modificar a angulação do feixe de raios-X, esta

é uma técnica de beneficio limitado para a proservação dos implantes.
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2 PROPOSIÇÃO

0 presente trabalho tem por objetivo fazer a revisão da literatura sobre as técnicas
radiograficas mais utilizadas

e

sua precisa indicação na avaliação dos implantes

osseointegrados. Dessa maneira, poderá auxiliar tanto o implantodontista na indicação da
melhor técnica radiográfica para a determinação do sucesso dos implantes, como

o

radiologista, na análise dos parâmetros radiograficos utilizados para avaliação dos implantes,
resultando na execução adequada das técnicas e numa melhor interpretação das radiografias.
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3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 Implantes Osseointegrados

3.1.1 Histórico

0 tratamento protético para pacientes parcialmente ou completamente edêntulos

passou por uma mudança 30 anos atrás com a condição da primeira prótese suportada por
implantes osseointegrados (WYATT, PHAROAH, 1998).

A preocupação em substituir dentes naturais perdidos para o restabelecimento
funcional e/ou estético advém de épocas remotas. Há indícios de que egípcios, maias e outras
civilizações já utilizavam materiais aloplasticos (elementos não-biológicos inertes e alheios ao

corpo humano) para substituição de dentes ausentes.
0 uso de metais na implantodontia foi preconizado por MAGGIOLO, em 1807. A
biocompatibilidade, que se define como a capacidade de um material aloplastico interagir com

uma resposta apropriada do hospedeiro, já era uma preocupação empírica. Metais
considerados preciosos, como ouro, prata e platina, foram usados nos primeiros implantes, o
que resultou em insucesso, não sendo tolerados pelos tecidos vivos, muito provavelmente,
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pelo aparecimento de correntes galvánicas, pelo contato dos metais com os fluidos bucais e
tissulares. Em relação à bioconapatibilidade, após a II Guerra Mundial, em virtude dos
avanços ocorridos nessa época, foi constatado que ligas metálicas de cromo-cobaltomolibdênio, tintalo e titfinio eram inócuas aos tecidos. FORMIGINI, em 1943, passou a ser
considerado o fundador da implantodontia endóssea, com o implante de tântalo em forma de
parafuso (MAGINI, SCHIOCHET1', 1999).

Segundo WHAITES (1996), a reabilitação de maxilares edêntulos e parcialmente
dentados, usando urna variedade de implantes suportando próteses, tem sido um
procedimento clinico relativamente comum nos anos recentes, sendo estes implantes
usualmente feitos de titinio. NICOPOULOU-KARAYANNI et aL (1997) afirmaram que
estudos clínicos atuais demonstram que implantes osseointegrados de titinio podem ser
usados com sucesso com conexões para reabilitações protéticas e que os tecidos de suporte
podem ser conservados em um estado clinico estável e saudável por prolongados períodos de
tempo.

"0 biomaterial ideal é aquele verdadeiramente integrado ao osso com
ausência de todos os tipos de reação de proteção do hospedeiro. 0
titfinio, por sua aceitação biológica, é o material de eleição para a
confecção de implantes." (MAGINI, SCHIOCHETT, 1999).

Os grandes avanços na área da implantodontia tornam o tratamento com implantes
osseointegrados cada vez mais utilizado, e isso é justificado pelo alto índice de sucesso
comprovado por estudos como apresentado o por ADELL e BRANEMARK et al. apud
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HOBO et al (1997). ADELL avaliou 734 casos de implantes osseointegrados e encontrou um
índice de sucesso na maxila de 88% depois de 1 ano e 84% depois de 5 a 12 anos. Para a
mandíbula, encontrou um índice de sucesso de 94% depois de 1 ano e 93% depois de 5 a 12
anos. BRÂNEMARIC relatou uma sobretaxa de sucesso de 96,5% para 5 anos, e 81% na
maxila e 91% na mandíbula acima de 15 anos, em 350 casos. Até o final do estudo, mais de
50 centros de implantes osseointegrados fizeram estudos longitudinais de 1 a 6 anos
consecutivos, e relataram sucesso a indices de 90 a 100% para casos em mandíbula (TAB. 1).
TABELA 1- Índice de sucesso.
Local
Maxila

Local

Mandíbula

Função

Maxila

Mandíbula

1 ano

88oe

940 0

5-12 anos

3.4 0 c,

93%

Função

5 anos

15 anos

96.5 0 .

81%

FONTE- HOBO et al., 1997.

3.1.2-Tipos/Classificação

De acordo com HERMA_NN et al. (1997), os implantes variam de muitas
maneiras, incluindo forma, tamanho, componentes de fixação, características da superficie,
colocação cirúrgica e componente protético. CONSTANTINO, FREITAS (1998) relataram
que, no tocante h classificação dos desenhos dos pilares para implantes, existem mais de 80
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tipos, derivados basicamente de cinco grandes grupos: parafusos, cilindros, laminas e agulhas,
a nível end6sseo, e as grades justa-ósseas ou subperiostais.
MAGINI, SCHIOCHETT (1999) classificam os implantes dentais de acordo com

a evolução da implantodontia, em:
a) fibrointegrados (convencionais): promovem o aparecimento de cápsula de tecido

fibroso, separando o biomaterial do tecido ósseo. A cápsula foi denominada de
"pseudo ligamento periodontal" e indica a substituição crescente e continua de osso
por tecido fibroso muito menos especializado, acompanhada por aumento progressivo
da mobilidade e perda do implante com o decorrer do seu uso funcional. Dentre os
vários tipos de implantes convencionais, destacam-se três: implantes convencionais
subperiostais, implante convencional agulhado e implantes convencionais laminados;

b) implantes osseointegrados: estudos realizados por Bránemark, que objetivando permitir
o desenvolvimento de um técnica para o tratamento do edentulismo, utilizaram
implantes de titanio, em forma de parafuso, colocados em areas

edêntulas,

permanecendo sem receber cargas oclusais durante o período de 3 a 4 meses. As
análises radiograficas e histológicas com microscópio de luz demonstraram que o
contato direto osso-implante pode ser mantido por 10 anos, sem reações adversas nos
tecidos gengivais e ósseos.

A interface dos implantes osseointegrados é clinicamente rígida, e nos implantes
convencionais são permitidos movimentos macroscópicos. Clinicamente, os melhores termos
são implantes estáveis ("osseointegrados") e instáveis (ancorados em cápsula de tecido
conjuntivo fibroso) (FIG. 1). Nos implantes osseointegrados, as forças oclusais geradas
durante a função são transmitidas e reabsorvidas no tecido ósseo. Os implantes funcionais
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representam estimulo para o processo de remodelamento e aumento da densidade do tecido
ósseo ao redor do implante.

Tecido
conjuntivo
Titânio

Osso

FIGURA 1- Desenho esquemático de fibrointegração (a) e osseointegração (b).
FONTE- HOBO et al. 1997.

Um implante padrão do sistema Brãnemark é ilustrado na FIGURA 2, entretanto
deve-se enfatizar que uma variedade de diferentes cilindros, conexões e elementos
restauradores estão disponíveis para diferentes situações clinicas (HOBO et al., 1997)

1

FIGURA 2- Estrutura de um implante Brinemark, de baixo para cima: implante,
parafuso de cobertura, conexão, parafuso da conexão, cilindro de ouro, parafuso
de ouro.
FONTE- HOBO et al. 1997.

1
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3.1.3 Definição de osseointegraçdo

De acordo com ALBREKTSON et al., BRÂNEMARK, CARLSSON et al. apud
HOBO et al. (1997), a osseointegraçdo é definida como uma ancoragem direta do osso a um
corpo implantado, o qual pode proporcionar uma fundação para suportar uma prótese, tendo a
possibilidade de transmitir forças oclusais diretamente ao osso. Isso significa que o implante
deve ser feito de material inerte para estar em contato direto com o tecido ósseo, sem interface
de tecido mole (FIG.3).

FIGURA 3- Microestrutura da interface de um implante osseointegrado
FONTE- HOBO et al , 1997

23

HERMANN et al. (1997) relataram que muitos estudos clínicos demonstram que a
integração de implantes pode ser alcançada e mantida em Arias divas da boca em um período
de longa duração, usando implantes de titânio submersos e não-submersos. De acordo com
ABRAHAMS, KALYANPUR apud WYATT, PHAROAH (1998), estudos clínicos a longo
prazo de implantes osseointegrados mostram que houve sucesso em 91% dos casos de
mandíbula e 81% na maxila. Microscopia da interface osso-pino de tittinio mostraram que os
osteoblastos proliferam e se integram ao pino na osseointegração.

Segundo MAGINI, SCHIOCHETT, (1999), na literatura existem várias definições
histológicas de osseointegração. A osseointegração, em nível de microscópio de luz, é
caracterizada por um contato intimo entre o osso e a superficie do implante, sem a
interposição de tecido mole.

Uma definição

baseada nas características histológicas não reflete,

necessariamente, a performance clinica, ou vice-versa, em função da continua resposta
biodinâmica que uma definição clínica exige. ZARB apud MAGINI, SCHIOCHETT (1999)
afirma a osseo integração como "um processo no qual uma fixação rígida e assintomittica é
obtida com materiais aloplisticos e mantida no osso durante a aplicação de cargas
funcionais".
ALBREKTESSON et al., apud MAGINI, SCHIOCHETT (1999), define que a
osseointegração depende da biocompatibilidade do material, do desenho do implante
(macroestrutura), da superficie do implante (microestrutura), do sitio receptor, da técnica
cirúrgica e das forças oclusais aplicadas ao implante.
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A cicatrização óssea (integração) começa na primeira semana após a inserção do
implante, alcançando o máximo na terceira ou quarta semana. A cicatrização inicial dos
tecidos gradativamente se transforma em tecido ósseo, depois de 6 a 8 semanas. Por esse
motivo os procedimentos cirúrgicos de dois estágios são recomendados para permitir a
incorporação do implante ao tecido ósseo, em condições estáveis, para posteriormente receber
cargas funcionais. 0 primeiro estágio cirúrgico consiste na instalação do implante no osso,
permitindo um período de integração de 3 a 6 meses. 0 segundo é a colocação das conexões
nos implantes. As cargas prematuras promovem a movimentação do implante, com resposta
cicatricial predominante por reparo de tecido mole.
Este período cicatricial, que varia de 3 a 6 meses para a obtenção de uma interface
que seja capaz de neutralizar e transmitir as forças oclusais, é certamente uma das razões do
sucesso clinico dos implantes osseointegrados. Após a colocação da prótese definitiva, o osso
se remodela todo o tempo, resultando em um aumento de osso cortical ao redor do implante, a
função mastigatória pode aproximar-se da que se verifica com a dentição natural, com um
ajuste oclusal adequado (HOBO et al., 1997; MAGINI, SCHIOCHETT, 1999).
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3.1.4 Falhas

"Se não ocorrer osseointegração ou se ela for perdida por alguma
razão, forma-se um tecido conjuntivo fibroso ao redor do implante. 0
processo de organização continua, contra o material do implante,
resultando possivelmente em inflamação crônica e formação de tecido
de granulação. Neste caso, a osseointegração jamais
ocorrerá."(ALBREKTSSON et al. apud HOBO et ai 1997).

Para SUNDEN et al. (1995), o tratamento do edentulismo de acordo com o
principio da osseointegração tem alcançado grande sucesso, mesmo sobre longos períodos de
tempo. Porém, especialmente durante o primeiro ano após a inserção do implante, podem
ocorrer falhas na osseointegração. Às vezes isso é indicado por sinais clínicos e sintomas. Em
outros casos, sintomas clínicos estão ausentes, mas as radiografias mostram maior ou menor
radiolucidez ampla ao redor dos implantes, indicando que eles não estão integrados (FIG.4).
Para que ocorra a existência de uma camada de tecido mole adjacente A. superficie do implante
radiograficamente evidente, ela deve ser ampla o suficiente para dominar as limitações
impostas pela resolução do sistema radiografico. Estruturas anatômicas circunjacentes
camada de tecido mole, projetadas sobre a mesma parte do filme, podem ocultar esta
interface. Segundo os mesmos autores, estudos demonstram que a mais alta freqüência de
falhas ocorre em mandíbulas com reabsorção avançada e pobre qualidade óssea, e que falhas
de cilindros são encontradas mais na maxila do que na mandíbula.
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FIGURA 4-Falha de um implante. Área radiolúcida ao redor do implante.
FONTE- HOBO et al., 1997.

Segundo WORTHINGTON et al. (1998), quando falências vierem a ocorrer, serão
geralmente, mas não sempre, atribuidas a desvios dos seguintes procedimentos: o paciente
não foi adequadamente selecionado, o planejamento não foi cuidadoso ou ocorreram falhas
durante a cirurgia ou nos procedimentos protéticos e laboratoriais. A osseointegração pode
falhar em seu desenvolvimento ou desenvolver-se e ser perdida posteriormente. Nem sempre
se conhece as causas da perda da osseointegração, mas, em alguns casos, isso pode ser uma
falência biológica; por exemplo, quando o suprimento sangUineo do osso é pobre ou o osso
existe em quantidade, qualidade ou densidade inadequadas. Também pode tratar-se de uma
falência iatrogênica, como quando o osso é aquecido durante o preparo do alvéolo cirúrgico.
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A osseo integração pode também ser perdida através de sobrecarga, talvez por um projeto
protético equivocado, imprecisão da fundição ou por hábitos parafwicionais do paciente.

ROOS et al. (1997) determinaram que um implante é considerado como falha se é
removido por alguma razão Mobilidade clinica é uma indicação absoluta para a remoção do
implante. Indicações relativas para a remoção de implantes poderiam ser: infecções de tecido
mole severas e incuráveis, dor persistente, parestesia ou desconforto. Entretanto,
WORTHINGTON et al. (1998) alertam para o fato de que o clinico deve ser hábil em
distinguir entre a mobilidade de uma conexão mal parafusada e do implante em relação ao
osso propriamente dito. 0 desenvolvimento de radio lucidez ao redor do implante não é sinal
precoce de falência, mas quando presente indica que o osso foi reabsorvido e o espaço
ocupado por um tecido fibroso.

Próteses suportadas por implante envolvem um sistema biomecânico. 0 implante,
geralmente uma estrutura de titânio em forma de raiz, colocada dentro de um local preparado
no osso, age como uma âncora. Em um implante osseointegrado, osso cresce em torno do
implante, com interface sem tecido mole. Por causa de sua biologia e arquitetura, o osso
absorve e dissipa o

stress

aplicado ao implante. Há um limite local individual para

stress

máximo que o osso pode resistir sem ser prejudicado. Além daquele limite, existe a
possibilidade de graus de perda óssea aumentada e falha da osseointegração. As forças
funcionais e parafimcionais aplicadas na prótese são transferidas ao implante pela conexão.
Para assegurar um sistema rígido, o assentamento entre implante e prótese deve ser segura e a
prótese deve se ajustar passivamente. A ausência dessas condições pode levar à sobrecarga e a
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falhas de alguma parte do sistema, perda de osseointegração, fratura do implante, parafuso ou
prótese, ou afrouxamento dos parafusos (ORMAECHEA et al., 1999).

Para ADELL et al., BRANEMARK et al., apud HOBO et al., (1997), ocorrerá
reabsorção óssea nos locais onde há reação inflamatória ou estimulação excessiva e
prolongada. Os principais fatores que contribuem para a reabsorção óssea são a inflamação
local, originada pelo acúmulo de placa, e o trauma oclusal. A doença periodontal resulta de
uma resposta inflamatória à placa bacteriana.
ALBREKTSSON et al., apud HOBO et al. (1997), a fi rmam que a reabsorção
óssea pode ser causada por cargas prematuras. ADELL et al. apud HOBO et al (1997)

determinam que sobrecargas repetidas, como no trauma oclusal, seja ele primário ou
secundário, também causam reabsorção óssea. A perda óssea vertical ou angular

é

característica da reabsorção óssea causada por trauma oclusal. Acredita-se que a reabsorção

óssea ao redor de um implante osseointegrado é causada da mesma forma que no trauma
oclusal primário.
Quando sobrecargas criam severas concentrações de esforços, há uma reabsorção
óssea solapada sem aposição óssea. Na dentição natural, ocorrerá aposição óssea uma vez

reduzida ou eliminada a concentração severa de forças. No sistema de implantes
osseointegrados, quando o osso reabsorve não há retorno, mesmo depois da eliminação da
concentração de forças. Na ocorrência de um trauma secundário oclusal em um implante
osseointegrado, este deve ser removido, devido á mobilidade e o fracasso do implante.
(BRANEMARK et al., THOMAS COOK, apud HOBO et al., 1997).
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0 trauma oclusal pode progredir sem sintomas, podendo ser muito dificil detectálo. Após 12 meses de acompanhamento de uma inserção de implante, verifica-se, As vezes,
uma perda óssea vertical, que pode ser devida aos procedimentos cirúrgicos traumáticos. A
perda óssea vertical é de aproximadamente 1,0 a 1,5mm no primeiro ano. Se houver perda
óssea adicional, deve-se avaliar a causa como uma resposta inflamatória ou um trauma
oclusal. Clinicamente, casos de perda óssea excessiva podem ser atribuidos a uma
combinação destes fatores.
Quando fica evidente uma acelerada perda óssea, deve-se investigar uma possível
fratura do implante na sua porção apical, no nível dos furos transversais. A porcentagem de
fratura de implantes é de menos de 3,5%. São necessárias duas radiografias de ângulos
diferentes para se avaliar a área da fratura do implante (ADELL et al., apud HOBO et al.,
1997).

3.1.5 Critérios de Sucesso

MAGINI, SCHIOCHETT (1999) afirmaram que a avaliação do sucesso clinico de
um implante não pode ser baseada, meramente, na permanência dos implantes nos arcos.
Critérios de sucesso definidos e rigorosos são necessários para as análises longitudinais dos
implantes utilizados na odontologia.. Diversos estudos longitudinais e de multicentro,
comprovam ser um método altamente eficiente, com resultados de longa duração previsíveis
em grande populações.
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Para MEIJER et al. (1993), a avaliação clinica ao longo do tempo dos implantes
dentais é necessária para a determinação do sucesso da reabilitação. Um dos itens que
necessita ser avaliado é a altura do osso marginal ao implante. A queda do nível ósseo indica
que o implante está se soltando de seu ancoradouro ósseo.

ADELL et al., LECKHOLM et al. apud MEIJER et al. (1993) registraram uma
média de perda óssea anual nos períodos seguintes a colocação da prótese sobre o implante,
variando de 0,05mm a 0,1mm.

HERMANN et al. (1997) determinam que a abordagem submersa para a

colocação de implantes endósseos tem um impacto significativo nos tecidos duros e moles
orais. Um critério de sucesso usado em muitos estudos descritivos humanos longitudinais em
implantes submersos é que a perda de osso não pode exceder uma média de 1,5mm no
primeiro ano de função, e não mais que 0,2mm em média nos anos subsequentes. Este critério
foi sugerido no final dos anos 80, e tem sido adotado em muitas publicações. Um milímetro e
meio (1,5mrn) de perda óssea resulta em uma crista alveolar ao nível da primeira rosca nos
implantes de titânio, com uma dimensão inter-rosca de aproximadamente 0,6mm.

Em muitos estudos, a sobrevivência do implante ou graus de sucesso são baseados
apenas no registro de falhas. Porém, a testagem ativa de implantes, nos quais a ausência de
mobilidade deveria ser provada, é preferível. De acordo com o critério de sucesso proposto
por ALBREKTSON, ZARB apud ROOS et al. (1997), a estabilidade de cada implante deve
ser testada clinicamente, e radiograficamente deve mostrar menos do que lmm de absorção
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óssea marginal no primeiro ano de função e menos que 0,2mm anualmente logo após, para ter
sucesso.

Um parâmetro para determinar sucesso ou falha de implantes é a imobilidade
clinica do implante e a ausência de uma radiolucidez peri-implantar. Em adição, sinais de
infecção (dor, inchaço, eritema) deveriam estar ausentes (NICOPOULOU-KARAYIANNI et
al., 1997). Segundo WYATT, PHAROAH (1998), o sucesso da prótese sobre implante requer
um intimo contato entre os componentes, para permitir uma ótima transferência de forças
oclusais ao implante. Um pobre ajuste da prótese A conexão pode resultar em afrouxamento
do pino, fratura do pino ou perda óssea.

Para WHAITES (1996), idealmente, os implantes deveriam ser avaliados junto a
critérios de sucesso padronizados e não simplesmente estimados pela sua sobrevivência.
Vários critérios de sucesso têm sido expedidos, no decorrer dos anos, para os diferentes
sistemas de implante. Aqueles privilegiados pelo autor, e citados freqüentemente na
literatura, são os propostos por ALBREKTSSON em 1986. Estes incluem:
a) que um implante individual seja imóvel quando testado clinicamente;
b) que a radiografia não demonstre nenhuma evidência de radiolucidez peri-implante;
c) que perda óssea vertical seja menor que 0,2mm anualmente no período subsequente ao
primeiro ano de carga;
d) que o desempenho de implantes individuais deve ser caracterizado pela ausência de
sinais e sintomas, como dor, infecção, neuropatias, parestesia ou violação do canal
alveolar inferior;
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e) que, no contexto acima referido, uma taxa de sucesso de 85% no final de uma
observação de um período de 5 anos e 80% no final de um período de 10 anos seja o
critério mínimo de sucesso.

WORTHINGTON et al. (1998) estabeleceram os seguintes critérios de sucesso
para os implantes osseointegrados:
a) imobilidade clinica;
b) habilidade em assimilar cargas;
c) ausência de sintomas;

d) ausência de danos a estruturas vizinhas;
e) radio lucidez peri-implante estável;
f) perda minima da altura da crista óssea.

Exames clínicos e/ou racliogrificos são pré-requisitos para determinar o sucesso
de implantes, sendo que todos os implantes de sucesso devem estar em função clinica (ROOS
et al., 1997). Para ADELL et al. apud HOBO et al. (1997), os exames radiogrificos e os
testes de mobilidade são os fatores mais confiáveis para se testar o sucesso longitudinal de
implantes osseointegrados.

3.2 A radiologia odontológica aplicada it implantodontia

A radiologia é definida por FREITAS et al. (1998) como sendo "a ciência que,
com a utilização dos raios X e dos filmes radiográficos, procura fornecer uma imagem
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'interna', que pode ser chamada de 'imagem historradiogrifica', pois fornece imagem dos
constituintes e da estrutura de uma região anatômica, invisíveis a olho mi". Segundo
CHELVARQUER (1998), quando se

realiza

um exame radiogrifico, sempre se espera obter

resultados considerados de bom padrão, isto 6, uma radiografia que apresente o máximo de
detalhe, um grau mínimo de distorção e um grau médio de contraste e densidade. Na rotina
odontológica , os exames são classificados como intra bucal e extra bucal. Os objetivos dos
exames radiogrificos para aplicação na implantodontia são: visualização, orientação,
avaliação do estado da fisiologia dos tecidos, avaliação pós-operatória e finalmente,
documentação.

WHA1TES (1996) afirmou que, em qualquer sistema de implantes utilizado, a
radiologia desempenha um papel essencial no planejamento do tratamento pré-operatório,
período pós-operatório seguinte e avaliação do sucesso. MORENO (1999) determinou que,
pela importância da implantodontia, deve-se exigir perfeição das técnicas radiogrificas dentro
desta especialidade, para que se possa analisar, através da imagem obtida, o tecido ósseo em
questão. Na maioria das vezes não é suficiente o uso de uma simples radiografia panorimica
ou de outra técnica de "oportunidade", que possa revelar uma informação incompleta e
distorcida, sem o conhecimento de todo o compêndio de técnicas radiográficas aptas para
cada função.

Os primeiros critérios de procedimentos radiogrificos foram estabelecidos por,
STRID em 1987, onde, para uma avaliação de implantes osseointegrados, devemos executar
radiografias pré-operatórias, radiografias de controle antes da instalação das conex5es e,
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finalmente, controle sistemático pós-instalação dos aparelhos protéticos (CIELVARQ'UER,
1998).

De acordo com MORENO et al. (1997), "A radiologia oferece
importante utilidade nas três etapas distintas do tratamento de
reabilitação da implantodontia. Em um primeiro estagio onde se
avaliam possibilidades implantológicas, se denomina como radiologia
orientadora, em um segundo estagio, onde se avalia a quantidade e
qualidade do tecido ósseo utilizável, como radiologia especializada e
no estágio final, que constitui uma série indefmida de controles pósoperatórios, como radiografia de controle."

Para NICOPOULOU-KARAYIANNI et al. (1997), o exame radiogrifico do
tecido ósseo circunjacente a implantes é um importante meio para o diagnóstico de alterações
no tecido ósseo em períodos seguintes à colocação do implante. Radiografias panorâmicas,
bem como filmes periapicais feitos com a técnica do paralelismo, são recomendados e
rotineiramente usados para avaliar alterações na altura óssea peri-implantar e para a detecção
do desenvolvimento de defeitos angulares.

BRAGGER (1998) determinou que exame o radiográfico de tecidos pen-

implantares é um requerimento diagnóstico essencial para a avaliação do sucesso

e

estabilidade, bem como a falha de implantes dentários. Eles suplementam o exame clinico,
nos quais sinais de inflamação, recessão, sondagem de bolsa profunda e mobilidade são
avaliadas e deveriam ser aplicadas com critério, para reduzir a exposição dos pacientes aos
raios-X . Radiografias são usadas imediatamente após a colocação cirúrgica de implantes, e na
seqüência, para avaliar as condições após a osseointegraçã'o esperada, para avaliação a longo
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prazo da estabilidade e no caso de falhas. Muitos dados de exames radiogrificos em série tem
sido publicados para documentar o desempenho dos critérios de sucesso dos sistemas de
implantes. Assim, parâmetros radiogrificos são utilizados em estudos controlados para
documentar mudanças ósseas peri-implantares.

A exposição radiogriffica, durante a fase de osseointegração, foi considerada um
fator de risco para uma cicatrização não perturbada/interrompida. Durante o período

cicatricial, não são necessárias radiografias, especialmente no primeiro mês da instalação do
implante. As dosagens de radiação excedendo 1500 rads lesam as células ósseas. Embora as
radiografias habituais não excedam esse limite, a quantidade

minima de

radiação que causa

lesão não está ainda determinada. Se for absolutamente necessário fazer tomadas
radiogrificas, recomenda-se o uso de filmes de alta velocidade, evitando incluir a área
implantada (LE1CHOLM et al., apud HOBO et al., 1997). Entretanto, segundo WYATT,

PHAROAH (1998), não há evidencia cientffica comprovando que baixos níveis de radiação
ionizante tern algum efeito negativo no metabolismo ósseo.

Após a cicatrização no local da colocação do implante, a aplicação da radiologia é
proveitosa para verificar o montante de osso adjacente ao implante e o ajuste do transmucoso

contíguo ao implante. Posteriormente A. colocação da prótese completando o implante,
radiografias podem ser utilizadas para o controle inicial e o sucesso a longo prazo do
tratamento. Uma avaliação radiográfica usando filmes periapicais é justificada após um ano
de carga funcional do implante. Aqueles implantes com aumento da perda óssea, ou outras
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relações, exigirão controle radiográfico regular subsequente, até o problema ser resolvido ou o
nível ósseo ser estabilizado (WYATT, PHAROAH, 1998).

MORENO (1999) classifica os controles radiográficos na implantodontia em tits
estágios:

Primeiro: intra-operatório, onde a finalidade é o controle da profundidade do leito
cirúrgico, e para o qual se pode empregar a radiografia intra bucal periapical ou técnicas
com aparatologia atual, como a radiovisiografia.
Segundo: controle imediato, para observar os resultados finais e como documentação, com
as mesmas técnicas mencionarias para o estágio anterior e/ou radiografia panorâmica, para
ampliar o campo visual de todo o maxilar;
Terceiro: controles h. distância, onde a imagem requer o máximo de detalhe, para a
visualização da resposta e a manutenção da saúde óssea através do tempo, para a qual se
indicaria a radiografia periapical de cada implante colocado.

As radiografias são uma importante parte da avaliação do sucesso imediato e a
longo prazo de implantes endósseos, e são usadas, em estudos longitudinais, como um
instrumento para registrar alterações na altura e na densidade do osso alveolar adjacente aos
implantes (CAMERON et al., 1998).

3.3 Técnicas radiogrificas utilizadas na avaliação dos implantes osseointegrados

3.3.1 Técnica periapical (bissetriz e paralelismo)

37

FREITAS et al. (1998) denominaram intra-bucais as tomadas radiográficas nas
quais o filme é colocado no interior da cavidade bucal no momento da obtenção das
radiografias. A técnica intrabucal periapical tanto da bissetriz como do paralelismo, tem a
mesma finalidade, que é o exame radiográfico do dente e região periapical. Quando é
utilizada a técnica periapical da bissetriz, idealizada em 1907 por Ciezinski, também
conhecida como técnica da "isometria", orienta-se o feixe de raios X perpendicularmente ao
plano bissector do ângulo diedro, formado pelo plano do dente e do filme, para que o
resultado radiográfico apresente as mesmas proporções do objeto examinado. Já a técnica
periapical do paralelismo, também conhecida com o nome de técnica do "cone longo",
emprega suportes especiais para o filme radiográfico, que facilitam a manutenção do mesmo,
além de melhorar as relações de paralelismo entre o longo eixo do dente e o filme,
proporcionando assim a obtenção de uma imagem radiográfica com menor grau de distorção.

WYATT, PHAROAH (1998) afirmaram que a presença ou a ausência de
radiolucidez peri-implante e a altura do osso adjacente ao implante, podem ser avaliadas
somente com o uso de radiografias periapicais. 0 uso de radiografias periapicais para verificar
o ajuste da conexão ao implante e da conexão com prótese dental é recomendado.

Radiografias são utilizadas para detectar fraturas no implante e conexão e outros problemas
mecânicos.

Para FREDERIKSEN (1995), as radiografias intra bucais periapicais e oclusais
produzem imagens, talvez, de maior detalhe do que qualquer outra técnica de imagem, além
de serem facilmente disponíveis para o clinico, e de custo relativamente baixo para o paciente.
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Os posicionadores são usados como guia para direcionar o raio central do feixe de raios-X,
perpendicular ao longo eixo do implante e ao plano do filme, proporcionando
reprodutilibilidade da imagem. 0 uso de posicionadores não implica em exatidão

e

confiabilidade. Se o posicionador permitir apenas variação de 1 grau na angulação vertical
entre filmes tomados em períodos diferentes, urna falsa avaliação da altura do osso alveolar
pode ser registrada. Qualquer posicionador pode ser de dificil uso, e, muitas vezes, a anatomia
bucal do paciente não permite a colocação correta do filme. Nos pacientes onde a reabsorção
alveolar é extensa e não se consegue acomodar o filme, de modo que o implante inteiro seja
visualizado na radiografia, uma imagem parcial pode ser aceitável, principalmente quando o
objetivo do exame é a análise da crista óssea adjacente ao implante.

Uma variedade de métodos radiogrificos são empregados em estudos para a
avaliação de implantes. A técnica da bissetriz muitas vezes resulta em baixa reprodutibilidade
devido à dificuldade de um realinhamento do objeto e do filme com o raio central do feixe de
raios-X. É também dificil conseguir reprodutibilidade com radiografias panorâmicas, que
apresentam distorção da imagem e pouco detalhe. A técnica do paralelismo orienta o feixe de
raios-X perpendicular ao objeto, e por essa razão permite uma reprodução mais precisa do
objeto radiografado (THISTLE et al.,1997).

REGAN, MITCHELL apud CAMERON et al. (1998) demonstraram as vantagens
do uso da técnica do paralelismo com cone longo, onde um dispositivo foi usado mantendo o
filme perpendicular ao feixe central de raios-X, para estimar as alterações na altura e na
densidade do tecido ósseo adjacente aos implantes. BRANEMARK apud CAMERON et al.
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(1998) descreveu o uso de um posicionador Eggan modificado para estimar as relações entre
osso e implante. Quando o posicionador é utilizado na execução de radiografias para avaliar a
Area de crista óssea de implantes, é necessário que o filme e o implante estejam paralelos, o
feixe central esteja perpendicular a ambos, e a posição de todos os elementos seja
reproduzível com minima distorção e magnificação.

ORMAECHEA et al. (1999) afirmaram que o ajuste correto entre implante e
conexão é um fator chave para assegurar o sucesso de próteses suportadas por implantes. Uma
radiografia periapical tomada com o filme paralelo ao implante e com o tubo de raios-X
perpendicular a ele é um método confiivel de verificação do ajuste. Para medir níveis ósseos
em torno de implantes, um posicionador de filme é necessário a fim de assegurar uma posição
correta do filme e a reprodutibilidade da imagem, garantindo uma relação perpendicular do
tubo de raios-X e o longo eixo do implante. 0 uso de um posicionador é de grande utilidade,
quando empregado para uma tomada radiogrifica no período da instalação da prótese sobre o
implante, principalmente quando algum dispositivo, como um registro da mordida do paciente
acoplado ao posicionador, é utilizado, o que facilitará a reprodutibilidade da imagem,
permitindo comparações de altura do nível ósseo com as radiografias de controle feitas
posteriormente.
Os posicionadores de filme disponíveis no mercado para a técnica do paralelismo
podem ser uma ajuda útil na obtenção de projeção ortogonal. Se blocos de mordida
disponíveis (Rinn, Rinn Corporation, Elgin, IL) são usados, é importante primeiro determinar
a angulação do implante, por exemplo, o que pode ser estabelecido através de uma sondagem
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clinica com sonda periodontal no orificio de acesso, para que, posteriormente, coloque-se o
bloco de mordida com o filme e oriente-se o tubo de raios-X.

COX, PHAROAH, BASQUILL et al. apud CAMERON et al. (1998) utilizaram
um posicionador XCP Rinn para desenvolver um posicionador radiogrfifico feito sob medida,
para padronizar radiografias em estudos da altura da crista óssea circundando implantes.

TRUHLAR et al. (1993) alertaram para o fato de que, em radiografias periapicais
da maxila, a excessiva angulação vertical, particularmente em pacientes com superficie palatal
arqueada, projetará a cortical vestibular oclusalmente, podendo assim mascarar alguma perda
óssea. A anatomia intra-bucal tipicamente vista em pacientes com implantes dentários pode
também interferir na colocação apropriada do filme. A ocorrência mais comum é o vestíbulo
raso, que não permite a colocação de um filme periapical apicalmente suficiente para
visualizar o implante inteiro. No entanto, a pobre qualidade de resolução de radiografias
panorâmicas não permite a detecção de mudanças peri-implantares, e radiografias periapicais

padronizadas são a técnica preferida para a determinação de níveis ósseos.

Em estudo desenvolvido por SUNDÉN et al. (1995) para avaliação de implantes
osseointegrados, radiografias foram tomadas através da técnica do paralelismo, sendo a
distância foco-filme de aproximadamente 25cm. Através de radiografias intra bucais obtidas

pela técnica do paralelismo, ROOS et aL (1997) avaliaram a altura óssea marginal nas
superficies distal e mesial de implantes. A presença de radiolucidez foi notada, como também
o foram outros sinais radiogrificos que pudessem indicar instabilidade do implante.
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NICOPOULOU-KARAYIANNI et al. (1997), na avaliação da altura e da densidade do tecido

ósseo peri-implantar através de imagens de subtração digital, utilizaram radiografias
periapicais, usando blocos de mordida feitos em acrílicos e a técnica do cone-longo para
padronizar as imagens.

CHILVARQUER (1998) preconizou a técnica radiografica periapical do
paralelismo para a avaliação de implantes osseointegrados, com distância area —focal —filme
de 40 cm (FIG. 5). Os filmes utilizados devem ser de preferência com dimensões de 22mm x
35mm, ou seja, filme infantil. Se os filmes convencionais forem utilizados, deve-se usá-los
sempre com seu longo eixo paralelo ao plano sagital mediano. Um aspecto importante é que a
projeção necessita ser executada o mais ortorradial a cada fixação; em outras palavras, devese radiografar isoladamente cada cilindro ou implante (FIG. 6).

FIGURA 5- Uso de posicionador na técnica do paralelismo.
FONTE-FREITAS et al., 1998.
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FIGURA 6-Esquema de radiografias ortorradiais dirigidas a cada implante.
FONTE- FREITAS et al., 1998.

Radiografias intra bucais usando a técnica do paralelismo com cone-longo são
preferíveis para a avaliação dos implantes osseointegrados. A desvantagem dessa técnica é
que não é de tão simples execução quanto uma radiografia panorâmica, e não é sempre
possível enquadrar o implante inteiro na radiografia (BATENBURG et al., 1998).
CONSTANTINO, FREITAS (1998) sugerem que o

filme radiogrifico periapical seja

posicionado mais apicalmente em relação ao rebordo, enquadrando as estruturas ósseas. Uma
boa tomada nesta técnica pode ainda oferecer informações quanto à densidade óssea esperada,
através da observação do trabeculado e espessura das corticais envolvidas.
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Segundo WYATT, PHAROAH (1998) "Um filme periapical,
adequadamente exposto e revelado, é a radiografia de escolha para a
avaliação dos implantes osseointegrados (FIG. 7).Usando a técnica do
paralelismo, onde o plano do filme é posicionado tão paralelo quanto
possível ao longo eixo do implante, reduz-se a distorção da imagem, e
usando-se uma longa distância foco- filme, resulta em uma imagem de
grande detalhe. Repetindo esta angulação ideal do feixe de raios X
para o implante, auxilia a avaliação de alterações na altura óssea
marginal relativa a um período, tão bem como a interface
osso/implante. Filmes de tamanho pequeno podem ser usados para
facilitar uma correta colocação do filme e aumentar o conforto do
paciente. O ápice do implante pode não ser visível em todas as
radiografias, em casos onde não há suspeita de patologias, isto é
aceitável para avaliar altura óssea adjacente. Entretanto, onde existe
suspeita de falha do implante, uma radiografia mostrando o osso
circunjacente ao ápice é necessária."

FIGURA 7- Radiografia periapical feita pela técnica do paralelismo.
FONTE- HOBO et al. 1997.

3.3.2 Técnica Interproximal

Segundo FREITAS et al. (1998), a técnica radiográfica interproximal foi
idealizada por Rapper, em 1925, e também é conhecida com a denominação de técnica "bite-
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wing", devido ao fato de utilizarmos um filme radiogrifico provido de uma "asa de mordida".
A sua principal indicação é o exame das faces proximais dos dentes posteriores e da crista
óssea alveolar, com a finalidade de detectar a presença de caries nesta região, adaptações
marginais de restaurações (excessos ou faltas) e a presença de lesões periodontais, já
apresentando comprometimento das estruturas ósseas, com destruição da crista óssea alveolar.
E a técnica radiogrifica ideal para estudar os dentes posteriores molares e pré-molares no
tocante aos aspectos interproximais, além de ser de fácil execução.

Pelo fato de as radiografias interproximais posteriores serem o tipo mais frequente
para a detecção de caries e de perda óssea marginal em estudos epidemiológicos e clínicos,
elas tem sido consideradas como padrão. Estudos foram feitos por ROLIIIN et al.,
AKESSON et al apud TRUHLAR et al. (1993), comparando a habilidade de radiografias
panorimicas com radiografias interproximais e periapicais, para detecção de perda óssea
marginal, onde as periapicais foram tomadas com o uso de posicionadores tipo Eggen e
técnica do paralelismo, e as interproximais com asas de mordida de papel e angulação
horizontal de +10 graus. Defeitos ósseos nas areas proxiinais de caninos e primeiros prémolares foram mensurados com mellior exatidão nas radiografias interproximais, quando
comparadas com radiografias panorâmicas e periapicais, devido à superposição que ocorre na
região destes elementos, principalmente na tomada panorâmica.

Em estudo realizado por BRAGGER (1998), mudanças nos tecidos penimplantares ocorridas após a colocação das próteses sobre implantes de titânio não-submersos
foram estimadas por medidas radiogrificas e de mobilidade clinica. Para a avaliação de
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mudanças ósseas peri-implantares, radiografias interproximais verticais padronizadas foram
utilizadas, com posterior análise densitométrica da imagem assistida por computador e
mensurações da altura óssea.

3.3.3 Técnica Panorâmica

PASLER (1999), relatou que a técnica da ortopantomogafia foi desenvolvida a
partir do principio da tomografia, que já em 1921 Bocage patenteou. Então, em 1939, K.
Heckman criou o fundamento teórico para a adaptação da técnica de radiografia de "corte" as
particularidades dos maxilares, enquanto que Paatero conseguiu de suas próprias idéias, em
1949, a produção final de uma aparelhagem útil. A radiografia panorâmica de camada, desde

então intensamente aperfeiçoada, é atualmente o único método de exame radiográfico em que
não somente os dentes, mas simultaneamente os maxilares, com as estruturas vizinhas da face
e do crânio, podem ser representados de maneira extra-oral em vista geral.

Avanços recentes no desenho de aparelhos de radiografia panorâmica têm
aumentado seu potencial uso em avaliação clinica longitudinal de implantes dentários.
Mudanças nos desenhos mais recentes permitem uma geometria de projeção que mais se
aproxima da forma da mandíbula humana (TRUHLAR et al., 1993).

Os aparelhos utilizados atualmente para obter radiografias panorâmicas utilizam o
principio da elipsopantomografia, onde um feixe de raios-X com movimentos continuos (em
elipse) abrange todas as estruturas da mandíbula e maxila, resultando em imagens
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radiogrfificas com maior grau de detalhe 0 grau de ampliação radiogrifica é um torno de
19%, sendo constante e uniforme, para ambos os maxilares (mandibula e maxila) (FREITAS

et al., 1998).

MEIJER et al. (1993) afirmaram que radiografias panorâmicas rotacionais não são
reproduzíveis e falta precisão; ocorrem imagens distorcidas e superposição da estrutura
óssea da coluna. Segundo FREDERIKSEN (1995), embora radiografias panorâmicas sejam
usadas, por causa da imagem de resolução inferior e a incapacidade para modificar a
angulaçâo do feixe de raios-X, esta técnica é de beneficio limitado na avaliação pós-

operatória dos implantes osseointegrados, sendo, talvez, mais útil em fase diagn6stica
preliminar de avaliação do paciente. Dimensões verticais e horizontais obtidas de imagens
panorArnicas falham em representar dimensões reais nos arcos dentários. A magnificação de
imagem na dimensão vertical somente é igual naquela horizontal quando os arcos dentários
estão corretamente posicionados no plano curvado da área focal, a qual representa a curva

do arco de um paciente comum.

A maior desvantagem da técnica panorâmica 6 o fato de que o filme resultante é
uma radiografia de corte (secção), e é semelhante a todas as outras formas de tomografia,
onde somente estruturas dentro do corte estarão evidentes e em foco no filme final. Na
tomografia panorâmica o corte ou área focal é planejado (desenhado) para ser

aproximadamente em formato de ferradura, correspondendo à forma dos arcos dentais.
Lamentavelmente, como na tomografia convencional, estruturas fora da Area focal ficarão fora
de foco, e podem projetar sombras desnecessárias na radiografia final. Estas várias sombras
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degradam a qualidade da imagem fmal e ocasionam urna interpretação mais complicada

(WHAITES, 1996).

"A radiografia panorimica é um ótimo exame preliminar a outros
mais sofisticados que determinem a correta dimensão dos maxilares e
relações de suas diferentes estruturas anatômicas, quando aplicada

implantodontia."(GAIvIA, 1997).

De acordo com CONSTANTINO, FREITAS (1998), as radiografias panorâmicas
apresentam-se como excelente auxiliar no diagnóstico de casos de implantodontia que

envolvam mais de três elementos, não somente por mostrar cada região de intervenção, mas
por oferecer sua inter-relação com as Areas circunvizinhas. As múltiplas informações são
facilmente interpretadas e comparadas com maior facilidade, tornando o planejamento mais
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Suas

limitações,

relacionadas

principalmente

ao alto grau de

distorção,

bidimensionalidade e pouca definição, exigem treinamento e sensibilidade para que as
avaliações não sejam mal interpretadas. Os principais cuidados devem estar dirigidos aos
indices de distorção de imagem, tendendo ao alongamento.

WYATT, PHAROAH (1998) afirmaram que, quando da investigação de

problemas após a colocação do implante, um filme panorâmico poderia ser usado para exame
de múltiplos implantes. BATENBURG et al. (1998) relataram que radiografias panorâmicas

são largamente utilizadas para a avaliação da condição do osso em tomo de implantes
suportando "overdentures" mandibulares (FIG. 8). Perdas ósseas anuais de 0,2- 0,32mm,
medidas em radiografias panorâmicas, têm sido relatadas. Para avaliação detalhada e

48

quantificação,

entretanto, radiografias panorâmicas não são adequadas, devido a

magnificação, distorção, falta de nitidez e superposição da coluna vertebral. Além disso,
radiografias panorâmicas de mandíbulas edêntulas não são reproduzíveis. NICOUPOULOUKARAYIANIV1 et al. (1997) estabeleceram que adequadas mensurações da altura óssea não
podem ser executadas em orthopantogramas.

FIGURA 8-Radiografia panorâmica de "overdenture" suportada por implantes
FONTE- HOBO et al., 1997.

No segundo estágio de sistema de implantes, uma radiografia panorâmica pode ser
feita anteriormente 6. colocação da conexão, para verificar a situação do implante e do osso
circunjacente ao corpo do implante. Esta imagem precisa ser cautelosamente interpretada,
visto que os aspectos vestibulares e linguais do osso serão bloqueados pelo próprio implante
Em casos onde é dificil conseguir uma perfeita projeção geométrica com radiografias

49

periapicais intra-orais, a radiografia panorâmica poderá ser a única alternativa para avaliar o
implante. Imagens panorâmicas podem também ser úteis na avaliação da perda óssea no ápice
de implantes colocados onde houve enxerto ósseo próximo ao seio maxilar, embora filmes
intra-orais sejam preferidos (WYATT, PHAROAH, 1998).

De acordo com ORMAECHA et al. (1999), no protocolo Brânemark, uma
radiografia panorâmica foi originalmente recomendada após cirurgia do segundo estágio,
para verificar a posição dos implantes e o ajuste implante-conexão (FIG. 9, 10 e 11)

FIGURA 9- Radiografia panorâmica após colocação da conexão.
FONTE-HOBO et al , 1997

FIGURA 10-Exemplo de radiografia panorâmica.
FONTE-HOBO et al., 1997.

FIGURA 11-Exemplo de radiografia panorâmica.
FONTE-HOBO et al., 1997.
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3.3.4 Radiografias digitais

De acordo com CHILVARQUER (1998), a imagem digital tomou-se uma "nova
fronteira" na radiologia médica e odontológica, permitindo, assim, um processo de
modernização da radiologia convencional, principalmente com a utilização da tecnologia
digital na tomografia computadorizada e na ressonância magnética. A exposição do paciente
feita em aparelhos de raios-X convencionais, empregando-se os mesmos princípios de técnica
e posicionamento utilizados nos exames de rotina, porém a retenção da informação
radiográfica é feita por um sensor (detector), que enviará para a memória do computador
sinais eletrônico , os quais serão convertidos em imagem digital. Essa forma digital pode ser
analisada e modificada no monitor do computador. Existem duas maneiras para se obter
imagens digitais: a direta e a indireta:
a) pelo método direto, a radiografia é obtida pela captura da imagem intra-bucal por meio
de sensores, os quais lançam a imagem para o monitor no computador. A imagem
poderá ser manipulada, processada, arquivada e impressa. Os métodos digitais diretos
apresentam dois sistemas de captura de imagem. 0 primeiro possui um sensor ligado ao
sistema por meio de um cabo, cujo tipo mais utilizado é o tipo CCD (dispositivo com
carga acoplada).0 segundo sistema de captura de imagem utiliza placas de fósforo fotoestimulivel, que são 100% reutilizáveis, disponíveis em vários tamanhos (são
semelhantes a filmes periapicais), não utilizam cabos, como nos sensores anteriormente
exemplificados, e são escaneadas a laser.
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b) no método indireto, a imagem é capturada das radiografias executadas e processadas

pelos métodos tradicionais, depois enviada ao computador através de "scanners" de alta
resolução ou câmaras de video, e analisada ou modificada por "softwares" apropriados.

Uma das grande vantagens da radiografia digital, dentre outras, é a manipulação
da imagem. A imagem radiográfica digital é analisada ou modificada por softwares adequados
a essa finalidade, que possuem inúmeros artificios para torná-la tecnicamente boa. Como
desvantagens estão o alto custo dos equipamentos, imagens com menor definição e cabos do
CCD que dificultam a manipulação do sensor.

Radiografias convencionais são de valor limitado para estimar com confiança
tênues alterações ósseas alveolares, ao passo que estudos recentes, incluindo principalmente
estimação da altura óssea, relatam que novos exames de diagnóstico radiográfico deveriam

abranger a possibilidade de avaliação da qualidade e densidade do osso alveolar penimplantar. Tal possibilidade de estimativa métrica de alterações na altura óssea, bem como
informações na alteração de densidade, podem ser conseguidas pelo método de análise digital

da imagem (NICOPOULOU-KARAYIANNI et al., 1997; BATENBURG et al., 1998;
WYATT, PHAROAH, 1998).

As técnicas radiográficas digitais podem ajudar o clinico no planejamento, seleção
e colocação de implantes dentais, antes e durante a cirurgia, bem como na avaliação a longo

prazo do tecido ósseo peri-implantar. Durante a cirurgia, a radiografia digital direta permite ao
clinico visualizar a relação do local onde está sendo realizada a osteotomia e estruturas
anatõmicas importantes, como o canal mandibular. Posteriormente à colocação do implante, a
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radiografia de subtração digital permite a detecção de alterações ósseas, tão pequenas para
serem vistas pelo olho humano, com uma precisão de aproximadamente 95% (JEFFCOAT,
1993).

3.3.4.1 Subtração radiografica digital

AVILA et al apud BOFF (1998) descreveram que a radiografia de subtração
digital é uma técnica experimental utilizada em odontologia para monitorar alterações ósseas,
ou seja, perda ou ganho de tecido ósseo pós tratamento, não visíveis por técnicas radiograficas
convencionais. Nesta técnica, duas radiografias são tiradas do mesmo paciente em dois
tempos diferentes. 0 computador é usado para gerar uma imagem que resulta da subtração das
duas radiografias. 0 resultado desse processo mostra urna Area de fundo cinza neutro nas
regiões em que não houve mudanças, e, por convenção, regiões de perda óssea são mostradas
em tom cinza mais escuro, e regiões de ganho ósseo em tons de cinza mais claro.

A técnica radiografica de subtração tem sido usada na radiologia médica desde
1930, para realçar a visualização de vasos opacificados em angiografias. A radiografia de
subtração digital, utilizando radiografias intra-orais digitalizadas, foi introduzida na
odontologia em 1980 (Rtittiman et al, 1981, Webber et al, 1982,;Grtindhal e Griindhal, 1983;
Hausmann et al, 1985, Ortmann et al, 1985; Griindhal et al, 1988), e tem melhorado
significativamente a detecção de alterações ósseas induzidas artificialmente, com perdas tão
pequenas quanto 1 a 5%, que não seriam detectáveis com técnicas radiográficas
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convencionais. A subtração radiogrifica foi usada para avaliar a progressão de periodontites

não tratadas e também a eficácia de novos tratamentos para periodontite. Posteriormente, esta
técnica foi também aplicada para criar novos parâmetros radiogrificos para a avaliação do
tecido peri-implantar. Mais recentemente,

as informações proporcionadas pela escala de

cinza abrangida dentro da subtração radiogrifica vem sendo exploradas para estimar a

quantidade de perda ou ganho ósseos (JEFFCOAT, REDDY, 1993; NICOUPOULOUKARAYIANNI et aL, 1997).

Segundo FREDERIKSEN (1995) a avaliação visual da interface osso-implante

pode ser prejudicada por um efeito de contraste ("mach band"), o qual simula a presença de
tecido mole. A radiografia de subtração digital pode permitir a avaliação objetiva do osso
adjacente ao implante.

A subtração radiográfica digital e a análise densitométrica de imagem assistida
por computador (CADIA) são técnicas sensíveis para a estimativa de alterações de tecidos

periodontais e peri-implantares. Exemplos clínicos demonstraram que a detecção de tênues
alterações na densidade óssea peri-implantar é facilitada quando imagens de subtração digital
são analisadas, comparadas com a interpretação radiogrifica convencional. Esta técnica
aumenta a possibilidade de diagnóstico precoce e preciso de significantes alterações clinicas
pen- implantares, e 6 particularmente valiosa na detecção de discretas alterações quando
empregada em estudos longitudinais (NICOPOULOU-KARAYIANM et al., 1997).
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De acordo com BOFF (1998), é possível acompanhar alterações ósseas nas áreas
com implantes dentais através da subtração radiográfica digital. Esta técnica apresenta
algumas vantagens quando comparada ao método convencional, como a visualização de
alterações ósseas que envolvam apenas 5% do tecido, enquanto que nas radiografias
convencionais essas alterações só podem ser observadas para valores de 30 a 60%, ou seja,
quando já houve perda de 30% do tecido mineralizado. Como desvantagens estão a
dificuldade da obtenção de duas radiografias idênticas, havendo a necessidade de
padronização da angulação, da direção dos raios-X, do posicionamento do filme, de
parâmetros de exposição e processamento radiográfico, para as duas radiografias, bem como a
necessidade de equipamentos sofisticados e de custo relativamente elevado

A radiografia de subtração digital mostrou-se superior A técnica convencional na
detecção de pequenas alterações ósseas. Em estudo realizado por YING et al (1999), para
lesões ósseas de 0,9mm3 (produzidas em mandíbulas humanas secas), a precisão no
diagnóstico pela técnica de subtração digital foi de 89,3%, e pelo método convencional foi de
57,3%.

3.4 Parâmetros radiogrificos para a avaliação dos implantes osseointegrados

BRAGGER et al (1992) definiram os seguintes parâmetros radiográficos para a
avaliação de implantes dentais:
a) avaliação de mudanças da altura do osso peri-implante;
b) avaliação da qualidade do osso-peri-implante
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Para FREDERIKSEN (1995) alterações ósseas adjacentes aos implantes podem
ser avaliadas com base na imagem das roscas do implante. A validade deste parâmetro requer
uma estimativa da angulaçâo do implante, relativa is tábuas corticais vestibulares e linguais,
permitindo que o raio central esteja dentro de 9 graus perpendicular ao longo eixo do
implante, para visualizar as roscas. Se o desvio da perpendicularidade fosse maior que 13
graus, ocorreria justaposição completa das roscas. A angulação correta do feixe de raios-X ao
implante não assegura o registro de representação acurada do osso da crista relativo ao
cilindro. ORMAECHEA et al. (1999) estabeleceram que, para fazer um diagnóstico correto, é
importante rejeitar radiografias que apareçam anguladas. Alguns autores estudaram
angulações em radiografias de implantes. Sombras de ângulos internos e externos das roscas e
distorção de buracos circulares no ápice do implante são relatadas para diferentes graus de
angulação, começando em 9 graus. Foi demonstrado que o sombreado do ângulo interno das
roscas do implante ocorrem com urna angulação de 9 graus. Quando o ângulo externo das
roscas é borrado, significa que o tubo de raios-X está em um ângulo de mais de 13 graus.

Para WHAITES (1996), a avaliação pós-operatória pode ser realizada
imediatamente após a cirurgia e usualmente após o período de cicatrização inicial, que é de 4
a 6 meses. A avaliação clinica do sucesso ou não do implante, incluindo avaliação
radiogrifica, poderá ser realizada em urna base anual. As radiografias utilizadas podem ser
uma combinação de:
a) técnicas periapicais geometricamente precisas; esta precisão pode ser checada pela
visualização das roscas do implante na interface implante/tecido ósseo;
b) radiografias panorâmicas;
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c) radiografia digital;
d) tomografia multidirecional de corte transversal.
As radiografias permitem avaliar a presença ou não de radiolucidez peri-implantar
e a altura óssea circunjacente, bem como:
a) a posição do implante no osso e sua relação com estruturas anatômicas próximas;
b) cicatrização e integração do implante no osso;
c) o nível ósseo peri-implantar e alguma perda óssea vertical subsequente- a interface do
implante admite ser facilmente mensurada se radiografias são geometricamente
precisas;
d) desenvolvimento de alguma doença associada e peri-implantite;
e) o ajuste da conexão com o implante após o segundo estágio cirúrgico;
f) possíveis fraturas do implante/prótese.

HOBO et al. (1997) sugerem que seja checada a densidade óssea nas áreas de
implante e se monitore a perda óssea marginal. Com uma boa técnica radiogrifica do
paralelismo, a perda óssea marginal pode ser medida usando-se as roscas do implante como
referência. As radiografias devem ser tomadas na hora da instalação das conexões e da
inserção da prótese, o acompanhamento radiográfico é feito com 1, 3, 5, 7, 10, 15 e 20 anos.
Após 20 anos, as radiografias podem ser feitas a cada 5 anos. No entanto, não se deve ficar
limitado a este esquema se houver algum problema; a radiografia deve então ser feita para
auxiliar a avaliação da situação. No momento da obtenção das radiografias, o filme deve ficar
paralelo ao longo eixo do implante. Posicionadores de filme facilitam o posicionamento
paralelo, e o filme deve ser mantido com o formato original, não devendo ser dobrado para se
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acomodar na regido a ser radiografada. Se o paciente sentir desconforto com a borda do filme,
os autores sugerem a colocação de cera utilidade.

O exame radiogrifico é um método valioso para o controle de pacientes
portadores de implantes osseointegrados. GRONDAHL, LEKHOLM, (1997) recomendam
que a examinação radiográfica seja feita em base anual nos 3 primeiros anos de função do
implante, ou seja, após a instalação da prótese.

Os objetivos das radiografias pós-operatórias de implantes, de acordo com
CHILVARQUER (1998), são:
a) diagnosticar lesões patológicas com sinais e sintomas clínicos depois da instalação dos
implantes;
b) determinar o ajuste entre o implante e a conexão;
c) determinar o perfeito ajuste entre a conexão e a coroa após a instalação da prótese;
d) avaliar e detectar a presença tanto de "fraturas" de passos de roscas do implante, como
de qualquer outro problema referente aos componentes do sistema dos implantes (FIG.
12);
e) avaliar o osso circunvizinho ao implante (nível ósseo) e suas variáveis ao longo do
tempo;
f) avaliar a interface osso-implante, que poderá indicar a falha da osseointegração;
g) diagnosticar a possibilidade de lesões ósseas circunvizinhas que possam interferir na
longevidade dos cilindros e de suas respectivas reabilitações protéticas.

59

0 autor sugere um protocolo radiogrifico para a avaliação dos implantes, para
melhor avaliar o tecido ósseo circunvizinho ao implante durante o período de cicatrização e

após a instalação da prótese. Afirma que a primeira radiografia deve ser executada após 6
meses da instalação cirúrgica do implante, ou após o chamado período de cicatrização. Tal
fase coincide com a fase de colocação da conexão, e se constituirá no marco zero da
longevidade do implante instalado e a futura reabilitação protética eleita. Tais procedimentos
radiográficos devem ser realizados segundo STRED apud CHELVARQUER (1998), após 6
meses, 1 ano e até o terceiro ano da instalação. Depois o exame deve ser feito de 3 em 3 anos.

FIGURA 12- Fratura.
FONTE- FREITAS et al. 1998.
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Em estudo realizado por CAMERON et al (1998), foram investigados os limites
teóricos e práticos da verificação radiografica do completo assentamento da conexão ao
implante, concluiram que um método diagnóstico preciso para a determinação do estado da
interface conexão/implante é o uso de um posicionador para direcionar o feixe de raios-X
perpendicularmente ao implante e à conexão, e, além disso, posicionar o filme de uma
maneira conveniente para o paciente e radiologista. Se o uso de um posicionador é inviável, a
melhor técnica seria tentar alinhar a cabeça do tubo perpendicularmente ao implante.

De acordo com FLOYD et al. (1999), radiografias intra-bucais podem ser Ateis na
hora da colocação do implante permitindo visualização de brocas ou indicando a direção e sua
relação com dentes adjacentes ou estruturas anatômicas. No segundo estágio cirúrgico,
radiografias podem ser requeridas para assegurar total assentamento da conexão quando uma
visualização direta não foi possível na hora da cirurgia. Durante a fase protética, é necessária
para assegurar total assentamento dos componentes e estruturas. Isto pode não ser possível
por visão direta, devido à presença dos tecidos moles, e radiografias provém o único método
de checar este ajuste. É essencial que as radiografias sejam tomadas em 90 graus com o longo
eixo do implante, sendo, portanto recomendado o uso de radiografias pela técnica do
paralelismo do cone longo. Somente um desvio relativamente pequeno de uma correta
angulação pode fazer a radiografia não interpretável. A correta angulação é fácil de checar;
quando as roscas do implante são claramente visíveis, o raio-X foi feito em 90 graus.
Radiografias para mostrar o nível da crista óssea e o estado do osso peri-implantar deveriam
ser feitas como parte de uma documentação normal no período do encaixe final da prótese.
Estes deveriam ser repetidos em uma base anual para os primeiros 2 ou 3 anos para
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estabelecer que os níveis ósseos estão estáveis. Deve ser recordado que alguma perda óssea
inicial pode ocorrer durante o primeiro ano de função com alguns implantes, mas que um
estado constante deveria então ser estabelecido dai em diante. 0 intervalo entre as
radiografias pode ser estendido se o osso mostrar-se estável durante os primeiros poucos anos
de função.
Muitos dos problemas que aparecem durante o tratamento ou quando a prótese
está em função são mais prontamente diagnosticados usando visões intra-bucais padronizadas.
Estas incluem:

a) Burnt bone syndrome

(

aquecimento ósseo durante a cirurgia);

b) perda óssea;
c) componentes soltos;
d) rompimento do parafuso;
e) implante fraturado;
O lesões endodõnticas adjacentes;
g) perda da integração.

Se faz necessário assegurar que a conexão esteja corretamente ajustada ao
implante, para então determinar o ajuste da prótese. Radiografias são o melhor método de
verificação da interface implante-conexão, bem como da interface conexão-prótese, quando a
conexão é subgengival. Radiografias periapicais obtidas imediatamente após a instalação da
prótese foram recomendadas, em vez de radiografias panorâmicas. Uma radiografia deve ser
tomada de cada implante, com projeção ortogonal (filme paralelo ao implante e feixe de raiosX perpendicular a este). 0 uso de posicionadores de filme é recomendado. A razão para a
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tomada radiográfica após a colocação da prótese é obter um controle para comparar tecidos
peri-implantares durante as visitas seguintes. Quando o tubo de raios-X é devidamente

posicionado, a radiografia pode con firmar o fechamento de uma interface implante-conexão.
A angulação não deve exceder 5 graus. (ORMAECHEA et al., 1999).
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4 DISCUSSÃO

A radiologia constitui parte fundamental em todas as fases do tratamento de
reabilitação bucal com implantes osseointegrados. E aplicada na fase do controle pósoperatório, tanto imediato, para visualizar o resultado final da colocação do cilindro e sua
relação com as estruturas anatômicas vizinhas, como a longo prazo, em busca de alterações no

tecido ósseo adjacente ao implante, para a determinação do sucesso ou falha desta terapia.

0 tratamento com implantes osseointegrados tem atingido altos indices de

sucesso, mesmo sobre longos períodos de tempo. Entretanto, especialmente durante o
primeiro ano após a inserção do implante, eles ocasionalmente falham para se integrarem com
o osso circundante. A osseointegração pode falhar em seu desenvolvimento, ou desenvolverse e ser perdida posteriormente. As causas da perda da osseointegração nem sempre são
conhecidas, podendo decorrer de falência biológica (inerentes ao organismo do paciente),
falência iatrogênica (aquecimento do osso durante o preparo cirúrgico) ou através de

sobrecarga do implante.

Desconforto persistente e mobilidade do implante são evidências claras de falha,
bem como a queda do nível ósseo adjacente. Os principais fatores que contribuem para a
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reabsorção óssea são a inflamação local, originada pelo acúmulo de placa e o trauma oclusal,
ou uma combinação destes fatores.

Exames clínicos e /ou radiogrificos são pre-requisitos para determinar o sucesso
de implantes. Critérios de sucesso definidos e rigorosos são necessários para análises
longitudinais dos implantes osseointegrados (MAGINI, SCHIOCHETT, 1999). Vários
critérios de sucesso tem sido estabelecidos no decorrer dos anos. Vários autores como
HERMANN et al. (1997); ROOS et al. (1997); WHAITES (1996); WYATT, PHAROAH
(1998); HOBO et ai (1997), dentre outros, concordam com os critérios de sucesso propostos
por ALBREKTSSON et al. em 1986, onde os critérios radiográficos incluem:
a) que a radiografia não demonstre nenhuma evidencia de radio lucidez peri-implante;
b) que perda óssea vertical menor que 0,2mm, anualmente no período, subsequente ao
primeiro ano de carga;
JA ADELL et al., LECKHOLM et al. apud MEIJER et al (1993) registram uma
média de perda óssea anual variando de 0,05mm a 0,1mm, em implantes em função clinica.

A altura do osso marginal ao implante é determinada, essencialmente, pelo
exame radiogrifico. Apesar da perda óssea inicial, que pode ocorrer durante o primeiro ano de
função em alguns implantes, um estado constante deveria ser então estabelecido dai em
diante. BRAGGER (1998) estabelece que o exame radiogrifico de tecidos peri-implantares é
um requerimento diagnóstico essencial para a avaliação da estabilidade, bem como falha de
implantes dentários. STRID apud CHILVARQUER (1998) determina que, para a avaliação
de implantes osseointegrados, deve-se executar radiografias pré-operatórias, radiografias de
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controle antes da instalação da conexão e, fmalmente, controle sistemático pós-instalação dos
aparelhos protéticos. Para autores como NICOUPOULOU-KARAYIANNI et al. (1997);
BRAGGER (1998); WYATT, PHAROAH (1998); MORENO (1999), radiografias são usadas
basicamente na avaliação imediata e no controle pós-operatório a longo prazo. MORENO
(1999) e FLOYD et al. (1999) incluem o controle radiogrifico intra-operatório, realizado
anteriormente ao controle imediato e a longo prazo, que visa o controle da profundidade do
leito cirúrgico.

Para WI-LUTES (1996), a avaliação pós-operatória pode ser realizada
imediatamente após a cirurgia e usualmente após o período de cicatrização inicial, que é de 4
a 6 meses. A avaliação clinica mais adiante, incluindo avaliação radiogrifica, poderá ser
rea1i7Arla em base anual. CH1LVARQUER (1998), sugere um protocolo onde estabelece que a

primeira radiografia deve ser executada após o período de cicatrização, que coincide com a
colocação da conexão, e 6 o marco zero da longevidade do implante. Os procedimentos
radiográficos deveriam ser realizados após 6 meses, 1 ano e até o terceiro ano da instalação,
depois o exame deve ser feito de 3 em 3 anos. FLOYD et al. (1999) determinam que o
intervalo entre as radiografias pode ser estendido, se o osso mostrar-se estável durante os
primeiros anos de função.

As radiografias pós-operatórias de implantes objetivam principalmente: visualizar a relação do cilindro e estruturas vizinhas logo após a sua instalação; -diagnosticar
patologias quando hi sinais e sintomas clínicos após a instalação; - avaliar a integração com o
tecido ósseo ; verificar o nível ósseo e suas variáveis ao longo do tempo; -analisar o ajuste

66

entre o implante e conexão e entre a conexão e a prótese, possíveis fraturas do implante ou de
algum outro componente.

Não hi comprovação científica de que exames radiográficos adequados sejam
prejudiciais aos tecidos peri-implantares no período de osseointegração (HOBO et aL, 1997;
BRAGGER, 1998; WYATT, PHAROAH, 1998). No entanto, deve-se ter cautela na
indicação de radiografias durante este período. Virias técnicas radiogrificas Vein sido
empregadas na avaliação pós-operatória dos implantes osseointegrados, como radiografias
intrabucais periapicais (principalmente técnica do paralelismo), interproximal, panorâmicas,
imagem digital e digitalizada.

0 controle à distância requer uma imagem com o máximo grau de detalhe, para
que se possa avaliar a manutenção ou não da saúde óssea através do tempo. De acordo com
WYATT, PHAROAH (1998), se alterações na densidade óssea circunjacente aos implantes
são avaliadas, são necessárias radiografias adequadas. Para alcançar este objetivo, o
rendimento do aparelho de raios-X deve ser estável em períodos diferentes, a distância focofilme deve ser constante, filmes do mesmo grupo devem ser utilizados e devem ser
processados usando-se químicos novos e em temperatura constante.

A maioria dos autores citados na revisão da literatura indica a técnica periapical,
como a técnica mais apropriada para a avaliação dos implantes. A técnica periapical do
paralelismo ( técnica do cone longo e uso de posicionadores) 6 preconizada por diversos
autores como FREDERIKSEN (1995), ORMAECHEA et al (1999); SUNDÉN et al. (1995);
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ROOS et al. (1997); NICOUPOULOU-KARAYIANNI et al. (1997); CHILVARQUER
(1998); BATENBURG et al. (1998); WYATT, PHAROAH (1998). 0 uso de posicionadores é

utilizado para direcionar o raio central do feixe de raios-X perpendicularmente ao longo eixo
do implante e o plano do filme e para manter esta imagem reproduzível através do tempo.
Utilizando-se a técnica do paralelismo, onde o plano do filme é posicionado tão paralelo

quanto possível ao longo eixo do implante, a distorção é reduzida e a longa distância focofilme resulta em grande detalhe da imagem. CHILVARQUER (1998) destaca um aspecto
importante: a projeção necessita ser executada o mais ortoffadial a cada implante; em outras
palavras, deve-se radiografar isoladamente cada cilindro ou implante. A correta angulação
pode ser checada observando-se a linha das roscas do implante, quando esta linha

é

claramente visível, o raio-X foi feito em 90 graus.

0 uso de posicionadores pode ser dificultado, principalmente devido à anatomia

bucal do paciente, como em assoalhos bucais rasos, podendo comprometer a colocação do
filme. Isso muitas vezes implica na impossibilidade de visualização do implante inteiro, o que
pode ser aceito em casos onde não há suspeita de patologias, e o que se busca é a avaliação da
altura óssea adjacente.

SEWERIN (1990) salientou a importância do uso de métodos radiográficos

precisos para o controle longitudinal da altura óssea ao redor de implantes, e alertou para o
fato de que uni rigoroso paralelismo entre o eixo do implante e filme é utópico em alguns
casos clínicos e que quando ocorrerem pequenos desvios do paralelismo entre o eixo do
implante e o plano do filme mensurações exatas da altura óssea podem ser comprometidas.
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Radiografias interproximais podem também ser utilizadas , principalmente para
a avaliação da área de crista óssea.

Quando é dificil conseguir uma perfeita geometria de projeção com radiografias
periapicais intra-bucais, a radiografia panorâmica poderá ser a única alternativa na avaliação
do implante. Também a radiografia panorâmica pode ser utilizada , na investigação de
problemas seguintes à colocação do implante, para exame de múltiplos implantes,
principalmente pela ampla visão proporcionada e a relação com as áreas circunvizinhas. São
largamente utilizadas na avaliação óssea em torno de implantes suportando "overdentures".
No protocolo

a,

uma radiografia panorâmica foi recomendada após a cirurgia do segundo

estágio, para verificar a posição dos implantes e o ajuste implante/conexão. Posteriormente,
radiografias periapicais, obtidas imediatamente após a conexão da prótese,

foram

recomendadas ao invés de raio-X panorâmico. No entanto, para a avaliação detalhada e
mensurações, radiografias panorâmicas não são adequadas, devido a limitações relacionadas
ao alto grau de distorção, falta de nitidez, superposição da estrutura óssea da coluna, além de
não serem facilmente reproduzíveis.

Estimativa métrica de alterações na altura óssea e informações na alteração da
densidade podem ser conseguidas por meio de análise digital da imagem. 0 uso da subtração
radiográfica digital tem sido empregado, e esta técnica tem se mostrado sensível na estimativa
de alterações de tecidos e peri-implantares. A detecção de tênues alterações na densidade
óssea peri-implantar é facilitada quando imagens de subtração digital são analisadas, quando
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comparadas com a interpretação radioglifica convencional. Porém, a dificuldade na execução
de duas radiografias tecnicamente iguais

e a necessidade de equipamentos sofisticados e de

alto custo, tornam esta técnica de dificil disponibilidade.
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5 CONCLUSÕES

Com base na literatura, 6 possível concluir que:

1) A avaliação radiogrfifica dos implantes osseointegrados consiste no controle radiogrifico
imediato (logo após a colocação do implante) e controle a longo prazo, que, juntamente
com o exame clinico, objetivam determinar o sucesso do tratamento.
2) As radiografias no controle imediato visam verificar o posicionamento do implante

instalado e sua relação com estruturas anatômicas vizinhas Na avaliação a longo prazo,
permitem a observação do tecido ósseo peri-implantar, possibilitando a análise da

osseointegração e a altura óssea adjacente ao implante.
3) Radiografias também são utilizadas para detectar o desenvolvimento de alguma patologia
na Area adjacente ao implante, o ajuste entre implante/conexão e conexão/prótese e

possíveis fraturas do implante.
4) As técnicas radiogrificas mais utilizadas na avaliação dos implantes osseointegrados são:

técnica periapical do paralelismo, radiografias interproximais, panorâmica e subtração
radiogrifica digital.
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5) A técnica panorâmica, pela visão simultinea dos dentes e maxilares que proporciona, é a

técnica radiognifica mais indicada no controle pós-operatório imediato.
6) A técnica periapical do paralelismo com o uso de posicionadores é a mais indicada para o

controle a longo prazo, devido à pouca distorçâo da imagem, maior detalhe e maior
reprodutibilidade, permitindo avaliações mais precisas de alterações ósseas periimplantares.

7) A técnica de subtração radiogAfica digital é um método sensivel para a detecção de

tênues alterações na densidade óssea peri-implantar e estimativa métrica de alterações na
altura óssea.
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