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Durante os últimos 15 anos, os estudos envolvendo os implantes osseointegrados trouxeram uma 

signifi cativa contribuição na área da odontologia reabilitadora. Muitos pacientes apresentam difi culdades 

de mastigação e fonação em decorrência da perda de múltiplos dentes, bem como nas situações de 

perda fi siológica do tecido ósseo ou a partir de amplas ressecções cirúrgicas, havendo a necessidade de 

reabilitação funcional e estética. A aplicação da tomografi a computadorizada é indicada como ferramenta 

de diagnóstico, devendo ser realizada baseada em protocolos bem defi nidos, constituindo-se assim 

em um valioso método recente de diagnóstico por imagem. O propósito do trabalho visa, por meio de 

revisão da literatura, abordar a aplicação dos softwares de imagem no planejamento pré-cirúrgico em 

implantodontia, suas vantagens, limitações e discutir acerca da redução dos efeitos de artefatos metálicos 

nestas imagens. Para tal, foram utilizadas neste trabalho tomografi as computadorizadas helicoidais de 

pacientes do Serviço de Imagem do Hospital do Coração – SP, realizadas no aparelho General Eletric 

Somatom Plus, rendidas e posteriormente reconstruídas em terceira dimensão. Na literatura, é unânime 

a precisão na geração destas imagens, ocorrendo redução acentuada nos índices de distorção, sendo que 

a dose de radiação é um outro fator a ser considerado, sobretudo, nos casos em que não há extensas 

perdas dentárias, e que portanto a utilização da tomografi a linear estaria indicada.

PALAVRAS-CHAVE: Tomografi a computadorizada; Implante dentário; Osso; Artefatos metálicos.

INTRODUÇÃO
Com a crescente utilização dos implantes osseointegrados, a Odontologia ganhou novas alternativas na 

reabilitação bucal do paciente. Para a obtenção de sucesso em implantodontia, devem ser observados vários 

fatores com vistas à elaboração de um planejamento adequado, tornando-se necessária também uma explo-

ração radiográfi ca criteriosa, tanto na fase pré como na fase pós-cirúrgica.
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O exame radiográfi co pré-cirúrgico tem como 

fi nalidades avaliar a quantidade e qualidade ós-

sea, localizar os reparos anatômicos em relação 

aos locais onde serão instalados os implantes, 

presença de lesões ósseas nessas regiões e uma 

precisa determinação do posicionamento e quan-

tidade de implantes a serem instalados nestas 

regiões. São utilizadas com essas fi nalidades as 

técnicas radiográfi cas periapicais, panorâmicas e 

tomografi as computadorizadas, de acordo com o 

trabalho de Parel, Triplett (2004).

Já o exame radiográfi co pós-cirúrgico tem 

como principais fi nalidades a verifi cação da posição 

e alinhamento dos implantes, adaptação dos pilares 

às fi xações, avaliação da altura e densidade óssea 

ao redor dos implantes e fratura do parafuso da 

fi xação dos implantes. O protocolo a ser realizado 

consiste na realização de radiografi as periapicais e 

panorâmicas em intervalos de tempo preconizados 

por Brånemark (2003).

A utilização dos sistemas de análise de imagens 

nas tomografi as computadorizadas propicia maior 

capacidade de detecção das alterações ósseas em 

relação às técnicas radiográfi cas convencionais, pela 

signifi cativa redução da sobreposição de estruturas 

anatômicas segundo 

Naitoh et al. (2004).

A tomografi a com-

putadorizada permite 

a obtenção de uma 

imagem referente à 

secção ou parte de uma 

estrutura ou órgão, 

que seja o objeto de 

estudo, sem que ocorra 

a sobreposição de ele-

mentos situados acima 

ou abaixo do plano de 

corte, de acordo com 

Langlais (1990).

O Dentascan (Ge-

neral Eletric Medical 

System, Milwaukee, 

WI), segundo Lonnas-

ney, Steinberg (1999) 

e o Dental CT (Toshiba 

System), de acordo com Sakakura et al. (2003) 

representam os mais modernos softwares de plane-

jamento pré-operatório em implantodontia (Figuras 

1 e 2), onde as imagens axiais são reformatadas 

em cortes seccionais e imagens coronais curvas, 

oferecendo maior capacidade de estudar com pre-

cisão os limites de osseointegração, de acordo com 

Au-yeung et al. (2001).

Quando da necessidade de um estudo quanti-

tativo, a presença de artefatos metálicos oriundos 

de restaurações metálicas por vezes nos conduzirão 

a diagnósticos imprecisos (Figura 3), tentando-se 

minimizar este efeito a partir de um melhor posicio-

namento do paciente no aparelho para a obtenção 

da imagem radiográfi ca foi o propósito do trabalho 

de Cuchiara et al. (2004).

O presente trabalho visa revisar os principais 

fatores básicos envolvidos na aquisição das ima-

gens tomográfi cas pré-operatórias de interesse 

em Implantodontia, discutir vantagens, limitações, 

principais sistemas e por fi m destacar a difi culdade 

diagnóstica imposta pela produção de artefatos 

metálicos decorrentes das restaurações em amál-

gamas dentárias.

FIGURA 1: Protocolo de aquisição de imagens tomográficas da maxila pelo software 
Dentascan (General Eletric Medical System), mostrando 18 cortes na maxila com espessura 
de 2mm, garantindo alta precisão no planejamento pré-cirúrgico.
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REVISÃO DA LITERATURA 
A dinâmica do exame tomográfi co é represen-

tada por vários cortes slices de espessura variada, 

dependente da região a ser analisada e da fi nalidade 

de execução da técnica, sendo que a velocidade em 

que os cortes são gerados, associada à movimenta-

ção do paciente no gantry, determinam um maior ou 

menor grau de distorção; isto é de suma importância 

quando da utilização destes exames para mensura-

ções pré-operatórias em implantodontia, segundo 

Mupparapu, Singer (2004).

O relato de Squire, Novelline (1992) aborda 

a questão da comparação entre a tomografi a com-

putadorizada linear e tomografi a computadorizada 

hipocicloidal, ressaltando que a TC linear fornece 

informações radiográfi cas localizadas sobre um 

único plano anatômico do paciente, sobre o qual 

há a ocorrência de sobreposição de imagens “man-

chadas” das estruturas que permaneceram no plano 

de corte. A TC hipocicloidal, por outro lado, oferece 

informação radiográfi ca focalizada sobre apenas um 

corte da secção transversal do paciente, com redu-

ção signifi cativa da sobreposição de imagens. Os 

autores relatam ainda que as séries de TC lineares 

consistem de cortes tomográfi cos com espessura 

de 10mm na região de estudo para a colocação de 

implantes; enquanto que na TC hipocicloidal esta 

espessura pode variar de 1 a 3mm, com dose de 

radiação absorvível na ordem de 1 a 4 Rads.

FIGURA 2: 
Protocolo 
de aquisição 
de imagens 
tomográficas da 
mandíbula pelo 
software Dentascan 
(General Eletric 
Medical System), 
mostrando 
18 cortes na 
mandíbula com 
espessura de 
2mm, garantindo 
alta precisão no 
planejamento pré-
cirúrgico.

FIGURA 3: Presença de artefatos na imagem 
tomográfica, ocorrendo devido a grande quantidade 
de restaurações dentárias em amálgama na região de 
interesse a colocação dos implantes.
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Por meio de pesquisa, Ge Wang, Vannier 

(1994), constataram que a presença de artefatos 

metálicos nos exames de tomografi a estariam asso-

ciadas à inclinação dos cortes superfi ciais longitudi-

nais no momento em que as imagens eram rendidas; 

para o estudo usaram como modelo um Phantom 

realizando a reconstituição por meio de uma escala 

algorítimica com associação de detalhes de colima-

ção de 1 a 5mm e os intervalos de reconstituição 

de 1, 2 e 10mm.

Aspectos relativos à limitação do exame 

radiográfico convencional na avaliação de im-

plantes osseointegrados (Figura 4) foi claramente 

constatada no trabalho de Vannier et al. (1997), 

onde se procurou demonstrar a aplicabilidade da 

tomografi a computadorizada helicoidal na análise 

tridimensional da relação tecido ósseo e implante; 

demonstrando também quais cortes apresen-

tariam menor infl uência em relação à produção 

de artefatos oriundos de restaurações dentárias 

metálicas. Como conclusão, o trabalho mostrou 

uma alta precisão da tomografi a computadorizada 

volumétrica helicoidal no estudo quantitativo dos 

tecidos duros da cavidade bucal frente à presença 

de artefatos metálicos.

O trabalho de Cavalcanti et al. (1998) procu-

rou investigar a acurácia da tomografi a computa-

dorizada 2D ortorradial, em imagens reformatadas 

(Figura 5), geradas a partir de tomografi a com-

putadorizada espiral, com a fi nalidade de realizar 

planejamento pré-cirúrgico de implantes dentais; 

os resultados mostraram não haver diferença 

estatisticamente signifi cante entre as imagens 

ortorradiais 2D e a mensuração física nas cabeças 

de cadáveres; concluindo-se que a tomografi a 

computadorizada 2D apresenta alta acurácia na 

mensuração do sítio para instalação de implantes 

osseointegrados.

Segundo Lonnasney, Steinberg (1999) o 

exame Dentascan é ferramenta imprescindível no 

planejamento pré-operatório, principalmente se 

levarmos em consideração a ausência de análises 

tridimensionais por parte dos exames radiográfi cos 

convencionais, em seu trabalho pode-se verifi car 

uma análise radiográfi ca de três tipos de implantes 

disponíveis no mercado (Brånemark, Implamed 

e 3i); uma ampla revisão a respeito dos reparos 

anatômicos da região maxilomandibular, e criteriosa 

explicação em relação ao protocolo de aquisição e 

interpretação das imagens.

FIGURA 4: Os métodos radiográficos convencionais, devido o aspecto 
bidimensional da imagem radiográfica, nos trazem imprecisão na avaliação 
quantitativa do sítio para colocação dos implantes. 
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DISCUSSÃO 
O exame radiográfi co é um importante método 

de avaliação utilizado em pacientes com fi nalidade 

pré e pós-cirúrgica, muito bem descrito após análise 

criteriosa da literatura consultada. O processo de 

eleição de uma determinada técnica radiográfi ca foi 

enunciado por Grondhal et al. (1996) podendo ser 

contextualizado no seguinte princípio: “O exame ra-

diográfi co deve ser indicado somente quando outras 

fontes de informação não mais subsidiem todas as 

necessidades clínicas”. Os fundamentos do sucesso 

e longevidade dos implantes osseointegrados estão 

alicerçados na precisa seleção do paciente, domínio 

do protocolo cirúrgico e principalmente na previsão 

dos resultados em relação à reabilitação protética.

Alguns autores como Chilvarquer (1993), 

Grondahl (1996), Naitoh et al. (2004) e Parel e 

Triplett (2004) atribuem à tomografi a computado-

rizada convencional (linear) inúmeras vantagens 

como doses de radiação diminuída, facilidade no 

posicionamento do paciente e a redução na produ-

ção de artefatos, quando do exame em pacientes 

parcialmente desdentados; no entanto, sabe-se 

que as desvantagens estão relacionadas à am-

pliação da imagem radiográfi ca que pode variar 

de 10 a 25%, sendo que os autores acreditam 

que um radiologista experimentado será capaz 

de realizar mensurações com grande precisão; 

em contrapartida Ito (2001) considera que a 

tomografi a computadorizada hipocicloidal, com 

a utilização do programa Dentascan ou Dental 

CT, representa o método de eleição em pacientes 

parcialmente ou totalmente edêntulos, devido a 

capacidade de reformatação dos dados em três 

dimensões, gerando medidas sem distorção na 

proporção de 1:1, sendo de rápida execução com 

a possibilidade de fornecer resultados de forma 

nítida e compreensiva com alta resolução. Porém, 

Marini, Stassola (2002) ressaltam como principal 

desvantagem do método a necessidade de seccio-

namento da região em múltiplos cortes, mesmo 

quando do mapeamento de uma única área, altas 

doses de radiação ionizantes a serem submetidas 

ao paciente e a possibilidade de movimentação do 

paciente prejudicando a precisão do método. 

O ideal parece ser a combinação de técnicas ra-

diográfi cas convencionais criteriosamente indicada, 

com métodos recentes de diagnóstico por imagem, 

o que certamente iria minimizar o efeito da sobre-

posição de estruturas e a ausência de profundidade 

dos exames radiográfi cos convencionais.

Devido às características intrínsicas da imagem 

radiográfi ca ser produzida pela projeção de uma 

estrutura tridimensional é fundamental a avaliação 

prévia topográfi ca do sítio anatômico que receberá o 

implante, devendo-se conhecer previamente ao ato 

cirúrgico a morfologia do osso alveolar, bem como 

as dimensões dos mesmos nos planos verticais e 

horizontais.

A produção de artefatos é uma questão 

importante a ser avaliada, principalmente pelo 

fato de que as regiões de estudo muitas vezes 

FIGURA 5: A reconstrução em terceira dimensão (3-D) 
possibilita uma visão espacial e topográfica da região de 
interesse para a realização da cirurgia.
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mostram-se contíguas as dos elementos que 

apresentam restaurações metálicas, fornecendo 

imagens em forma de raios que se projetam so-

bre a área de interesse, tornando muitas vezes o 

diagnóstico impreciso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
1) A tomografi a computadorizada helicoidal, 

utilizando-se dos softwares Dentascan e Dental CT 

é indicada como manobra pré-operatória em pacien-

tes completamente ou parcialmente desdentados, 

devido a melhor resolução da imagem, ausência 

de sobreposição de estruturas, possibilidade de 

reconstrução dimensional e fi nalmente a precisa 

reformatação 1:1.

2) A produção de artefatos é fator que preju-

dica o diagnóstico, devendo-se sempre minimizar 

estes efeitos de acordo com: a geração do tomó-

grafo, velocidade de geração da imagem, posicio-

namento do paciente no gantry, e eleição de uma 

região anatômica que não esteja próxima a dentes 

com restauração metálica.

3) O profi ssional deverá reconhecer as aplica-

ções e limitações da TC em implantodontia, princi-

palmente em relação ao risco biológico, fundamen-

tando-se principalmente nas altas doses de radiação 

emitidas se comparados a técnicas radiográfi cas 

convencionais.

4) A tomografi a com reconstrução em terceira 

dimensão é uma grande ferramenta na avaliação 

pré-operatória dos implantes osseointegrados; 

sendo que a associação entre a tomografi a 2D e 3D 

mostrou-se de grande importância na avaliação do 

número e sítios de colocação dos implantes, porém 

muito pobre quando da verifi cação dos reparos e 

possíveis complicações anatômicas.

Pedreira EN, Taveira LA de A, Freitas CF de. Computerized tomography aplication in the pre-surgical planning in dental implant. Rev Bras Implantodont 
Prótese Implant 2005; 12(47/48): 260-6.

For the last 15 years, studies in osteointegrated implants has brought signifi cant contribution in oral 

rehabilitation treatment. Many patients have masticatory and fonity disabilities because of multiple 

lost teeth or after large surgical ressection, and needing functional and esthetical rehabilitation. 

The application of computerized tomography is indicated as auxiliary in diagnoses, and it should be 

realized based on well defi ned protocols that makes this examination an important tool as image 

diagnosis method. The aim of this study based on literature review is to discuss the application of 

image software on surgical planning for dental implant, its advantages and limitations, and reduction 

of metal artifacts in the images. For this purpose, it was used helicoidal computerized tomography of 

patients of Department of Image - Hospital of Heart (São Paulo) done in General Eletric Somatom Plus 

computerized tomograph, rendered and reconstructed in 3-D. According to the literature this method 

is in agreement that the precision reduces the distortion, and the radiation dose is another factor to 

be considered especially in the cases that there are not many lost teeth when linear computerized 

tomography is indicated.

KEYWORDS: Computed tomography, dental implants, bone, metalic artifacts
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