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RESUMO 
 

O presente estudo examinou 48 regiões perimplantares de 12 implantes dentários de pacientes 
que procuraram um serviço especializado. Os pacientes foram radiografados imediatamente 
após a instalação dos implantes, 15 dias e 3 meses após a sua colocação e 3 meses após. 



 

Todas as radiografias foram realizadas de maneira padronizada. Quatro sítios foram avaliados 
em cada implante, dois na mesial e dois distal, sendo um na cervical e outro longo do 
implante, em cada um dos lados. As seguintes análises radiográficas foram realizadas: análise 
visual convencional no negatoscópio e análises digitais utilizando os programas Photoshop 
6.0 (Adobe Systems Incorporated, Mountain View, California, USA) (análise quantitativa dos 
níveis de cinza) e o ImageTool 2.0  (University of Texas Health Science Center, San Antonio, 
Texas, USA) (subtração digital). Com base na metodologia empregada e nos resultados 
encontrados foi possível concluir que: a) o tempo utilizado não foram suficientes para 
demonstrar a presença de osteointegração em torno dos implantes dentários; b) as técnicas de 
análise digitais não puderam detectar osteointegração em menor tempo, quando comparadas à 
técnica subjetiva de análise visual convencional, nos períodos de tempo avaliados;  c) os 
fenômenos de reabsorção óssea predominaram, principalmente na região cervical do implante; 
d) a avaliação no negatoscópio e a subtração digital demonstraram que os processos de 
reabsorção óssea predominam na região cervical do implante, 3 meses após a colocação dos 
mesmos, enquanto a mensuração dos NC não demonstrou diferença nos resultados obtidos 
nos dois tempos cirúrgicos avaliados; e) os fenômenos de reabsorção foram mais evidentes na 
mandíbula, e os de neoformação óssea na maxila; f) a mensuração dos NC com ponto de corte 
5 comportou-se diferentemente da mesma análise com ponto de corte 10, assim como a 
análise no negatoscópio e a subtração digital, e a subtração digital e a mensuração dos NC 
com ponto de corte de 5; g) em relação aos testes de diagnóstico, a avaliação no negatoscópio, 
tendo-se como padrão-ouro a análise dos NC, com ponto de corte 5 ou 10, foi a que 
apresentou maior acurácia; e os piores resultados ocorreram quando o negatoscópio foi 
considerado o padrão-ouro em relação aos demais. 
 Palavras chaves: Osteointegração, Radiologia Odontológica, Implantes Dentários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
The present study examined 48 peri-implant regions of the 12 implants placed in the maxilla 
and mandible of patients that looked for a service for Dental Implants placements, presenting 
good bucal and systemic health, without any need of osseous graft to increase de alveolar 
edge. The patients were radiographed immediately after the implants, 15 days after, and 3 
months after the placement of the implantations. All x-rays analysis were performed in a 
standard form without the examiner, one radiologist with experience in interpretation of 
digital images had no knowledge of the origin and time of attainment of the x-rays, with the 
objective to characterize a blind study. Four sites were evaluated in each implant, two in the 
mesial (one in cervical and the other by the implant) and two in the distal (one in the cervical 
and the other by the implant). The cases in which had mesio-distal superposition hiding the 
area to be analyzed were excluded. The following analyses were carried thought: conventional 
visual analysis in the light box and digital analyses using the programs Photoshop 6.0 (Adobe 
Systems Incorporeted , Mountain View, California, USA) (quantitative analysis of the gray 
levels) and the Image Tool 2.0 (University of Texas Health Science Center, San Antonio, 
Texas, USA) (digital subtraction). On the basis of the used methodology and the results found 
it is possible to conclude that: a) the time used was not enough to demonstrate the presence of 
osteo-integrity around the dental implants; b) the analyses digital techniques was not able to 
detect the presence of osteo-integrity in lesser time, when compared with the subjective 
technique of conventional visual analysis, at least during the evaluated period of time; c) the 
phenomenon of osseous reabsorption had predominated, mainly in the implantation cervical 
region; d) the light box  evaluation and the digital subtraction demonstrated that the osseous 
reabsorption process predominates in the implantation cervical region, 3 months after the 
placement, while the measuring of the gray levels did not demonstrate any difference in the 
obtained results in the two surgical times evaluated; e) the reabsorption phenomenon was 
most evident in the jaw, and the new osseous formation in the maxilla; f) the measurement of 
the gray levels with a point of cut 5 behaved differently of the same analysis with a point of 
cut 10, as well as the analysis in the  light box  and the digital subtraction, and the digital 
subtraction and the measurement of the gray levels with a point of cut of 5; g) regarding the 
diagnosis tests the  light box   evaluation, having as gold pattern the gray levels analyses, with 
a point of cut of 5 or 10, was the one that presented a greater precision; and the worse results 
occurred when the light box  was considered the gold pattern in relation of the others. 
Key Words : Osseointegration, Odontologic Radiology, Dental  Implants. 
 
 
 



 

1. INTRODUÇÃO 
 

Uma grande preocupação do cirurgião-dentista é a manutenção da saúde bucal. Casos de 

perdas dentárias determinam problemas funcionais e estéticos que precisam ser 

adequadamente tratados por este profissional. A reabilitação dentária, até bem pouco limitada 

ao preenchimento dos espaços protéticos por elementos dentários artificiais suportados nos 

dentes naturais vizinhos, hoje já pode ser efetuada pela colocação de implantes dentários 

diretamente no tecido ósseo,  os implantes osteointegrados. 

Na grande maioria dos casos encontrados na clínica odontológica, a reabilitação bucal 

através de implantes osteointegrados, utilizando a técnica convencional, envolve duas etapas, 

a primeira é cirúrgica, quando os mesmos são introduzidos no interior do tecido ósseo e 

aguarda-se um período de quatro a seis meses, dependendo da densidade óssea da região em 

que foram colocados. A segunda etapa é a protética, onde os implantes irão receber a coroa 

protética e carga funcional. Após a colocação de implantes dentários osteointegrados, são 

necessárias observações periódicas do sítio receptor, a fim de avaliar os resultados do 

tratamento. A avaliação é baseada em parâmetros clínicos e imagenológicos. Rotineiramente, 

são solicitadas radiografias periapicais convencionais, após cerca de três meses decorridos a 

colocação do implante, com a finalidade de detectar mudanças da arquitetura óssea. O alto 

custo da tomografia computadorizada e a quantidade de radiação ionizante necessária para sua 

obtenção, bem como o longo tempo requerido para que esses exames de imagem possam 

exibir sinais radiográficos de osteointegração, impedem que este procedimento seja uma 

rotina no consultório odontológico. 

Descobertas anteriores indicam que as mudanças minerais iniciais são restritas à parte da 

sub-crista porosa do osso alveolar e precede as mudanças na altura da crista (GOODSON et 

al., 1984, STONER, 1972). Por esta razão, os procedimentos de diagnóstico, medindo as 

mudanças na densidade mineral, são relacionados como métodos sensíveis para preverem a 

futura perda da altura da crista (MATTESON et al., 1996). Uma baixa sensibilidade e a 

variação da altura mensurada intra e interexaminador limitam o valor do diagnóstico da 

radiografia convencional, para a detecção de mudanças sutis do osso, especialmente no osso 

medular (LANG; HILL, 1977). 

A detecção precoce e confiável das pequenas mudanças do osso alveolar, devido a 

processos patológicos (doença periodontal, perimplantites, osteoporose) ou a terapia 

regenerativa, requer métodos de diagnósticos radiográficos sensíveis e precisos. Os métodos de 



 

análise digital da imagem têm melhorado consideravelmente a precisão para a detecção das 

mudanças na densidade do osso. Devido à redução da interferência anatômica pela eliminação das 

estruturas que não se modificaram no intervalo de tempo em que as radiografias foram obtidas, a 

subtração digital de imagens, por exemplo, melhorou potencialmente a sensibilidade para 

detecção das mudanças pequenas na densidade óssea (CHRISTGAU et al., 1998). 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o benefício da avaliação da imagem radiogáfica 

digitalizada periapical no diagnóstico de alterações no osso perimplantar e assim determinar a 

possibilidade de detecção precoce de alterações nesse tecido, o que proporcionaria um menor 

tempo de espera em relação ao resultado cirúrgico, empregando-se baixas doses de radiação e 

com um menor custo, em relação ao exame de tomografia computadorizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Implantes Osteointegrados 

 

 O Cirurgião-Dentista  deve sempre promover a  preservação  dos dentes, mas existem 

casos em que a única alternativa é a exodontia. A permanência de dentes, com mau 

prognóstico, leva a perda dos tecidos de suporte. A perda do tecido ósseo alveolar restringe as 

opções terapêuticas, prolonga o tratamento e compromete o resultado final. A opção de 

escolha deve ser embasada na melhor alternativa comprovada cientificamente, para obter 

êxito a longo prazo. Os implantes osteointegrados consistem em uma opção de tratamento nos 

casos de perdas dentárias (DAVARPANAH  et al., 2001). 

 Stridt (1985a)  relata que um implante  clinicamente estável está associado com um 

aspecto radiográfico de um tecido ósseo normal, em contato  íntimo com a superfície do 

implante.  Refere, também, que há uma grande relação entre a mobilidade de um implante e a 

presença de um estreito espaço perimplantar radiolúcido, com aproximadamente a largura de 

um espaço periodontal normal (aspecto radiográfico). Estudos radiográficos longitudinais 

mostram que as zonas perimplantares se remodelam ao longo dos anos, uma mudança que 

resulta num aumento da densidade óssea. A medida de densidade do tecido ósseo, auxiliada 

por computador, proporciona uma avaliação quantitativa da condensação óssea, indicando que 

as maiores alterações na densidade ocorrem durante os primeiros dois anos após a colocação 

dos implantes. Um aspecto importante, relatado pelo autor, é que  em casos em que há perda 

de implantes, uma avaliação meticulosa das radiografias mostra a existência de dúvidas se 

aqueles que apresentavam mobilidade haviam atingido a osteointegração em períodos 

anteriores. Ao considerar a altura óssea marginal, o autor observa que a perda óssea nesta 

região ocorre durante  a fase de cicatrização e após a conexão dos pilares. A redução total da 

altura óssea marginal, a partir do momento da colocação do implante até o final do primeiro 



 

ano após a  colocação do pilar protético, é de aproximadamente 1,2mm.  Durante o período de 

acompanhamento, após o primeiro ano com os implantes submetidos à carga pela prótese, a 

perda óssea marginal observada foi de 0,1mm anualmente. Este período inclui os estágios 

finais da fase de remodelação (12 a 18 meses, após a fase de osteointegração, que é de 

aproximadamente 3 meses) e, se  as estatísticas estiverem limitadas à fase de equilíbrio, 

virtualmente não se observa perda óssea marginal adicional.  Isto sugere que um prognóstico 

confiável, em longo prazo, pode ser estabelecido após um ano, pelo menos no que diz respeito 

à altura óssea marginal. Esta pode até se apresentar num nível mais coronal do que era antes. 

Isto pode ser interpretado como se os implantes exercessem uma influência estimuladora na 

remodelação óssea perimplantar.  A perda óssea marginal, em casos  bem sucedidos, ocorre 

durante os primeiros 18-24 meses após a colocação dos implantes. Uma perda óssea marginal  

extensa é sinal de falha mecânica e deve sempre dar origem a uma investigação cuidadosa dos 

componentes do(s) implante(s) e das relações funcionais. O autor conclui que a radiografia 

proporciona um método único de análise da zona de ancoragem perimplantar.   

Em 1985, Bränemark definiu osteointegração como sendo uma conexão estrutural e 

funcional direta entre o tecido ósseo vivo e ordenado e a superfície do implante submetido  à  

carga funcional. Relata resultados de osteointegração de 99% para as próteses na mandíbula e 

de 89% para as próteses na maxila. (apud VIDIGAL et al., 1993). 

Albrektesson e outros (1986) afirmaram que a osteointegração é uma definição 

histológica e, somente de forma parcial , uma definição radiográfica e clínica. As alterações 

na interface osso-implante podem ser graduais e não serem evidentes, radiograficamente, a 

curto prazo. 

Albrektsson  e outros (1991) conceituaram  osteointegração, a nível de microscopia 

ótica, como sendo o contato direto entre o osso e  a superfície do implante em função. 



 

Nasr e Meffert, em 1993, propõem um índice radiográfico para avaliação da 

osteointegração. Este índice avalia o nível ósseo marginal nos aspectos distais e mesiais dos 

implantes, em radiografias periapicais. Registra a perda  óssea marginal em percentagens 

relacionadas ao comprimento do corpo do implante. O princípio baseia-se na premissa de que 

a longevidade de um implante osteointegrado está diretamente dependente da relação entre o 

comprimento do implante e a quantidade de perda óssea que este apresenta. 

Apesar do grande avanço na prevenção das doenças dentárias, o edentulismo, total ou 

parcial, ainda constitui um grave problema para grande parte da população. Per-Ingvar 

Bränemark (1985) desenvolveu um conceito de osteointegração, padronizando um sistema 

para instalação de implantes. Tornou o sistema viável, mesmo nos casos de arcos 

reabsorvidos, associando aos implantes  enxertos  e sistemas de ancoragem  e retenção, para 

correção  de defeitos craniofaciais. Graças a osteointegração, pode-se reabilitar os pacientes 

desdentados quanto a sua  função, estética e no aspecto psíquico-social (apud PINTO, 1992). 

Pode-se definir dois tipos de integração dos tecidos perimplantares com as estruturas 

aloplásticas: uma, apresenta a estrutura do implante recoberta na sua porção imersa no 

organismo, por tecido conjuntivo fibroso, que se interpõe entre o implante e o tecido ósseo, e 

a outra, oferece aposição direta de tecido ósseo à superfície implantar. A ósseo-fibro-

integração é o mecanismo de integração dos tecidos bucais à estruturas implantares, formado 

por tecido conjuntivo fibroso, rico em fibras colágenas, dispostas paralelamente ao corpo do 

implante e agrupadas em feixes principais e secundários ou indiferenciados. Osteointegração 

é uma conexão direta, estrutural e funcional, entre o osso vital  ordenado e a superfície do 

implante submetido à carga funcional (BRÄNEMARK et al., 1977). 

Em 1995, a osteointegração foi definida como a coexistência estrutural e funcional 

contínua, possivelmente de forma simbiótica, entre tecidos biológicos vivos diferenciados, 

com a remodelação adequada e componentes sintéticos rigorosamente definidos e 



 

controlados, proporcionando funções clínicas específicas e duradouras, sem iniciar 

mecanismos de rejeição  (BRÄNEMARK, 1995). 

 A obtenção de tecido ósseo, em contato direto com implante, depende de alguns 

procedimentos específicos, alguns baseados em pura especulação, como, por exemplo, a 

necessidade de proteção radiológica dos tecidos durante o período de cicatrização. Bodine e 

Mohammed (1969), Samida (1977), Denissen (1983), Kirsch e Donath (1984), Kapur e outros 

(1987), apresentaram trabalhos  obtendo osteointegração em circunstâncias diferentes 

daquelas descritas pelo grupo de Gotemburgo.  

Para que ocorra reparação óssea, após a colocação de implantes, deverá haver a 

presença de três fatores: o estímulo, o osteoblasto e a boa nutrição celular. O início da 

reparação óssea ocorre quando aparece a circulação sangüínea local; assim, se a 

vascularização é escassa, o osso necrótico fica como seqüestro; se a vascularização encontra-

se numa fase intermediária e o implante está submetido a algum tipo de força, forma-se tecido 

fibroso e, finalmente, se a  vascularização é normal, aparece uma nova cicatrização óssea 

(ALBREKTSSON, 1985) . 

As alterações teciduais perimplantares não estão totalmente esclarecidas, porém o 

desequilíbrio oclusal e/ou a infecção microbiana são apontados como os principais fatores 

etiológicos (NEWMAN; FLEMMING, 1988). 

Catorze equipes suecas, fora da Universidade de Gothenburg, cada uma, com no 

mínimo três anos de experiência com implantes Nobelpharma®, participaram de um estudo 

retrospectivo multicêntrico. Foram inseridos 8.139 implantes em 14 clínicas. Cada implante 

foi analisado, assim, como todas as falhas, independente de quando ocorreram, foram 

publicados. O critério de  sucesso do implante dentário incluiu a ausência de mobilidade, 

ausência de zonas transparentes à radiação nos raios-x  e uma perda óssea anual depois do 

primeiro ano de menos que 0,2 mm. Na mandíbula, 334 implantes foram acompanhados por 



 

cinco a oito anos, com apenas três falhas, com uma taxa de sucesso de 99,1%.  Na maxila, 106 

implantes foram acompanhados por cinco a sete anos, com uma taxa de sucesso de 84,9%. 

Nas mandíbulas irradiadas e enxertadas, 56 implantes foram inseridos e nenhum foi perdido 

durante o acompanhamento de até cinco anos. Na mandíbula irradiada, houve 16 implantes 

inseridos com três falhas reportadas, e  na maxila enxertada, 71 implantes foram inseridos 

com 12 falhas. Foi concluído que os implantes, se inseridos de acordo com o protocolo de 

Bränemark, resultam num alto grau de sucesso clínico, estando de acordo com qualquer 

critério publicado para implante oral de sucesso (ALBREKTOSSON et al., 1988).  

Os pacientes apresentam dificuldades de adaptação, tanto funcional, como psicológica, 

às próteses removíveis, enquanto os implantes dentários podem ajudá-los nestas situações. É 

possível colocar implantes em pacientes com idade avançada, com boa saúde e higiene, 

proporcionando uma boa função por um período prolongado, sempre e quando o paciente se 

disponha a cooperar positivamente e respeite as revisões regulares do especialista (JESUS; 

ALBERTO, 1991). 

Quando um paciente vai ao consultório para a realização de um implante dentário, o 

paciente está buscando também a reconstrução da sua integridade física perdida. Mais do que 

uma prótese, o paciente deseja refazer sua imagem pessoal e social (WOLF, 1998). 

Constantino (1991) relatou que os principais requisitos para se obter aposição direta de 

osso sobre a superfície implantar, são obtidos através de  uma cirurgia pouco traumática e da 

proteção do implante durante o período de cicatrização, de movimentação e cargas 

mastigatórias. Histologicamente, observa-se na superfície do implante em contato com o 

tecido ósseo, a presença de osteócitos e vários de seus processos celulares em íntimo contato, 

bem como substância intercelular de osso harvesiano, mesmo sucedendo-se no osso 

esponjoso.  



 

Baseados em estudos, um crescente número de evidências relata que os 

microorganismos são os responsáveis pela perimplantite (MOMBELLI; LANG, 1998). 

 A circulação sanguínea eficiente e rápida é um requisito fundamental para  a 

osteointegração e o reparo ósseo que são afetados pelo hábito de fumar. O fumo e a doença 

periodontal destrutiva aumentam a probabilidade de falhas em implantes dentários. Existem 

três fases que ocorrem desde a colocação do implante até a osteointegração: osteofílica, 

osteocondutiva  e osteoadaptativa (LINDEN et al., 1999). 

 Salgado e outros (1999) relataram um caso de obstrução das vias aéreas superiores 

após cirurgia para fixação de implante osteointegrado na mandíbula, devido a hematoma 

extenso e glossoptose. 

  Os maiores índices de sucessos em implantes dentários se localizam em regiões de 

maior densidade óssea (PUPPIN et al., 2000). 

 
 
2.2 Radiografia Convencional  

 

Em 1895, na segunda metade do século XIX, o odontólogo alemão, Frederic Otto 

Walkhoff, utilizou uma chapa fotográfica de vidro envolta em papel preto e recoberta por uma 

capa impermeável,  submetendo-a a uma exposição de vinte e cinco minutos, para fazer uma 

radiografia dentária de sua própria boca, apenas catorze dias depois da descoberta dos raios X  

por Wilhelm Roentgen (1845 a 1923). O norte-americano, Edmund Kells (1865-1928), foi o 

primeiro profissional na área odontológica a se dedicar à utilização dos raios X como 

elemento indispensável ao exame clínico. Ele introduziu o uso de filmes radiográficos no 

lugar de placas fotográficas, para a obtenção de radiografias intrabucais (apud FERREIRA, 

1996). 

 



 

STRIDT (1985b) comenta que os métodos radiográficos são uma parte indispensável 

do tratamento que envolve próteses implanto-suportadas. Isto vale tanto para o estágio 

preparatório, quanto para as avaliações, a curto ou longo prazo, dos resultados clínicos. 

Comenta a importância de que todas as radiografias sejam realizadas de uma maneira 

padronizada, de modo que sua obtenção em diferentes ocasiões possa ser prontamente 

comparada. Sugere que as radiografias não sejam realizadas no período entre a colocação dos 

implantes até a conexão dos pilares protéticos, por não se conhecer os efeitos da radiação na 

interface implante-tecido, de modo que para a fase de acompanhamento, é desejável que as 

doses de radiação sejam baixas e que isto pode ser conseguido por meio da cuidadosa 

aplicação de uma técnica padronizada .  

As variações na geometria, contraste e nitidez das radiografias convencionais e 

superposição de estruturas inalteradas, como raízes dentárias sobre a área que está perdendo 

osso, limitam o clínico na detecção de perdas ósseas (JEFFCOAT, 1992; RIBEIRO,  

FEITOSA, 1999). Além disso, a radiografia convencional não registra o ganho ou perda óssea 

alveolar até que 30% a  50% do mineral tenha sido destruído (JEFFCOAT, 1992). 

Através de radiografias periapicais da mandíbula, Lindh, Petersson e  Rohlin (1996) 

pesquisaram o padrão de osso trabecular antes do tratamento com implantes osteointegrados, 

as quais foram autopsiadas e depois radiografadas. Sete observadores avaliaram as 

radiografias com ou sem referência de imagem. Estimou-se com precisão as medidas 

morfométricas.  A análise dos observadores foi calculada conforme a possibilidade de 

concordância entre observadores e conforme o índice de Kappa. Com a classificação 

proposta, a total precisão encontrada foi de 58%  com e 50% sem referência de imagem. A 

precisão para avaliação do trabeculado denso foi mais alta (78%) que para o não denso (28%). 

A concordância entre observadores variou entre 49% e 64% e, no grupo de observadores do 

estudo, a concordância variou entre 75% e 86%. Desta forma, concluíram que uma 



 

nova classificação, com referência de imagem, é recomendada para avaliar o padrão 

trabecular em radiografia periapical  antes do tratamento com implantes. 

Kerbauy e  Moraes (1996) estudaram a influência de diferentes tempos de exposição na 

qualidade de radiografias intrabucais. Utilizaram a técnica do paralelismo, com distância 

foco-filme de 50cm, filmes periapicais Ektaspeed Ep-21 (Eastman Kodak Company, 

Rochester, New York), aparelho de Raios X GE 70 (com 70 kVp e 10 mA) e processamento 

pelo método tempo-temperatura, seguindo as recomendações do fabricante. As  radiografias 

foram obtidas com os seguintes tempos de exposição: 1/2s (30 impulsos), 2/5s (24 impulsos) , 

1/5s (12 impulsos) e 1/10s (6 impulsos). As radiografias foram avaliadas, então, por sete 

avaliadores (quatro radiologistas e três alunos de pós-graduação em radiologia odontológica). 

As radiografias com tempo de 12 e 6 impulsos foram consideradas regulares e ruins, 

respectivamente, pela maioria  dos avaliadores, ao passo que, as com 30 e 24 impulsos foram 

consideradas ótimas e boas. 

Foi realizada uma pesquisa com o intuito de comparar as técnicas radiográficas intra e 

extrabucal para mensurações quantitativas da densidade óssea em uma mandíbula edêntula. 

Foram utilizadas mandíbulas secas rodeadas por um substituto de tecido mole e realizadas 

radiografias de implante de alumínio de volume conhecido. Intra e extra-bucalmente colocou-

se cunhas de alumínio ou uma combinação de alumínio e lã de vidro, usados para a medição 

do referido implante de alumínio e comparado com o volume real. Sistema de análise de 

imagem IBAS  foi usado para processar as imagens e medí-las. Um sistemático déficit  na 

mensuração do volume de 15 a 29% foi encontrado. Este erro foi independente da técnica 

radiográfica e indica uma constante diminuição do volume de alumínio. A influência da 

radiação secundária, nas imagens da mandíbula e a cunha de alumínio, foram consideradas 

como possível causa desta diminuição constante. As técnicas intra e extrabucais não expõem 



 

diferenças estatisticamente significativas nos níveis de validade ou exatidão (VERHOEVEN 

et al., 1998). 

Segundo Fagundes e Campos (2001), o filme radiográfico convencional tem 

correspondido às expectativas nos requisitos de qualidade e versatilidade desde o seu 

descobrimento, porém, para os pesquisadores, alguns aspectos são preocupantes, como por 

exemplo, o tempo de exposição do paciente, o processamento manual, a manipulação de 

soluções alergênicas e poluentes e a incapacidade de se manipular as imagens , uma vez 

produzidas.  

As radiografias convencionais são atualmente usadas rotineiramente por periodontistas, 

mas suas limitações incluem a interpretação subjetiva da imagem radiográfica, falta de 

sensibilidade e nenhuma quantificação da massa óssea (JEAN et al, 1996). As imagens 

digitais em odontologia foram introduzidas em 1987, e desde então suas aplicações têm sido 

objeto de inúmeros estudos. 

Araújo (2002), em seu estudo, tentou reproduzir as condições de exposição e 

processamento radiográfico, que normalmente são observados nos consultórios de cirurgiões-

dentistas. Ele avaliou 102 consultórios no estado de Alagoas, utilizando kit dosimétrico do 

IRD,onde constatou  que a dose de entrada na pele era de 6,61 mGy . Segundo Gurjão (2001), 

20% dos 150 aparelhos de Rx avaliados na cidade de Salvador foram reprovados quanto à 

dose de exposição na pele. A dose de 0,7s de exposição foi adotada no estudo de Yakoumasis 

(2001) como a quantidade de radiação necessária para produzir radiografia de boa qualidade, 

subjetivamente. 

 

 

 

 



 

2.3 Radiografia Digitalizada 

 

Os programas de ciência planetária, realizada pela National Aeronautics and Space 

Adminstration (NASA), geraram técnicas de processamento de intensificação de imagens 

através do emprego de computadores, levando à exploração de muitos outros problemas que 

envolvem a formação de imagem (GREEN, 1983).  

Frente à informatização dos consultórios , a utilização da radiografia convencional 

começou a sofrer transformações, como a introdução da radiografia digital. Nesta técnica, a 

informação é captada por sensores ou placas de captura à base de fósforo, que substituem o 

filme radiográfico, e enviada para memória do computador. Ainda que o paciente seja 

submetido à radiação, a quantidade é sensivelmente menor. Outra possibilidade é digitalizar 

radiografias obtidas de forma convencional, através de câmaras de vídeo, scaners ou  câmaras 

digitais (FERREIRA, 1996;  SILVA, TAVANO, 1999). 

Polido (1997) e Bustamante (1999) relataram a possibilidade da densidade óssea 

perimplantar ser influenciada , nos seus valores, pelo metal dos implantes osteointegrados 

(titânio), de modo que a densidade óssea aumentada ou uma radiopacidade nesta área  pode 

estar associada não somente com a osteointegração  do implante, como também,  por um 

efeito somatório do metal do implante na imagem radiográfica. 

Sarmento, Pretto e Costa (1999) compararam aspectos da imagem radiográfica 

convencional com a imagem digitalizada. A primeira é obtida por meio de um filme 

radiográfico composto por um arranjo aleatório de cristais de prata numa emulsão. Esses 

cristais, que podem ser de brometo ou iodeto de prata quando sensibilizados pelos raios X, 

compõem uma grande imagem latente invisível, que exibirá diferentes tons de cinza após o 

processamento químico. A imagem final que surge é composta pela união de vários pontos 

que variam da cor branca, em tons de cinza,à preta absoluta, dependendo da quantidade de 

radiação X que cada cristal recebeu. Na imagem digitaliza  um pixel é o equivalente digital do 



 

cristal de prata e significa um simples ponto na imagem digitalizada. A grande diferença entre 

os cristais de prata e os pixels  é que esses últimos são ordenadamente distribuídos sobre a tela 

do computador, e sua localização, cor ou tom de cinza, são representados por números. 

A Orion Corporation Soredex (Filândia), em 1994, lançou comercialmente o Digora, 

que é um sistema de escaneamento, gerenciamento e arquivamento de radiografias 

intrabucais. O  sistema utiliza um scanner de mesmo nome, para ler radiografias a partir de 

placas de imagem reutilizáveis, produzindo um prontuário radiográfico eletrônico, que é 

armazenado no computador (PUPPIN, 2000). 

A primeira especialidade odontológica a utilizar a digitalização de imagens foi a 

Ortodontia, por sua necessidade de executar cálculos de análise cefalométrica com 

informações vindas da radiografia cefalométrica lateral. Existem vários programas de 

computador, de uso geral, comercialmente disponíveis , capazes de realizar o tratamento de 

uma imagem digitalizada, entre eles, tem-se: o Photoshop (Adobe Systems Incorporated) e o 

Photopaint (Corel Corporation) ou programas específicos para captura e tratamento digital em 

Odontologia como, por exemplo, o sistema Digora. Torna-se necessário ao especialista em 

radiologia odontológica o conhecimento das técnicas de processamento digital, para 

reconhecer as transformações executadas durante o processo, podendo assim, melhor associar 

as imagens às estruturas anatômicas do paciente  (LAURIS et al., 2001). 

Vale e outros (1998) avaliaram o fator de distorção da placa ótica do Digora® na 

determinação do comprimento de dentes à distância foco-placa de 20 cm.  Examinaram 10 

incisivos superiores, 10 incisivos inferiores, 10 pré-molares superiores, 10 pré-molares 

inferiores, 10 molares superiores e 10 molares inferiores. O comprimento real de cada 

espécime foi obtido com um paquímetro e o comprimento da imagem digital foi determinado 

com recursos do sistema de imagem digital Digora®. Os resultados não mostraram  diferença 

estatística significante entre as medidas real e digital no caso das raízes linguais dos molares 



 

superiores e distais dos molares inferiores nas três imagens Digora® (padrão, negativa e 3D) e 

das raízes mesiais dos molares inferiores nas imagens Digora®  padrão e negativa. A imagem 

digital que mostrou imagens mais confiáveis foi a 3D, embora não tenha diferido 

estatisticamente da imagem negativa.  

Polido (1997)  observou as alterações ósseas ao redor de implantes dentários   através da  

radiografia digital direta. Para medir a densidade óssea perimplantar, utilizou o sistema Sens-

A-Ray®, imediatamente após a colocação  do implante (momento 1) e no momento da 

conexão do pilar transepitelial (momento 2). O intervalo médio entre estes períodos foi de seis 

meses e três semanas. Foram obtidas medidas na região cervical e na porção média do 

comprimento de cada implante avaliado, num total de 26 implantes. Os  valores mostraram-se 

elevados em relação a densidade no momento 2, quando comparado com o momento 1. O 

autor concluiu que as funções do  software do sistema Sens-A-Ray® foram capazes de 

evidenciar alterações ósseas ao redor dos implantes osteointegrados, porém, o resultado 

estatístico mostrou um aumento não significativo (p>0,05) na densidade óssea da área 

estudada.    

Bustamante (1999) utilizou dois diferentes sistemas de leitura de radiografias: o 

Digora; e o Dent Scan Dent View para avaliar a influência de implantes metálicos 

colocados no interior de blocos de acrílico, nos valores da densidade perimplantar. O autor 

concluiu que o sistema Dent Scan Dent View é mais sensível às variações das densidades 

ópticas do que o Digora. Observou ainda que o metal dos implantes (titânio) influenciou na 

leitura dos valores da densidade nas áreas justapostas a estes, e que o aumento da densidade 

óptica ou da radiopacidade perimplantar não devem ser os únicos métodos para se avaliar o 

sucesso dos implantes (osteointegração). 

 

 



 

2.4 Princípios das Imagens Eletrônicas Digitais 

 

 Para saber como as imagens digitais são formadas, deve-se entender como os dados 

são captados pelo sensor eletrônico. O computador utiliza o sistema binário. Toda informação 

é representada pelos números 0 e 1, chamada bits. Os dados são transmitidos em “palavras” 

ou grupos de 8-bits. O bit, vem da palavra “binário”, ou seja, o bit seria uma casela que possui 

duas possibilidades de estado: o bit pode estar vazio ou o bit  pode estar  cheio, ou então, o bit 

vale zero ou 1, quando é transformado em números. O byte seria o conjunto de oito bits que 

possuem as mesmas possibilidades. O número de bits possíveis, em diferentes  combinações 

de 8-bits, é 256. O uso de linguagens com maiores números de bits aumentam o número de 

bytes possíveis. Os dados analógicos captados pelo sensor  eletrônico (variação de voltagem) 

são transformados em informação digital (seqüências de bits) pelo conversor 

analógico/digital, que registra um dos valores possíveis (de 0 a 255) para cada ponto da 

imagem. Cada valor representa um tom diferente de cinza, podendo registrar 256 tons 

diferentes de cinza na imagem  computadorizada de 8- bits. Esse é um número considerável, 

já que o olho humano bem treinado normalmente é capaz de distinguir apenas 32 tons de 

cinza   (WATANABE  et al., 1999; FAGUNDES, CAMPOS, 2001).   

  No computador, texto, imagem e som são escritos como elementos binários (binary 

digits - bits), ou seja, as informações são codificadas por seqüências numéricas, contendo os 

algarismos 0 e 1, onde 0 significa a ausência de corrente elétrica e 1, sua presença. Nas 

imagens, os vários pontos codificados são chamados de pixels. Cada pixel recebe uma 

determinada seqüência de 0 e 1, segundo a intensidade do brilho ou luminescência do sinal 

captado. A quantidade de informação presente em cada pixel depende no número de bits para 

cada byte (binary term - unidade de memória do computador). Assim, num sistema que opere 

com 8 bits por byte, cada pixel poderá ser representado por uma das duzentas e cinqüenta e 



 

seis possíveis combinações de 0 e 1 (28=256) (MOUYEN et al., 1989; MOLTENI, 1993;  

WENZEL, 1994; KHADEMI, 1996; VELDERS, SANDERINK, VAN DER  STELT, 1996).  

O processo de digitalização das imagens pode ser resumido em três aspectos principais; 

os componentes que são utilizados, os detectores de imagens e finalmente o processo de 

conversão da imagem analógica para digital (DOVE 1995).  

O que vai diferenciar os métodos de obtenção ou captação de imagens, nos sistemas 

digitais  é o dispositivo de entrada. A depender de como é captada , as radiografias podem ser 

classificadas em indiretas, quando a radiografia convencional (receptor primário) é 

digitalizada com o uso de um scanner ou câmera de vídeo; ou diretas, que  utilizam um 

detector do tipo placa de captura à base de fósforo ou sensor com um CCD (charge-coupled 

device), sensível ao espectro eletromagnético, especialmente à radiação X. Em Odontologia, a 

imagem digital  é um campo relativamente recente e poderá ser um auxiliar importante no 

planejamento de cirurgias e implantes  (FAGUNDES, CAMPOS, 2001). 

No sistema de armazenagem por fósforo, a lâmina é fina e tem um aspecto semelhante 

ao de um filme convencional. Esta é estimulada por raios-x e processada com um scanner a 

laser. A imagem pode ser observada e manipulada no computador, enquanto a lâmina de 

fósforo pode ser apagada pelo processo de escaneamento e reutilizada após desinfecção. O 

sistema CCD (charge-coupled device) e semicondutores com óxido metálico (CMOS) 

apresentam um sensor rígido, contendo um chip de silicone que interage com os raios–X. A 

área ativa do detector é convertida em um sinal e transmitida via cabo para o computador para 

visualização.  O tempo de escaneamento no sistema de armazenagem por fósforo varia de 

acordo com o número de lâminas e da velocidade do scanner. O sistema CCD produz imagens 

mais rápidas do que a armazenagem por fósforo, porém a área da  imagem é menor do que o 

filme convencional ou da lâmina de fósforo. Os pacientes podem sentir desconforto, pois o 

sensor é rígido, e alguns profissionais podem ter dificuldade em trabalhar ao redor do encaixe 



 

do cabo detector. Os dois sensores de imagens variam também no custo. O CCDs ultrapassa 

US$ 5.000 cada, enquanto os detectores de armazenagem por fósforo custam cerca de US$ 30 

cada, porém são necessários entre 15 e 20  sensores para realizar uma série da boca completa, 

assim faz-se mister vários detectores de armazenagem por fósforo, enquanto um único detector 

CCD pode ser suficiente e movido de uma sala para outra (DOUGLASS et al.,  2002).  

Souza e outros (2001) realizaram um estudo para investigar a influência dos tecidos 

moles e musculares sobre os níveis de cinza na região  retromolar mandibular, utilizando 

filmes radiográficos Ektaspeed Plus e o Programa de imagens digitalizadas Digora. 

Utilizaram mandíbulas secas , que foram radiografadas  de forma padronizada , considerando 

a presença de simuladores de tecido adiposo em espessuras diferentes adjacentes à região 

estudada. Tiveram como resultados que o tecido adiposo foi capaz de influenciar os valores de 

níveis de cinza em pixels da região retromolar mandibular quando estudadas em espessuras 

diferentes com filmes Ektaspeed Plus e o Programa de imagens digitalizadas Digora. 

Refere, ainda que  é criterioso questionar o maior número possível de variáveis que possam 

comprometer a interpretação de uma imagem digitalizada, quando se procura investigar a 

estrutura óssea mandibular in vitro, como por exemplo, o tipo de filme radiográfico, o 

programa de imagem digitalizada utilizado e destacadamente, a presença de tecidos moles 

muscular e adiposo capazes de influenciar a sensibilização destes filmes . 

Puppin e outros (2000) avaliaram a influência do brilho do implante dentário nos 

valores de cinza da densidade óssea perimplantar em imagens digitalizadas  periapicais do 

sistema Digora. As áreas de análise apresentavam duas dimensões diferentes e foram 

marcadas em posições justapostas e distantes do implante. Verificou-se uma diferença nas 

leituras de densidade  entre as imagens que apresentavam implantes e as que não 

apresentavam o mesmo. A interposição de um simulador de tecidos moles também foi 

pesquisada e influenciou significativamente os valores de densidade óssea perimplantar.  



 

Segundo Jeffcoat (1992), a qualidade da imagem de um filme radiográfico convencional 

só pode ser avaliada após o término do processamento com soluções químicas, ao contrário da 

imagem digital , que pode ser interativamente manipulada após sua obtenção. Os fatores que 

definem a qualidade da imagem,  como contraste, ruído e resolução, podem ser digitalmente 

alterados. Mas a grande vantagem da radiografia digital é a redução da exposição do paciente, 

do pessoal auxiliar e dos profissionais à radiação X, sem perda da qualidade.   

 As principais vantagens das imagens digitais são:  as possibilidades de armazenamento 

e reorganização, pois as imagens podem ser armazenadas em  arquivos de computador, 

ocupando menos espaço; manipulação, já que após o armazenamento, as imagens podem ser 

retocadas e  alteradas de acordo com as necessidades do caso; e a possibilidade de qualquer 

imagem poder ser transmitida para qualquer local através da Internet . Quando  sistemas  com 

filmes radiográficos são utilizados, estes são para detectar e mostrar a informação.  Naqueles 

que não utilizam filmes, essas funções são realizadas por três unidades: um sensor, uma 

memória e um monitor. Nos sistemas híbridos, o filme convencional serve como detector; sua 

informação é mostrada por um dispositivo scanner ou câmera de TV. Digitalizada e 

armazenada na memória do computador, a imagem pode  ser exibida em um monitor . Os 

sistemas, que utilizam filmes, ficam dependentes do processo de revelação. Já no sistema 

digital, o filme é substituído por um sensor eletrônico e pelo computador. A imagem pode ser 

manipulada por computador (WATANABE  et al., 1999).   

Silva e Tavano (1999), Douglass e outros (2002) apontam como principais vantagens do 

sistema digital, a diminuição do tempo de exposição do paciente à radiação X, a facilidade de 

interpretação da imagem , a manipulação da imagem durante a interpretação, a possibilidade 

de realizar cópia, arquivamento e transmissão da imagem através de correio  eletrônico . 

Outra grande vantagem da radiografia digital é a proteção ambiental, não havendo 

necessidade de extração de prata para compor a emulsão dos filmes radiográficos, além disso, 



 

o chumbo designado também será desnecessário,  e redução da contaminação da água porque 

os resíduos do revelador e fixador não serão jogados no esgoto. Entre as desvantagens, pode-

se citar: a sua menor resolução espacial em relação ao filme tradicional; necessidade de 

treinamento em informática; e o alto custo de implantação de um sistema digital . A 

incapacidade de comprovação da imagem em odontologia legal, talvez seja a maior 

desvantagem, devido à possibilidade da manipulação da imagem. 

As tomadas radiográficas com 6 e 12 impulsos, obtidas rotineiramente nos  consultórios 

odontológicos, conforme Lavelle e Wu (1994), são consideradas inadequadas, quer seja pela  

pequena exposição aos raios X, pouco tempo de contato com soluções reveladoras,  ou ainda, 

devido ao fato de as soluções estarem velhas ou com muito tempo de uso. 

Kerbauy e Moraes (1996)  verificaram que a técnica de digitalização e subtração  de 

imagens de seis bits (64 níveis de cinza), além de possibilitar a redução da exposição aos raios 

X, melhorava a detecção de lesões consideradas impossíveis de serem detectadas visualmente.  

As duas grandes vantagens da radiografia digital seriam a eliminação do filme e do 

processamento radiográfico, que podem trazer interferências na qualidade radiográfica, e a 

redução da dose de exposição à radiação (80-90%), porém estes argumentos dos fabricantes 

são muitas vezes exagerados. A redução da dose de radiação é amplamente satisfatória, mas 

pode refletir na  diminuição da qualidade da   imagem  radiográfica (WATANABE  et al., 

1999 , WENZEL ; DENMARK, 1993). 

Como vantagens em relação aos sistemas tradicionais de radiografias, o Digora 

apresenta: 

a) redução do tempo necessário para obtenção da imagem, já que a leitura é feita em 

menos de meio minuto; 

b) dispensa processamento do filme;  

c) maior número de imagens bem sucedidas; 



 

d) redução do tempo e esforço para o arquivamento e disponibilidade de imagens; 

e) liberdade para alterar brilho e contrate das imagens, bem como outros vários 

comandos;  

f) possibilidade de imprimir as imagens em papel;  

g) as placas de imagens são muito mais sensíveis que os  filmes radiográficos,  

reduzindo assim em até 80% da dose requerida por um filme convencional ; 

h)  diminui a necessidade de expor o paciente novamente a radiação devido à  alta taxa 

de sucesso;  

i) reduz os casos de sub e sobre exposição, graças a um controle automático de exposição; 

j) pode-se utilizar o aparelho de raios X do consultório, apenas necessita de ajustes na 

calibração do scanner  Digora;  

k) as placas de imagem são reutilizáveis e apresentam preços atrativos ; 

l) dispensa câmera escura, equipamentos e produtos químicos para o processamento das 

imagens;  

m) O Digora é de fácil manipulação (PUPPIN, 2000). 

 

Kerbauy e Moraes (1996) reduziram o tempo de exposição das radiografias periapicais 

em 60 e 80% do tempo considerado normal. Utilizaram mandíbulas secas, radiografando a  

região de molares e pré-molares, e digitalizaram as radiografias através de um programa de 

computador (PhotoStyler). Em seguida, alteraram a  aparência das mesmas, utilizando 

ferramentas digitais. Submeteram tais imagens à avaliação de sete examinadores  que as 

compararam com as imagens não modificadas. Verificaram que cerca de 80% das imagens 

equivalentes às radiografias tomadas com redução de 60% da dose habitual, foram 

consideradas de qualidade para o  diagnóstico. Quanto aquelas com 80% de redução do tempo 

de exposição, cerca de 50% foram adequadas para o mesmo propósito. 



 

 A redução da dose de radiação para o paciente e a obtenção imediata da imagem, 

dispensando o uso da câmera escura, são os maiores avanços da tecnologia digital. A dose  é 

de aproximadamente 20% daquela necessária para um filme de velocidade D, nos sistemas 

RadioVisioGraphy (RVG - Trophy Radiologie, Vincennes, France) e Flash Dent (Villa Sistemi 

Medicali, Buccinasco, Italy). Com o sistema Digora, uma dose de 10% a 20% é suficiente 

para expor corretamente a placa de captura , entretanto a latitude e a resolução da imagem são 

inferiores ao do filme convencional. Além disso, alguns sensores são maiores que um filme 

radiográfico convencional, o que os tornam desvantajosos e dificultam seu uso em bocas 

muito pequenas. O sistema digital oferece inúmeras vantagens, porém,  apenas 0,5% dos 

Cirurgiões-Dentistas americanos possui o equipamento digital (SILVA, TAVANO, 1999). 

Outras questões discutidas são o tempo de trabalho para a aquisição de uma imagem 

digitalizada e o tamanho de seu arquivo  (ALMEIDA et al., 2000). 

Uma vez inseridas no computador, as imagens radiográficas podem ser analisadas, 

modificadas, medidas e quantificadas, o que melhora a qualidade do diagnóstico por imagem 

(FERREIRA, 1996; SILVA, TAVANO, 1999).  A tecnologia digital permite a manipulação 

de imagens com a finalidade específica de diagnóstico, corrigindo a sub ou superexposição 

aos raios X. Além disso, reduz o tempo de exposição do paciente à radiação e elimina o 

processamento do filme com soluções químicas (FAGUNDES, CAMPOS,  2001). 

  

2.5 Subtração Digital 

 

Em 1934, o holandês, Ziedes des Plantes, foi o primeiro radiologista a  descrever um 

método para detectar diferenças entre radiografias tiradas em série - a Radiografia de 

Subtração (HAUSMANN, 1990).  

 



 

Esta técnica foi  introduzida em 1934, embora não fosse largamente utilizada até o 

desenvolvimento da angiografia. Em medicina, esta técnica vem sendo utilizada para avaliar a 

anatomia e função da uretra e laringe, no diagnóstico da embolia pulmonar,  nas doenças 

coronarianas, e nas avaliações de reumatismos nas mãos. Na subtração digital são realizadas 

duas tomadas radiográficas em tempos diferentes no mesmo paciente, utilizando-se um  

computador para gerar uma imagem que resulta da subtração das duas imagens , tendo como 

resultado, uma imagem de fundo cinza neutro nas regiões em que não houve  mudanças. Por 

convenção, regiões de perda são mostradas em cinza mais escuro e regiões de ganho aparecem 

em cinza  mais claro. Através deste método radiográfico, utilizado para monitorar alterações no 

tecido ósseo, de perda ou ganho, não visíveis por técnicas radiográficas  convencionais.   Na 

Odontologia, a técnica de subtração digital teve  início com o estudo da vascularização arterial 

da mandíbula. A partir  dos anos 80, o método tem sido usado para analisar alterações em 

tecidos mineralizados. Na Dentística, é utilizada na observação da  progressão da cárie ou na 

remineralização dos tecidos e também na detecção de cáries de dentina não visíveis 

clinicamente. Na Periodontia, sua aplicação está relacionada à avaliação da progressão da 

doença periodontal e da evolução do tratamento. Na Endodontia,  é possível a avaliação da 

progressão de lesões periapicais após tratamento endodôntico. A subtração de imagens, 

também, pode ser utilizada para o diagnóstico e avaliação da Disfunção da Articulação 

Têmporo-mandibular. Na Implantodontia, faz uso dela para avaliar o sucesso ou fracasso, se 

houve ou não osteointegração, com uma precisão não obtida nas radiografias convencionais. A 

vantagem desta técnica, em relação ao método convencional,  é a possibilidade de observação 

de alterações ósseas que envolvem apenas 5% do tecido, pois nas radiografias tradicionais, 

essas alterações só são percebidas quando já houve perda de 30 a 60% do tecido mineralizado. 

Além disso,  facilita a análise pela possibilidade de manipular as imagens no computador, 

corrigindo discrepâncias presentes nas radiografias. E como desvantagens, podem-se citar a 



 

necessidade de padronização da angulação dos Raios X, de posicionamento do filme, dos  

parâmetros de exposição e de processamento radiográfico para as duas radiografias, e 

necessidade de equipamentos sofisticados  e de alto custo (ÁVILA et al., 1996). 

Recentes avanços no diagnóstico, através de técnicas radiográficas, têm possibilitado o 

diagnóstico e o monitoramento de patologias bucais.  A mais promissora das novas técnicas, 

chama-se subtração digital, onde usando esta técnica, são realizadas duas radiografias em 

tempos diferentes e subtraem-se as características em comum entre ambas. O chamado ruído 

anatômico é removido, e a imagem que resta consta da diferença entre as radiografias 

originais. Esta diferença é ampliada e visualizada através de computadores (VAN DER 

STELT, 1993). 

Jeffcoat e outros (1987) realizaram um estudo, utilizando o cefalostato para estabilizar a 

projeção geométrica visando à subtração radiográfica digital, onde não observaram diferença 

significativa no desvio-padrão do nível de cinza dos histogramas obtidos a partir os dois 

métodos. Porém, a habilidade dos dez observadores para detectarem a presença ou ausência 

de lesões periodontais simuladas, foi superior a partir das radiografias de subtração 

produzidas com as imagens baseadas no cefalostato, indicando assim uso do mesmo, para 

estabilizar a projeção geométrica das radiografias.  

Em um estudo feito por Grondahl e outros (1987), os autores observaram que a 

concordância inter e intra-examinadores em estimular as mudanças do osso alveolar era 

superior quando as imagens de subtração digital, onde foram analisadas e comparadas  com a 

interpretação do mesmo material nas radiografias dentais. 

 Brager e Pasquali (1989), realizaram um estudo onde observaram  que o 

processamento das imagens alterando a coloração radiográfica e a densidade da imagem, pode 

melhorar a concordância intra e interexaminadores. 



 

 Na subtração digital, a correção de contraste, utilizando microdensiômetro, pode ser 

útil, para extrair mudanças exclusivamente resultantes da técnica e do processamento 

radiográficos, o qual sustenta o potencial para validar a terapia periodontal. Este método tem 

sido introduzido na radiografia dentária para determinar alterações do osso apical e avaliar o 

efeito dos procedimentos terapêuticos periodontais. É uma técnica sensível para determinação 

de mudanças radiográficas. A diferença de contraste, entre as radiografias,  deixa “artefato”  

nas imagens de subtração que limita a detecção de pequenas mudanças (OHKI et al., 1988). 

A técnica de subtração de imagens é limitada por dois fatores: a reprodutibilidade 

geométrica; e densitométrica de pares de radiografias clínicas. Para tanto, as radiografias 

necessitam ser padronizadas através de programas específicos de computador para correção 

da densidade ou contraste. Se estas não forem quase idênticas , podem aparecer áreas mais 

claras e/ou mais escuras na imagem de subtração, o que representa artefato técnico, que limita 

a detecção de pequenas mudanças  (HAUSMANN, 1990; OHKI et al., 1988).     

A redução da interferência  da imagem anatômica é conseguida através da  subtração 

digital e demonstra ajudar a detecção de diferenças  entre duas imagens tomadas com um 

intervalo de tempo.  Esta técnica tem sido utilizada para determinar pequenas mudanças no 

tecido ósseo alveolar marginal  (WENZEL,  DENMARK, 1993). 

Wenzel e  Denmark (1994) avaliaram o ruído com o uso do método de subtração digital 

em radiografias capturadas por três sistemas digitais intrabucais RadioVisioGraphy (Trophy 

Radiologie, Vincennes, França), Sens-a-Ray (Regam Medical Systems, AB, Sunsdvall, 

Suécia) e Visualix (Gendex, Phillips Medical Systems, Inc., Monza, Itália). Dez radiografias 

foram obtidas da região de molares inferiores à esquerda  de um crânio seco humano, 

utilizando três tempos de exposição distintos: 0,20 seg., 0,46 seg. e 0,60 seg. As subtrações 

foram realizadas entre imagens idênticas obtidas com os três sistemas. As diferenças entre os 

sistemas foram estatisticamente significativas (p<0,0001). Julgadas subjetivamente, a 



 

densidade das imagens obtidas com o sistema Visualix, com 0,20 seg. foi comparável com 

as imagens do o sistema RadioVisioGraphy, obtidas com 0,46 seg. e com as do Sens-a-

Ray, com 0,6 seg. O sistema mais rápido, conseqüentemente, forneceu imagens com maior 

ruído.   

 O uso de um objeto de referência (tubo de alumínio de tamanho conhecido) em 

estudos com radiografia de subtração digital, permite quantificar a perda óssea com maior 

precisão (VOS et al., 1986).  

Jung, Han e Lee (1996) realizaram uma avaliação radiográfica com a finalidade de 

medir a perda óssea marginal e alterações na densidade óssea ao redor de implantes dentários. 

Investigaram os doze meses após a conexão dos pilares. As radiografias periapicais obtidas 

são escaneadas e avaliadas em um programa de computador. O estudo mostra uma perda 

óssea rápida durante os doze meses, estabilizando–se após este período. A subtração 

radiográfica mostra que, durante os seis primeiros  meses ocorre uma pequena diminuição da 

densidade óssea, tendo esta continuado nos seis meses subseqüentes. Observam algum ganho 

na densidade próximo à crista óssea alveolar. Sugerem um período maior de observação para 

se detectar as alterações relacionadas com a densidade óssea. 

Christgau e outros (1998) realizaram um estudo in vitro com vistas a determinar a 

precisão da subtração de imagens digitais para determinar pequenas mudanças na  massa de 

cálcio no osso alveolar adjacentes às raízes do elemento  dentário, sob condições 

padronizadas. Foram utilizadas  neste estudo, quatro mandíbulas de porcos  em cada uma 

delas, sendo  definido dois segmentos, um interproximal e um bucal da região do “defeito” 

adjacente à raiz do pré-molar. Uma série de fatias corticais e medulares com 50ųm e 

gradativamente aumentando a espessura (0-5000ųm) foram unidas aos segmentos da 

mandíbula, cobrindo a região do “defeito”.  Radiografias padronizadas foram  avaliadas pela 

densidade óssea das mudanças, usando a subtração de imagem digital. Depois, cada fatia 



 

óssea foi dissolvida em ácido clorídrico e sua concentração de cálcio foi fotometricamente  

determinada. Para cada fatia de osso, foi calculada a média da massa de cálcio cobrindo um 

único pixel da imagem de subtração. O osso cortical mostrou uma média de massa de 

cálcio/pixel 3.5 vezes mais alta do que o osso medular. Nem o tipo de osso, nem a localização 

do “defeito” tiveram uma influência significativa nas mudanças da densidade radiográfica, 

causada pelas mudanças na massa de cálcio. O estudo revelou uma grande precisão da 

subtração de imagem digital para detectar pequenas mudanças na massa de cálcio do osso 

cortical e medular. Relatam ainda, que a exposição reproduzível da geometria para as 

radiografias seriais, assim como o idêntico contraste das duas radiografias, a serem subtraídas, 

são pré-requisitos essenciais para a avaliação da subtração de imagens digitais bem sucedida. 

A subtração de imagens não está disponível para toda a prática odontológica  em todos 

os lugares, principalmente  nos países em desenvolvimento, pois necessita de equipamentos e 

suporte em computação , acarretando custos e tecnologias  adicionais (GREENSTEIN, 1990).  

Ao serem realizadas pesquisas em seres humanos comparando resultados de radiografia 

de subtração não há um “padrão ouro”, ou seja, não há outra medida de alteração óssea 

apropriada para uso em humanos em qualquer outro estudo similar que possa servir como 

confirmação dos resultados de subtração. Seria necessário, a comparação de interpretação de 

imagens de subtração com análises histológicas de tecidos biopsiados  (HAUSMANN, 1990). 

Gröndhal (1992) realizou uma comparação entre a radiografia convencional e a digital, 

verificando-se que a radiografia convencional está vinculada ao uso do filme radiográfico, 

desde a exposição até o diagnóstico final. No método digital, a eliminação do filme com a 

substituição por um sensor eletrônico e um computador favorece a possibilidade de alterações 

no processamento da imagem, além da capacidade de arquivamento e posteriores 

comparações.  



 

 A digitalização de imagens não aumenta a informação disponível na radiografia 

original, porém transforma a imagem de modo que possa ser  lida e analisada pelo 

computador. É esta análise computadorizada que dá à radiografia de subtração digital sua 

habilidade de mostrar, com precisão, as diferenças entre as imagens que são muito pequenas 

para serem  vistas pelo olho humano  (REDDY, JEFFCOAT, 1993). 

Para melhor avaliação do ganho ou  perda óssea alveolar, tem-se utilizado a radiografia 

de subtração. Neste método, utilizam-se pares de radiografias padronizadas, tiradas em 

diferentes períodos de tempo. As imagens são alinhadas, para depois serem corrigidas as 

variações de contraste, nitidez e geometria, e então serem subtraídas. As estruturas ósseas 

inalteradas são canceladas, deixando a área onde houve alteração visível. A subtração de 

imagem facilita a observação de alterações ósseas muito pequenas para serem vistas pelo olho 

humano. A radiografia de subtração representa um importante papel no diagnóstico e 

tratamento de lesões ósseas e de tecidos duros dentários. Na Odontologia, para que a 

subtração  radiográfica torne-se uma rotina, é necessário a  diminuição dos custos  e um 

aperfeiçoamento dos métodos de obtenção de imagens sem distorções geométricas, de  

contraste ou densidade  (RIBEIRO, FEITOSA, 1999). 

Para muitos cirurgiões-dentistas, manter equipamentos caros em consultórios é 

desnecessário e nada econômico. Segundo Adolpho Fischiman e Alberto Fischiman, devido 

ao alto custo dos equipamentos digitais, é melhor buscar prestadoras de serviço. O Cirurgião-

Dentista recebe um disquete, que, colocado em um computador com os programas 

específicos, traz as informações necessárias. Tudo isso com um simples disquete,  sem 

precisar  adquirir todo um sistema digital que é um equipamento caro. Para Luiz Eduardo 

Montenegro Chinellato a imagenologia envolve uma ampliação do conceito de radiografia, 

daí a necessidade do Cirurgião-Dentista está preparado para essa evolução (apud FERREIRA, 

1996).  



 

Ellwood e outros (1998) realizaram um estudo em que sugeriram que é possível 

monitorizar as mudanças de densidade óssea em adolescentes, com dentição  em formação, 

usando radiografia de subtração digital. O uso do cefalostato tem melhorado a padronização 

das radiografias. Um dos avanços da radiologia na patologia bucal é a  técnica de subtração 

digital, que consiste em identificar as diferenças existentes entre duas imagens e é formada 

uma terceira imagem resultante da diferença remanescente. Pode-se, também, comparar a 

densidade do osso, tendo como referência um material de densidade conhecida como uma 

placa de alumínio, onde se identifica a presença de  patologias ósseas sutis. Neste estudo, 

utilizaram a radiografia de subtração digital para avaliar a mudança de densidade óssea 

proximal do 1o molar superior  em adolescentes. Os autores puderam  identificar dois 

problemas: primeiro,  o tempo de exposição elevado da radiografia (1,25 s) deixou uma 

imagem borrada. Sugeriram uma distância focal de 50 cm e a  diminuição do tempo de 

exposição. Observaram também, uma dificuldade de percepção de tons de cinza da parte 

superior e inferior da imagem do sistema Digora®, prejudicando a análise. Verificou-se ainda, 

que nos  locais onde existia um aumento da perda de inserção, esta foi detectada clinicamente. 

A avaliação quantitativa da densidade óssea mostrou que locais com perda clínica visível 

tinham quase o dobro de perda óssea. Este estudo concluiu que a radiografia de subtração 

digital tem pouca interferência na detecção de perda óssea na doença periodontal, em 

adolescentes. Refere também, que um dos sistemas mais promissores disponíveis é o 

Digora, baseado na tecnologia à base de “fósforo”. Este sistema consegue identificar “in 

vitro” variações de densidade menores que 5mm³ de alumínio. Citam, ainda, que a radiografia 

por  subtração digital não é largamente utilizada, pois os estudos são de alto custo e de 

aplicação limitada. 

Bräger e outros (1991) utilizaram a subtração digital para avaliar a densidade óssea na 

região perimplantar, durante a fase inicial da cicatrização e durante uma situação de 



 

perimplantite induzida.  As radiografias periapicais convencionais são digitalizadas por meio 

de uma câmera de vídeo e transferidas para o computador. Os autores concluíram que a 

subtração radiográfica digital  pode ser um dos métodos mais sensíveis e não-invasivos para 

avaliar alterações de densidade em tecidos ósseos perimplantares e, também, para 

proporcionar informações diagnósticas adicionais nos estudos sobre osteointegração e 

manutenção. 

Jeffcoat (1992) utilizou a radiologia digital para acompanhar a condição in situ de 

implantes com o passar do tempo. Teve como objetivo, descrever os passos para se obter uma 

imagem por subtração radiográfica, bem como explorar a informação contida nos níveis de 

cinza desta imagem, para medir quantitativamente a massa de alteração óssea. O objetivo da 

subtração radiográfica é remover todas as estruturas que não sofrem alterações entre um par 

de radiografias examinadas. A padronização do contraste e da geometria das estruturas 

radiográficas originais nas radiografias  a serem comparadas é fator determinante.  As áreas 

de perda ou ganho ósseo aparecem escuras e claras, respectivamente. No caso do implantes 

dentários, estes, bem como a maioria das estruturas ósseas, não aparecem na imagem que 

resulta da subtração radiográfica, de forma que isto acentua a habilidade de se detectar 

pequenas alterações ósseas não detectáveis a olho nu.  A imagem resultante da subtração não 

aumenta o conteúdo das informações,  mas facilita a interpretação, principalmente por 

clínicos não experientes. Este trabalho avaliou, através da subtração radiográfica, a 

neoformação óssea  ocorrida em um implante com perda óssea perimplantar, quatro semanas 

após um tratamento com regeneração tecidual guiada e enxerto ósseo desmineralizado, 

congelado e seco. As radiografias foram realizadas imediatamente após o enxerto e após 

quatro semanas. A subtração revelou áreas evidentes de ganho ósseo após a colocação do 

substituto ósseo. As informações, contidas nos níveis de cinza,  proporcionaram uma 

avaliação quantitativa da perda ou ganho ósseo que ocorreu entre os exames radiográficos. A 



 

autora afirma que a subtração radiográfica digital quantitativa e qualitativa pode proporcionar 

informações úteis sobre a condição dos implantes dentários, tanto na fase de cicatrização, 

quanto após estes serem submetidos à carga.  A imagem digital apresenta duas indicações 

para a Implantodontia, a primeira seria no planejamento para colocação dos implantes 

dentários intra-ósseos usando imagens de tomografia computadorizada tridimensional obtidas 

com software comercial. A segunda aplicação seria utilizar a subtração radiográfica digital 

para avaliar as mudanças ósseas longitudinais ao redor dos implantes. Relata ainda, que a 

qualidade das imagens dos filmes de raios X padrão é superior a  dos sistemas digitais, estes 

possuem apenas cerca da metade da qualidade da imagem em comparação com os filmes 

radiográficos convencionais dos grupos D e E.  

Furkart e outros (1992) realizaram um estudo, utilizando os filmes de sensibilidade D e 

E e um receptor digital de imagens, na detecção de  lesões ósseas simuladas de diferente 

profundidade. Nove observadores usando uma escala de 5 pontos avaliaram a presença ou não 

de lesões nas imagens. Como resultado não foi observada diferença estatística para qualquer 

dos três tipos de imagens, nas lesões de 1-3 mm de profundidade, o que sugeriu que o sistema 

digital é comparável ao sistema convencional. 

Depois de colocadas as imagens no computador,  pode-se realizar um grande número de 

operações, uma das mais úteis é a subtração de imagens, onde o computador compara duas 

imagens, pixel por pixel, e exibe as diferenças de densidade em uma nova imagem. Áreas de 

diminuída mineralização aparecem escuras, áreas de aumentada mineralização aparecem 

brancas (WATANABE  et al., 1999).  

 Eickholz e  Hausmann (1998)  utilizaram 24 pacientes com periodontite avançada, 38 

foram tratados com defeitos intra-ósseos interproximais pela cirurgia convencional ou 

regeneração guiada (GRT), usando politetrafluoretileno ou barreiras de poliglactina. Foram 

radiografados pré-cirurgicamente, 5 e 12 meses pós-cirurgia, gerando 72 radiografias. O uso 



 

de posicionadores de filmes radiográficos  periapicais fornece radiografias compatíveis para 

análise de subtração.  Usando medições lineares nas radiografias e análise de subtração, foi 

avaliada a formação óssea dentro do defeito. Os defeitos ósseos foram medidos no  trans-

cirúrgico.  Observou-se que a terapia GTRE rendeu significativamente mais neoformação 

óssea do que a cirurgia convencional 12 meses pós-cirúrgico. A neoformação óssea foi 

influenciada pela idade, tabagismo, perda óssea da linha de base e ganho. O ganho ósseo 

(análise de subtração) foi positivamente modulado pelo enchimento ósseo (medição linear) e 

o uso de barreiras biodegradáveis. O tabagismo prejudica o ganho de união e o enchimento 

ósseo.   

A subtração digital radiográfica é sensível a interferências físicas que surgem durante o 

processo. O modelo in vitro permite a padronização de tantos fatores quanto possível para 

investigar apenas a influência dos parâmetros de interesse imediato. A padronização da 

projeção geométrica, tipo do filme, tempo de exposição, processamento do filme e 

digitalização, facilita a avaliação das minúsculas mudanças na massa de cálcio pela subtração 

digital radiográfica. Estudos anteriores sobre a precisão da  subtração digital de imagens 

radiográficas, correlacionou as mudanças da densidade radiográfica no total da massa ou 

espessura óssea. Entretanto, a opacidade radiográfica do osso é em sua maior parte causada 

por seu  conteúdo mineral, que compreende principalmente  compostos de cálcio. Enquanto o 

conteúdo mineral em uma dada massa óssea total pode variar dependendo do tipo de osso e do 

metabolismo ósseo, a correlação entre as mudanças na massa de cálcio e na densidade 

radiográfica pode permitir uma afirmação geralmente mais aplicável sobre a precisão da 

subtração digital de imagens radiográficas (CHRISTGAU et al., 1998). 

Souza e outros (1999) realizaram um estudo com o objetivo de  avaliar a influência dos 

tecidos moles na análise óptica da  densidade óssea mandibular, por  meio de imagens 

radiográficas digitalizadas. Três diferentes materiais que serviram como simuladores de 



 

tecidos moles (água, cera utilidade e músculo bovino) foram comparados entre si para, em 

segunda etapa, serem utilizados na região retromolar de cada lado, de 15 mandíbulas secas. 

Cada região foi analisada utilizando imagens radiográficas digitalizadas indiretamente pelo 

sistema Dent Scan-Dent View.  Valores médios das leituras ópticas, expressos em pixels , 

das referidas regiões mandibulares, foram estabelecidos e comparados com e sem a presença 

dos diferentes simuladores. Os resultados  encontrados, revelaram que a cera utilidade  

quando avaliada isoladamente, foi o material cujos valores médios de densidade mais 

assemelharam-se aos encontrados com o músculo bovino. Observaram-se diferenças 

estatísticas significantes entre as  médias das leituras ópticas com  os diferentes simuladores e 

com as mandíbulas secas. Finalmente observou que não houve diferença estatisticamente 

significativa dos valores ópticos da densidade óssea entre os lados direito e esquerdo das 

mandíbulas secas, com e sem a influência dos simuladores de tecidos moles. 

A Implantologia tem sido estabelecida durante as últimas décadas, como um método 

confiável para a recolocação de dentes perdidos. O uso de radiografias seriadas e a subtração 

de imagens são utilizados para avaliação da quantidade óssea e qualidade para o planejamento 

da terapia de implantes ou durante a cicatrização (LEHMANN  et al., 2000). 

A subtração radiográfica de diagnóstico (DSR) é um método de subtração  da imagem 

radiográfica digital, criado para  realçar a detecção das mudanças na densidade óssea da crista 

ou periapical e para avaliar a progressão das cáries nos dentes. O uso da técnica DSR na 

aquisição da imagem radiográfica clínica e subseqüente análise de subtração, claramente, 

realçou a precisão da detecção da perda da crista óssea alveolar, quando comparado com a 

visão do filme convencional. A DSR pode ser usada na prática clínica, com apenas algumas 

horas de treinamento, utilizando  análise de imagem baseada em computador 

(NUMMIKOSKI et al., 2000). 



 

Barros (2000) avaliou a densidade óssea óptica através de imagens digitalizadas na 

região retromolar  mandibular em  cadáveres com todos os tecidos intactos na região em 

estudo. Num total de 120 tomadas radiográficas periapicais da região retromolar mandibular 

bilateral em 10 cadáveres. Sendo 6 tomadas de um lado mandibular, 3 com tempo de 

exposição de 0,9seg e 3 com 1,0seg. As radiografias foram avaliadas pelo método indireto por 

dois sistemas digitais : Dent Scan Dent View e Digora. Concluiu-se que não existe 

diferença estatisticamente significante entre os lados direito e esquerdo da região estudada e 

variando o tempo de exposição, os métodos estudados apresentam diferença estatisticamente 

significativa nos valores de densidade óssea. 

 

2.6 Radiação Ionizante e Implantes Dentários 

 

 Inicialmente, muitos especialistas do sistema Bränemark, eram contra a exposição de 

pacientes aos raios X  no período  de osteointegração. Isto ocorria devido aos efeitos 

desconhecidos que a acumulação destes poderiam causar no tecido que se encontrava próximo 

à superfície do implante, e a possível sensibilidade dos tecidos cicatriciais à este tipo de 

radiação ionizante. Diante destas questões era preferível adotar uma conduta: “melhor 

prevenir do que remediar” (better safe than sorry).  Com a compreensão dos efeitos dos 

exames radiográficos nos tecidos próximos à superfície do implante, eles concluíram que as 

radiografias com indicação clínica não mais devem ser desencorajadas no futuro, e que as 

antigas recomendações já não são pertinentes (STRIDT, 1994).  

Devido à possibilidade de ocorrerem efeitos deletérios na cicatrização e remodelação 

óssea na interface titânio-osso, tem sido desaconselhado o uso de radiação ionizante como 

método diagnóstico no pós-operatório imediato da instalação de implantes dentários (DARE 

et al., 1997; JACOBSSON et al., 1987; OHRNELL et al., 1997). 



 

A osteorradionecrose, alterações teciduais e celulares com complicações para 

cicatrização, podem ser causadas por alguns tipos de radiação (GRANSTROM et al., 1992; 

GRANSTROM et al., 1993; GRANSTROM et al., 1994). 

Segundo Granstrom e outros (1992) a reabilitação protética pode ser comprometida 

pelos efeitos deletérios da radiação ionizante, tanto em tecido mole, quanto em tecido duro. 

Promovendo uma redução na perfusão dos tecidos e fibrose. Já no tecido ósseo, a radiação 

produz uma redução nas atividades osteoblásticas e  osteoclásticas, além de diminuição da 

vascularização. 

A principal razão para o prejuízo da cicatrização, após a radiação, deve-se ao trauma nas 

células osteogênicas. O osso imaturo e em fase de cicatrização apresenta-se mais sensível às 

alterações provocadas pela radiação do que o osso maduro (SCHON et al., 1996). 

Dare e outros (1997) investigaram os efeitos da radiação ionizante  na proliferação e 

diferenciação de células osteoblásticas. Estes autores observaram que doses de 40 e 400 mGy 

não induziram alterações no crescimento celular, ao passo que doses mais altas (4.000 mGy) 

exerceram diferentes efeitos na proliferação e diferenciação dos osteoblastos. 

 A resposta do tecido ósseo perimplantar  de implantes não expostos à radiação, bem 

como à resposta do tecido perimplantar de implantes,submetidos à radiografia, imediatamente 

após a sua instalação em cobaias, foram avaliadas por Basquill e outros (1994), e observaram  

que baixas doses (no máximo 40 mGy)  de radiação ionizante parecem não influenciar  no 

processo de cicatrização e remodelação óssea. 

 Crepaldi e Resende (2002)  afirmaram que  as informações sobre os efeitos da 

radiação ionizante ao redor do implante  já instalado e em fase de osteointegração ainda são 

insuficientes, e que a compreensão deste processo é indispensável para o desenvolvimento de 

novas e melhores medidas terapêuticas. Relatam que não há contra-indicação em colocar 

implantes osteointegrados em osso irradiado. O uso de oxigenação hiperbárica é recomendado 



 

para melhorar as condições  do  leito receptor. As complicações mais comuns ocorrem em 

doses acima de 65 Gy. Referem-se, também, que estudos adicionais são necessários para 

avaliar o tecido ósseo perimplantar exposto a baixas doses de radiação. 

 O efeito que a radiação utilizada para exames de diagnóstico pode ter nos tecidos 

alveolares de suporte perimplantar não é bem compreendido. Cinqüenta e quatro implantes 

dentais de titânio foram inseridos na região de corpo de mandíbula de porcos jovens. Na 

colocação dos implantes, 18 implantes foram expostos ou a 2 radiografias ou a 10 

(excessivas) doses de radiação ; os 36 implantes restantes serviram como controle. Catorze 

semanas depois da colocação do implante, foram tiradas radiografias clínicas padronizadas, os 

porcos foram sacrificados, e os implantes com tecido alveolar de suporte foram preparados e 

examinados por microscópio eletrônico de varredura (MEV). Noventa e sete seções foram 

avaliadas pelo MEV para análise morfométrica e morfológica. O percentual médio do 

comprimento do implante, em contato com o osso, foi de 47% para controles e 53% para os 

implantes que receberam radiação. Cinco implantes foram perdidos durante a fase inicial de 

cicatrização e quatro estavam clinicamente móveis no momento da eutanásia, produzindo uma 

taxa de sucesso de 83 %. O microscópio não revelou diferenças distintas entre a micro-

vascularização dos implantes controles, versus os expostos à radiação. Este estudo não 

revelou diferença estatisticamente significativa para o percentual do comprimento do implante 

em contato com o osso alveolar para os controles ou para os implantes expostos a 2 ou 10 

doses de radiação para diagnóstico no momento do implante  (BASQUILL et al., 1994). 

Estudos prospectivos e retrospectivos, avaliando o sucesso do sistema de implante 

Nobelpharma®, aderiram estritamente ao protocolo cirúrgico delineado para a colocação do 

implante, assim como o protocolo para o gerenciamento durante a fase de cicatrização 

submersa. Incluindo neste protocolo está a recomendação de que o implante não deve ser 

exposto à radiação ionizante durante a fase de cicatrização e que as radiografias não sejam 



 

tiradas durante o período de 3 a 6 meses depois da colocação (ADELL et al., 1983, 

ALBREKTSSON et al.,1988). 

As falhas dos implantes dentários têm sido relacionadas com a técnica cirúrgica, 

sobrecarga  oclusal  e microorganismos – relacionados com inflamação dos tecidos  

circunvizinhos (MOMBELLI et al., 1987; SANZ et al., 1990; ALBREKTSSON et al., 1991). 

Uma identificação precoce dos problemas de cicatrização nos tecidos perimplante pode 

levar a procedimentos interceptores que podem facilitar uma integração óssea adequada. 

Enquanto não são uns sinais de medida, apenas para o sucesso, as radiografias dentárias são 

meios não invasivos para a avaliação clínica da saúde perimplante. As avaliações 

radiográficas padronizadas do tecido ósseo perimplante podem permitir o reconhecimento de 

implantes potencialmente falhos antes dos sintomas clínicos (perda óssea avançada com 

mobilidade do implante) se desenvolvam (BASQUILL et al., 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. PROPOSIÇÃO 

 

Esta pesquisa teve como propósito: 

 

a) analisar radiograficamente a presença ou não de reabsorção ou neoformação ósseas 

perimplantares, assim como o local de sua ocorrência, caso exista,  por métodos 

radiográficos convencionais e digitais; 

b) avaliar qual o momento ideal para se observar as alterações ósseas perimplantares 

através dos métodos radiográficos digitais; 

c) comparar as respostas ósseas perimplantares na maxila e na mandíbula; 

d) comparar a acurácia dos diferentes métodos de avaliação do tecido ósseo perimplantar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. MATERIAL E MÉTODOS 
 
4.1 População e Amostra 
 
 

Durante o período de maio de 2002 a  fevereiro de 2003, foram selecionados treze  

pacientes do universo de uma  demanda espontânea que procuraram a clínica de Cirurgia  I do 

Curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco, com perda de elementos 

dentais que gostariam de se submeter à cirurgia para colocação de implantes osteointegrados e 

posterior confecção protética. O sistema de implante utilizado nesta pesquisa foi o 

preconizado por Branemark. O critério de escolha foi baseado como bom estado de saúde 

bucal e no tipo de rebordo, entende-se que o estado de boa saúde bucal para o paciente seria: 

ausência de doença peridental, processos patológicos, cáries em atividade, ausência de doença 

local ou sistêmica, assim como ser fumante ou apresentar bruxismo, bem como não haver 

necessidade de enxerto ósseo para aumentar o rebordo alveolar. A faixa etária variou dos 24 

aos 64 anos, apesar da perda Os pacientes selecionados, antes do procedimento cirúrgico, 

foram previamente informados do teor da pesquisa, seus objetivos, riscos e benefícios. As 

informações foram repassadas de forma clara e no nível de entendimento dos pacientes,  

informar que essa pesquisa não traria risco, estatisticamente comprovado, à dimensão física, 

psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual em qualquer fase da pesquisa e dela 

decorrente. Esse procedimento cirúrgico já é consagrado universalmente como um método de 

reabilitação estético-funcional. Os pacientes foram alertados quanto sua autonomia plena  

para retirar seu nome quando achassem que a pesquisa não estava coerente com o que foram 

informados. Todos os pacientes tiveram a garantia da pesquisadora que a identidade seria 

mantida em absoluto sigilo e os dados obtidos seriam utilizados apenas para fins de pesquisa 

científica.  

Os pacientes foram informados sobre os benefícios que esta pesquisa poderia  indicar, 

ou seja, qual o melhor momento para se avaliar radiograficamente um implante após a sua 



 

colocação, já que hoje em dia ainda não se conhece suficientemente. Outro objetivo, foi  

compreender melhor o processo de osteointegração, como não é possível dispor de uma 

análise histológica dos casos, e apenas se dispõe de radiografias para avaliar o sucesso ou não 

dessa terapia. 

Todos os pacientes selecionados para o estudo assinaram o Termo de Consentimento 

Esclarecido, elaborado para esta pesquisa (APÊNDICE A). Todos os procedimentos deste 

trabalho obedeceram aos critérios éticos exigidos pela Resolução MS/CNS no 196/96, que foi 

aprovada pela Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (APÊNDICE B).  Em seguida, os 

pacientes foram submetidos ao procedimento cirúrgico para colocação de dezenove implantes 

dentários na maxila e mandíbula, dependendo da necessidade de cada caso. Imediatamente 

após a colocação do implante e realizada a sutura, estes pacientes foram radiografados e este 

momento foi  considerado pós-operatório (tempo 0). Após 15 dias do procedimento (15d), foi 

realizada uma segunda radiografia e após três meses (3m), a terceira. Tanto a segunda, quanto 

a terceira radiografia  foram realizadas da mesma forma que a primeira. 

Quanto à dose de radiação que foi utilizada, pode-se dizer que para se causar efeito 

somático nas pessoas mais sensíveis, seria necessário expor o paciente a 250 segundos de 

exposição à radiação X, dose eritema = 250 R (Roëntgen); 1 R = 1 segundo de exposição 

(FREITAS, 1998) e isso é impossível na prática odontológica. Em se tratando dos efeitos 

genéticos, não se sabe qual a dose mínima que poderia evitá-los, portanto, utilizou-se os 

cuidados de proteção radiológica universais (protetor de tireóide, colete de chumbo, pequenos 

tempos de exposição e filmes ultra-rápidos).  

Esta pesquisa utilizou 51 filmes radiográficos periapicais obtidos de 19  implantes, 

destes, 4  pacientes com 7  implantes foram excluídos da pesquisa, pois os pacientes não 

retornaram para o controle radiográfico, restando assim 12  implantes. Em cada radiografia, 



 

foram analisadas quatro regiões, duas na mesial (sendo uma na cervical do implante e outra ao 

longo do mesmo) e duas na  distal do implante (também na posição cervical do implante e ao 

longo deste) totalizando assim 48  regiões analisadas. 

Após obtenção e digitalização das radiografias nos tempos pré-determinados (15d - 0 e 

3m - 0), foi realizada analise subjetiva da presença ou não de neoformação ou reabsorção 

ósseas, no negatoscópio e no monitor do computador, utilizando-se os programas  Photoshop 

e Image Tool  com ponto de corte 5 e 10,  analisando-se a cervical e ao longo do implante, por 

um único avaliador.  

Algumas radiografias não apresentaram o mesmo posicionamento radiográfico, portanto 

foram excluídas da análise. Na subtração digital, houve 5 implantes que não puderam ser 

avaliados; no programa Photoshop 2 implantes, enquanto no Image Tool foram 4 implantes 

que não puderam ser avaliados. Já no negatoscópio, houve uma radiografia que ficou muito 

clara, impossibilitando a análise. 

Nesta pesquisa foram utilizados: 

♦ 51 filmes radiográficos de 3 X 4 cm de tamanho, de velocidade E Insight (Kodak 

Company, New York, USA);  

♦ Aparelho radiográfico (Spectro II , Dabi Atlante S.A Indústria Médico Odontológica, 

Ribeirão Preto , Säo Paulo, Brasil); 

♦ Soluções para processamento radiográfico (Kodak Company, New York, USA); 

♦ Scanner a laser , com leitor de transparência (HP PrecisionScan Pro 2.5, ScanJet 

XPA,  Hewlett Packard Company, Greeley, Colorado, USA) (APÊNDICE C); 

♦ Computador compatível com IBM com programa Windows; 

♦ Monitor de 17” com tela plana Super VGA; 

♦ Gravador de compact disk (CD) e CDs; 



 

♦ Programa PhotoShop 6.0 (Adobe Systems Incorporated, Mountain View, California, 

USA); 

♦ Programa Image Tool (University of Texas Health Science Center, San Antonio, 

Texas, USA); 

♦ Posicionador para  radiografias JON – Comércio de Produtos Odontológicos Ltda; 

♦ Câmara escura portátil (acrílico) – Midas Dental Products Ltda. - Araraguara – SP; 

♦ Negatoscópio com fonte de luz fixa -  Konex Ind. e Com. Ltda, SP-Brasil; 

♦ Lupa de aumento de  duas vezes; 

♦ Colgaduras individuais; 

♦ Armazenamento das radiografias em cartelas apropriadas; 

♦ Colete de chumbo e protetor de tireóide do paciente; 

♦ Lápis, borracha, canetas, papel, envelopes. 

 

 4.2 Coleta  de dados 

 

Os procedimentos cirúrgicos (colocação dos implantes) assim como os clínicos (tomada 

e processamento radiográficos) foram  realizados pela pesquisadora em um consultório 

odontológico particular, devido ao controle de qualidade  obedecendo aos critérios de 

bioproteção e biosegurança universalmente recomendados.  

Quanto ao processamento radiográfico, foram tomadas os seguintes cuidados: todas as 

radiografias foram realizadas pelo mesmo pesquisador, utilizando o mesmo aparelho 

radiográfico, no mesmo ambiente, soluções reveladoras e fixadoras novas a cada revelação, 

controle da temperatura e o tempo utilizado na obtenção e revelação.  

 A digitalização das radiografias e as análises das imagens foram feitas no Laboratório 

de Imagem Digital, da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia. 



 

4.2.1 Obtenção das radiografias convencionais   

 

A região dos implantes foi radiografada de forma padronizada, utilizando-se a técnica 

periapical com posicionador de filme radiográfico JON, tendo-se o cuidado de reproduzir a 

geometria e os fatores de exposição a cada radiografia. As películas radiográficas eram 

mantidas em recipiente fechado, contendo pastilhas de formalina. Foram empregados uma 

distância focal de 20 cm e um tempo de exposição de 0,6s. O regime elétrico do aparelho de 

raios-X (Dabi Atlante – Raios X Spectro II – Ribeirão Preto, SP, Brasil) utilizado foi de 50 

kVp (quilovoltagem pico) e 10 mA. Após a exposição, os filmes foram revelados pela técnica  

manual, de forma padronizada, sempre com soluções novas, com um tempo de revelação 

igual a 30s, lavagem intermediária de 15s, fixação de 3min e lavagem final de 6min. Depois  

de  secas, foram  identificadas  e  arquivadas  em  fichas apropriadas.   

 
4.2.2 Digitalização das radiografias 

 

Cada trio de radiografia de cada paciente foi posicionado na  área ativa do scanner com 

leitor de transparência da HP, e então digitalizada no modo escala de cinza, com uma 

resolução espacial de 300 dpi, ampliação de 100% e 8 bits. Cada imagem foi salva no formato 

– BMP, em CD-rom, devidamente identificada. Com 8 bits, as imagens poderiam apresentar 

até 256 tons de cinza, variando do preto (valor zero) ao branco (valor 255) . 

 
 
 
 

4.3 Análise das Imagens 
 

 
Para a execução de análise das imagens, foi realizada a montagem e a identificação das 

radiografias, feitas em todas as etapas experimentais. Esta etapa foi realizada sem o 

conhecimento do examinador (um especialista em radiologia  com larga experiência) , com o 

objetivo de caracterizar um estudo cego. 



 

As imagens foram analisadas por um radiologista com experiência na interpretação de 

imagens digitalizadas. Os quatro sítios supra-citados foram avaliados, em cada implante. 

Foram excluídos os casos nos quais havia sobreposição mésio-distal encobrindo a área a ser 

analisada.  As seguintes análises foram realizadas : 

 
 
4.3.1 Análise visual convencional  

 

Comparando-se os pares de radiografias (15d – 0 e 3m – 0), o avaliador  indicou 

subjetivamente a formação ou reabsorção de tecido ósseo perimplantar nas quatro regiões de 

interesse em cada radiografia. Os casos onde não houve alteração foram também anotados. A 

interpretação foi executada em ambiente apropriado, com o uso de lupa de aumento de duas 

vezes, sobre o negatoscópio (SOARES, 1997). Máscaras de papel preto para as radiografias 

também foram utilizadas com a intenção de impedir a incidência de luminosidade do 

negatoscópio diretamente sobre os olhos do examinador, o qual, comprometeria sua interpretação 

(Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2 Análise Quantitativa 

 

As três radiografias de cada série foram corrigidas em brilho pelo Programa Photoshop, 

tomando-se como referência, o nível de cinza da porção coronária da unidade dentária 

presente na área, e na sua ausência, uma estrutura inalterada entre os tempos radiográficos. 

Em seguida, foram abertas no  programa Photoshop  com 100% do seu tamanho original de 

captura no monitor Super VGA de 17’, e  traçado um retângulo contendo aproximadamente 

 
Figura 1 – Radiografia do implante instalado no pós-operatório: A) tempo 0; B)
15 dias e C) 3 meses. 
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300 dpi, nas superfícies ósseas justapostas ao componente metálico do implante, sem toca-lo, 

de cada  região avaliada, e a  média dos níveis de cinza de cada área selecionada foram 

anotados.  A média dos níveis de cinza indicou a formação de tecido mineralizado, quando 

existia um  aumento nesse valor nos tempos de 15 dias ou de 3 meses, em relação ao tempo 

zero. Reabsorção foi encontrada quando, ao invés de um aumento do valor de níveis de cinza, 

existia um decréscimo entre os tempos analisados. Foram considerados dois pontos de corte 

nesta análise: uma diferença de 5 níveis de cinza ou uma diferença de 10. Para esta análise, 

não foi possível a alteração da aparência da imagem, além da correlação do brilho e contraste 

já realizado (Figura 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3 Subtração Digital 

 

No programa Photoshop , as três imagens de cada série, já corrigidas em brilho, foram 

corrigidas em tamanho, utilizando a ferramenta “corte demarcado”. Em seguida no programa 

Image Tool, a segunda radiografia foi subtraída da primeira, o que  mostrou a quantidade de 

tecido mineral perdido ou neoformado. E a terceira radiografia foi subtraída da primeira. 

Nesta fase, o examinador indicou visualmente, a presença ou não de tecido ósseo neoformado 

adjacente ao implante metálico, ou  a ausência de alterações. Áreas de reabsorção ósseas eram 

 
Figura 2 – Correção do brilho e contraste da imagem radiográfica 



 

indicadas quando tons escuros de cinza eram visualizados na imagem subtraída, e 

neoformação, quando havia áreas cinzas claras. Um cinza neutro indicava não ter havido 

modificação do tecido ósseo no período avaliado.  

Em cada um dos métodos de avaliação, cada sessão de medida não ultrapassou quatro 

horas de duração. Os dados obtidos, foram tabulados e analisados estatisticamente. 

Na análise da Subtração digital , foram excluídos os casos nos quais não foi obtida uma 

superposição perfeita das radiografias. Na analise dos níveis de cinza foram excluídos aqueles 

casos nos quais, mesmo tendo sido executada a correção de brilho, as imagens ainda 

apresentavam diferenças na sua densidade radiográfica devido ao processamento e o filme 

utilizado. (Figura 3).  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4 Análise dos Dados 

 

 Foram utilizados os testes não paramétricos do Qui-quadrado (χ²) e o teste de  Fischer, 

para uma probabilidade de erro de 5% (p = 5%). Como teste de diagnósticos, foram 

calculados a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, 

para uma probabilidade de erro de 5% (APÊNDICE D).  

 
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A B C

Figura 3 – Imagens radiográficas realizadas do pós-operatório
preparadas para subtração digital: A – tempo 0; B – 15 dias; C –
3 meses. 



 

 

A amostra foi constituída inicialmente por onze pacientes, nos quais foram 

colocados dezenove implantes dentários osteointegrados. Porém destes, apenas sete (63,64%) 

retornaram nas datas programadas para o controle radiográfico. Como conseqüência, os outros 

quatro  (36,36%) pacientes foram  excluídos da amostra. Vale salientar que o abandono do 

tratamento ou o não comparecimento a reconsultas de controle é infelizmente comum em 

estudos longitudinais in vivo. Por ser a colocação de implantes osteointegrados uma terapia 

onerosa, não subsidiada pelo Sistema Único de Saúde, existe uma dificuldade em se obter 

uma amostra consistente para investigações científicas sobre este tema. Este estudo, portanto, 

foi constituído por uma amostra de conveniência, composta por sete pacientes e treze 

implantes osteointegrados. Destes, quatro (57,14 %) pacientes eram do gênero feminino e três 

(42,85 %) do masculino (Gráfico 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos treze  implantes, cinco (38,46%) foram colocados na maxila e oito (61,53 %) na 

mandíbula (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Distribuição da amostra, em relação ao gênero do
paciente. 
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Logo após a colocação dos implantes osteointegrados, os sítios implantados foram 

radiografados de forma padronizada (tempo 0). Novas radiografias foram realizadas após 

quinze dias (15d) da colocação dos mesmos e três meses (3m) depois da implantação. Em 

todas as tomadas radiográficas foram reproduzidas as variáveis de exposição e de 

processamento radiográficos, assim como foram adotadas todas as medidas universais de 

bioproteção às radiações ionizantes. 

É preciso destacar que, sob a ótica convencional, radiografias intrabucais em geral 

somente demonstram alterações no tecido ósseo, seja de neoformação ou reabsorção ósseas, 

cerca de três meses depois de uma intervenção ou da instalação de um processo patológico 

(LINDH, PETERSSON, ROHLIN, 1996)  ou quando mais de um terço desse tecido tenha 

sofrido alteração  (JEFFCOAT, 1992). Contudo, o objetivo deste trabalho era, através de 

novas formas de avaliação da imagem radiográfica, tentar perceber precocemente essas 

alterações, de modo a ter uma resposta mais rápida sobre o resultado da colocação de um 

implante osteointegrado. Esse objetivo surgiu porque alguns trabalhos já demonstraram 

(CHRISTGAU et al., 1998) que na verdade as radiografias intrabucais podem exibir imagens 

modificadas desde os estágios iniciais de alterações ósseas, mas é a pouca sensibilidade da 

visão humana que dificulta esta percepção (RIBEIRO, FEITOSA, 1999). Partindo-se deste 
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Gráfico  2: Distribuição dos implantes osteointegrados, de
acordo com o sítio de implantação 



 

princípio, recursos digitais poderiam ajudar na identificação precoce dessas alterações ósseas, 

que poderiam então ser tratados ou submetidos a alguma intervenção mais cedo. Isso poderia 

por exemplo aumentar a longevidade de implantes ou sua taxa de sucesso. 

Observa-se que cada implante foi radiografado em três tempos distintos, obtendo-se 

um total de trinta e nove radiografias, que foram digitalizadas também de forma padronizada. 

Cada implante teve quatro sítios avaliados: na região mesial , na porção cervical e ao longo de 

sua estrutura, assim como, na distal, nas mesmas regiões citadas. Assim, ao todo foram 

avaliados cento e cinqüenta e seis sítios. 

Cada radiografia foi examinada por um único avaliador por três diferentes métodos, 

a saber: análise convencional no negatoscópio, mensuração dos níveis de cinza no monitor  do 

computador e através da subtração digital, também no monitor. Sendo que na análise dos 

níveis de cinza, dois pontos de corte (5 e 10) foram empregados. 

No negatoscópio, comparando a radiografia do tempo 15d com a do tempo 0, e a 

radiografia do tempo 3m com a do tempo 0, o avaliador deveria indicar  subjetivamente se ele 

considerava ter havido reabsorção ou neoformação ósseas ou não ter havido alteração, 

naquele específico intervalo de tempo (15d – 0 e 3m – 0). Nesta análise, o examinador 

utilizou sempre um único negatoscópio com fonte de luz fixa e lupa de aumento de duas 

vezes, em ambiente apropriado para interpretação. Sabe-se que essas são condições 

indispensáveis para uma adequada interpretação radiográfica (FREITAS, ROSA, SOUZA, 

1998). Em alguns casos observou-se reabsorção óssea na porção mesial cervical do implante 

no tempo 15d, comparando-se com o tempo 0 (Figura 4). Os resultados desta análise são 

mostrados nas tabelas 1 e 2.  

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Tabela 1 - Número de sítios cervicais (mesiais e distais) avaliados no negatoscópio, a 

depender da alteração óssea detectada, nos dois intervalos de tempo do estudo.  

Intervalo de 

tempo* Reabsorção Neoformação 

Sem 

alteração Não Avaliado Total 

15d – 0 12 0 12 0 24 

3m – 0 20 1 1 2 24 

Total 32 1 13 2 48 
* diferença significante (p=0,003) 
 
 

Tabela 2 – Número de sítios ao longo do implante (mesiais e distais) avaliados no 

negatoscópio, a depender da alteração óssea detectada, nos dois intervalos de tempo do 

estudo. 

Intervalo 
de tempo Reabsorção Neoformação Sem alteração

Não 

Avaliado Total 

15d - 0 1 3 20 0 24 

3m - 0 5 3 14 2 24 

Total 6 6 34 2 48 

 

Nos sítios cervicais dos implantes existiram diferenças significativas entre os tempos 

avaliados [χ²=14,308, p=0,003] e predominaram os casos de reabsorção óssea, principalmente 

observados no intervalo 3m - 0. Já ao longo do implante não houve diferença estatística entre 

Figura 4 – 15d – pós: 
Reabsorção mesial 
cervical do implante. 



 

os tempos analisados [χ²=5,725, p=0,166], embora aos 3m tenham sido identificados mais 

casos de reabsorção óssea  que 15d após a colocação dos implantes. Observa-se que, na 

análise convencional no negatoscópio, as alterações ósseas foram dificilmente detectadas 

precocemente. Ao longo do implante, provavelmente não houve diferença entre os tempos, 

pois as mudanças no tecido ósseo foram em menor magnitude nessas regiões. 

Na análise dos níveis de cinza, o examinador procedeu à medição dos quatro sítios 

mencionados em cada implante, tendo-se o cuidado de reproduzir o tamanho das áreas de 

medição entre as radiografias obtidas em tempos distintos. Os resultados foram anotados e 

depois, avaliando-se distintamente os dois intervalos de tempo do estudo (15d – 0 e 3m – 0), e 

utilizando-se arbitrariamente o ponto de corte de 10, considerava-se ter havido reabsorção 

óssea se o valor dos níveis de cinza da imagem de 15d (ou 3m) era no mínimo 10 unidades 

menor ou igual àquele valor da radiografia do tempo 0, naquele sítio específico. Casos de 

neoformação eram apontados quando o valor dos níveis de cinza da radiografia de 15d (ou 

3m) era 10 unidades maior ou igual ao respectivo valor na radiografia do tempo 0. Casos 

considerados sem alteração correspondiam às outras possibilidades de diferenças nos níveis 

de cinza entre as radiografias. Como o ponto de corte de 10 poderia ser pouco sensível em 

diagnosticar reabsorção ou neoformação ósseas, e não existem trabalhos indicando qual a 

diferença de valores que melhor representaria essas alterações, optou-se por repetir a mesma 

análise, porém escolhendo-se também o ponto de corte de 5. Essas medidas foram obtidas 

através do Programa Photoshop versão 6.0, e apenas depois que as imagens radiográficas 

digitalizadas foram corrigidas em brilho. Isso foi realizado para que eventuais diferenças de 

exposição ou processamento radiográficos entre as imagens, que provavelmente foram 

mínimas já que houve o cuidado com a padronização dos mesmos, não interferissem nos 

valores mensurados. Adotou-se a forma de ajuste normalmente realizada nas investigações 

dessa natureza (RIBEIRO, FEITOSA, 1999), optando-se por medir os valores dos níveis de 



 

cinza de áreas imutáveis entre as radiografias, como a coroa dentária, que então eram 

repassados para as demais imagens. Nos gráficos 3 e 4, pode-se notar diferenças nos valores 

dos níveis de cinza, na cervical mesial do implante no tempo 15d - 0 e no tempo 3m – 0, 

respectivamente. As Tabelas 3 e 4 evidenciam os achados com o ponto de corte de 10, e as 

Tabelas 5 e 6, com ponto de corte de 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4  - Análise das alterações ósseas nos sítios cervicais dos 
implantes (mesiais e distais), no intervalo de tempo 3 m - 0, nos 
diferentes tipos de análises. 
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Gráfico 3 -  Análise das alterações ósseas nos sítios cervicais dos
implantes (mesiais e distais), no intervalo de tempo 15d – 0, nos
diferentes tipos de análise. 

0

5

10

15

20

25

Reabsorção Neoformaçao

Níveis de cinza >=10

Photoshop >=5

Subtração

Negatoscopio



 

Tabela 3 - Número de sítios cervicais (mesiais e distais) avaliados pelo Photoshop 

(mensuração dos níveis de cinza), a depender da alteração óssea detectada, nos dois intervalos 

de tempo do estudo, quando se optou pelo ponto de corte de 10. 

Intervalo de tempo Reabsorção Neoformação Total 

15d - 0 21 1 22 

3m - 0 11 2 13 

Total 32 3 35 

 

Tabela 4 – Número de sítios ao longo do implante (mesiais e distais) avaliados pelo 

Photoshop (mensuração dos níveis de cinza), a depender da alteração óssea detectada, nos 

dois intervalos de tempo do estudo, quando se optou pelo ponto de corte de 10. 

Intervalo de tempo Reabsorção Neoformação Total 

15d - 0 23 0 23 

3m – 0 20 1 21 

Total 43 1 44 

 

Tabela 5 - Número de sítios cervicais (mesiais e distais) avaliados pelo Photoshop 

(mensuração dos níveis de cinza), a depender da alteração óssea detectada, nos dois intervalos 

de tempo do estudo, quando se optou pelo ponto de corte de 5. 

Intervalo de tempo Reabsorção Neoformação Total 

15d – 0 16 5 21 

3m – 0 17 4 21 

Total 33 9 42 

 

 

 

 

 



 

Tabela 6 - Número de sítios ao longo do implante (mesiais e distais) avaliados pelo 

Photoshop (mensuração dos níveis de cinza), a depender da alteração óssea detectada, nos 

dois intervalos de tempo do estudo, quando se  optou pelo ponto de corte de 10. 

Intervalo de tempo Reabsorção Neoformação Total 

15d – 0 21 2 23 

3m – 0 17 4 21 

Total 38 6 44 

 

Na análise dos sítios cervicais, com ponto de corte de 10 não existiu diferença 

significativa entre os tempos irúrgicos na cervical do implante, foi aplicado o teste exato de 

Fisher [χ²=0,232, p=0,541]. A reabsorção óssea foi predominante na cervical do implante. 

Houve também predominância de reabsorção óssea ao longo do implante, apesar de não 

existir diferença significativa entre os tempos cirúrgicos [χ²=0,002, p=0,477]. Isto pode 

indicar que a mensuração dos níveis de cinza permite que detecções de alterações ósseas já 

possam ser feitas mais precocemente, até mesmo após apenas 15d da colocação dos 

implantes. 

O mesmo se repete para a mensuração dos níveis de cinza, com ponto de corte de 5. 

Não existe diferença significativa entre os tempos cirúrgicos na cervical do implante  

[χ²=0,00, p=1,000] e houve predominantemente maior reabsorção nesses sítios do implante. 

Também houve reabsorção ao longo do implante, apesar de não existir diferença significativa 

entre os tempos cirúrgicos [χ²=0,313, p=0,403]. 

No terceiro tipo de análise, a subtração digital, depois de corrigidas, as imagens 

eram ainda ajustadas em tamanho, pois somente dessa forma a subtração é possível. Utilizou-

se o programa Imagetool versão 2.0. As imagens de 15d foram subtraídas daquelas do tempo 

0, de cada implante, assim como a de 3m foi subtraída da do tempo 0. Observando a imagem 

subtraída, o examinador deveria indicar subjetivamente a presença de reabsorção óssea 



 

(indicada pela percepção de um tom de cinza mais escuro), ou neoformação óssea (quando era 

visualizada uma área cinza clara), ou sem alteração (quando se observava  um tom de cinza 

neutro). Essas avaliações foram realizadas em cada um dos quatro sítios em cada implante. 

Nos gráficos 5, 6 e 7 observa-se as análise das alterações ósseas ao longo dos implantes 

inseridos da maxila e mandíbula. Na Figura 5 pode-se observar áreas de reabsorção e 

neoformação ósseas e ausência de alterações naquele tecido, respectivamente. O resultado 

dessas avaliações pode ser visto nas tabelas 7 e 8.  
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Gráfico 5 -  Análise das alterações ósseas na região cervical dos
implantes inseridos na maxila, pelos diferentes métodos de análise. 
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Gráfico 6 - Análise das alterações ósseas na região cervical dos
implantes inseridos na mandíbula, pelos diferentes métodos de
análise. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 – Número de sítios cervicais (mesiais e distais) avaliados pelo Imagetool 

(subtração digital), a depender da alteração óssea detectada, nos dois intervalos de tempo do 

estudo. 

Intervalo de 

tempo* 
Reabsorçã

o Neof. 

Sem 

alteração Reab.+Neof

Não 

Avaliado Total 

15d – 0 10 5 9 0 0 24 

3m – 0 12 1 2 1 8 24 

Total 22 6 11 1 8 48 
* diferença significante (p=0,003) 

Figura 5 - Áreas de
reabsorção, 
neoformação e
ausência de
alterações ósseas
perimplantares, em
imagem digitalizada
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Gráfico 7 - Análise das alterações ósseas ao longo dos implantes
inseridos na maxila, pelos diferentes métodos de análise. 



 

Tabela 8 – Número de sítios ao longo do implante (mesiais e distais) avaliados pelo 

Imagetool (subtração digital), dependendo da alteração óssea detectada, nos dois intervalos de 

tempo do estudo. 

Intervalo de 

tempo Reabsorção Neof. 

Sem 

alteração Reab.+Neof

Não 

Avaliado Total 

15d – 0 3 5 12 3 1 24 

3m – 0 3 4 6 2 9 24 

Total 6 9 18 5 10 48 

 

Submetendo-se esses dados à análise estatística, em relação a cervical do implante, 

existiu uma diferença significativa entre os tempos cirúrgicos, [χ²=16,303, p=0,003]. A 

reabsorção foi mais prevalente nesses sítios. Ao longo do implante, pelo contrário, houve uma 

maior neoformação óssea, apesar de não existir diferença significativa entre os tempos 

cirúrgicos [χ²=8,711, p=0,069]. Na cervical, onde o número de casos de reabsorção óssea foi 

maior, a subtração digital parece comportar-se de forma semelhante à avaliação no 

negatoscópio, sendo mais fácil detectar alterações ósseas depois de decorrido um intervalo de 

tempo maior. A mensuração dos níveis de cinza, por sua vez, é uma avaliação objetiva e 

portanto, parece ser mais sensível nos estágios mais precoces de avaliação óssea. 

Pode-se afirmar então que não existiu diferença estatística entre os dois períodos 

avaliados (15d – 0 e 3m – 0) quando as análises foram feitas pela mensuração dos níveis de 

cinza, tanto nos sítios cervicais quanto ao longo do implante. Já na cervical do implante no 

negatoscópio e na subtração digital, nos quais o tempo 3m - 0 teve um maior número de casos 

de reabsorção do que o tempo 15d – 0, houve diferença estatística. É preciso determinar se é a 

mensuração dos níveis de cinza superior às demais análises, e portanto capaz de detectar 

alterações ósseas desde 15d após a colocação dos implantes, ou se são os métodos subjetivos 

de análise que são superiores, e é o tecido ósseo que sofre pouca alteração entre os dois 



 

intervalos de tempo avaliados, tanto na cervical quanto ao longo do implante. Se essa última 

hipótese for  verdadeira, compreende-se que o estado de reabsorção óssea ou neoformação 

óssea encontrada 15 dias após a colocação dos implantes, ainda continua o mesmo 3 meses 

depois da colocação do implante, e então, avaliações precoces já podem prever o 

comportamento do osso no futuro próximo. Não seria possível saber, no entanto, se essa 

situação óssea iria se modificar depois de 3 meses. Outros estudos com maiores tempos de 

avaliação são necessários. Caso a primeira hipótese seja a verdadeira, pode-se afirmar que os 

métodos subjetivos de análise (negatoscópio e subtração digital) são inadequados para 

detecção precoce de alterações ósseas, e a mensuração dos níveis e cinza é superior àqueles 

métodos, na região cervical dos implantes, onde as alterações ósseas parecem acontecer em 

uma maior magnitude. 

Levando-se em consideração o tipo de alteração óssea, pode-se notar que 

independente do método de análise e do intervalo de tempo analisado, observou-se uma 

predominância  dos fenômenos de reabsorção óssea perimplantar, com exceção da avaliação 

através da subtração digital, ao longo do implante (Figura 6). É preciso saber se esta diferença 

em relação à análise por subtração digital é verdadeira, ou uma falha do método, já que por 

nenhum outro método de análise tal fato se repetiu (Gráficos 8 e 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Análise
através da
subtração digital
onde observa-se
predominância de
neoformação óssea



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Separando-se os resultados dos três diferentes tipos de análises, em relação ao local 

de implantação, se na maxila ou na mandíbula, obteve-se as tabelas 9 a 16. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Análise das alterações ósseas nos sítios ao longo do implante
(mesiais e distais), no intervalo de tempo 15d – 0, nos diferentes tipos de
análises. 
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Gráfico 9 - Análise das alterações ósseas nos sítios ao longo do
implante (mesiais e distais), no intervalo de tempo 3m – 0, nos
diferentes tipos de análises. 
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Tabela 9 – Número de sítios cervicais (mesiais e distais) avaliados no negatoscópio, a 

depender da alteração óssea detectada e arcada dentária. 

Arcada Reabsorção Neoformação 
Sem 

alteração Não Avaliado Total 
Maxila 15 1 4 1 20 
Mandíbula 17 0 9 2 28 
Total 32 1 13 3 48 

Tabela 10 - Número de sítios ao longo do implante (mesiais e distais) avaliados no 

negatoscópio, a depender da alteração óssea detectada e arcada dentária. 

Arcada* Reabsorção Neoformação Sem alteração Não Avaliado Total 

Maxila 4 5 11 0 20 

Mandíbula 2 1 23 2 28 

Total 6 6 34 2 48 
* diferença significativa (p=0,048) 

Na análise no negatoscópio não existe diferença significativa entre os tipos de 

alterações ósseas e a arcada dentária na cervical do implante [χ²=2,431, p=0,665]. Já ao longo 

do implante esta diferença foi significativa [χ²=8,471, p=0,048], tendo ocorrido um maior 

número de alterações na maxila (9), em relação à mandíbula (3). 

 

Tabela 11- Número de sítios cervicais (mesiais e distais) avaliados pelo Photoshop 

(mensuração dos níveis de cinza), a depender da alteração óssea detectada e arcada dentária, 

quando se optou pelo ponto de corte de 10. 

Arcada Reabsorção Neoformação Total 

Maxila 23 1 24 

Mandíbula 23 2 25 

Total 46 3 49 

 



 

Tabela 12 – Número de sítios ao longo do implante (mesiais e distais) avaliados pelo 

Photoshop (mensuração dos níveis de cinza), a depender da alteração óssea detectada e arcada 

dentária, quando se optou pelo ponto de corte de 10. 

Arcada Reabsorção Neoformação Total 

Maxila 19 1 20 

Mandíbula 24 0 24 

Total 33 1 44 

Na mensuração dos níveis de cinza, com o ponto de corte de 10, usando o teste exato de 

Fisher, não existiu diferença significativa entre o tipo de reabsorção óssea e a arcada dentária, 

nem na cervical do implante [χ²=0,001, p=1,00], nem ao longo do mesmo  [χ²=0,009, 

p=0,455]. Tanto na  cervical quanto ao longo do implante predominaram os casos de 

reabsorção óssea. 

 

 

Tabela 13 - Número de sítios cervicais (mesiais e distais) avaliados pelo Photoshop 

(mensuração dos níveis de cinza), a depender da alteração óssea detectada e arcada dentária, 

quando se optou pelo ponto de corte de 5. 

Arcada Reabsorção Neoformação Total 

Maxila 11 6 17 

Mandíbula 22 3 25 

Total 33 9 42 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 14 – Número de sítios ao longo do implante (mesiais e distais) avaliados pelo 

Photoshop (mensuração dos níveis de cinza), a depender da alteração óssea detectada e arcada 

dentária, quando se optou pelo ponto de corte de 5. 

Arcada Reabsorção Neoformação Total 

Maxila 17 3 20 

Mandíbula 21 3 24 

Total 38 6 44 

 

O mesmo fato se repete quando o ponto de corte é de 10 unidades, utilizando o teste exato 

de Fisher, não existiu diferença significativa entre o tipo de alteração óssea e arcada dentária do 

paciente, tanto na cervical do implante  [χ²=2,024, p=0,124], quanto ao longo dele [χ²=0,040, 

p=1,00]. Também houve uma maior prevalência de reabsorção em ambos os sítios. 

Tabela 15 – Número de sítios cervicais (mesiais e distais) avaliados pelo Imagetool 

(subtração digital), a depender da alteração óssea detectada e arcada dentária. 

Arcada* Reabsorção Neof. 

Sem 

alteração Reab.+Neof

Não 

Avaliado Total 

Maxila 10 5 4 1 0 20 

Mandíbula 12 1 7 0 8 28 

Total 22 6 11 1 8 48 
* diferença significante (p=0,020) 

Tabela 16 – Número de sítios ao longo do implante (mesiais e distais) avaliados pelo 

Imagetool (subtração digital), a depender da alteração óssea detectada e arcada dentária. 

Arcada* Reabsorção Neof. 

Sem 

alteração Reab.+Neof

Não 

Avaliado Total 

Maxila 4 8 3 5 0 20 

Mandíbula 2 1 15 0 10 28 

Total 6 9 18 5 10 48 
* diferença significante (p=0,000) 

 



 

Já na subtração digital, existiu diferença significativa entre o tipo de alteração 

óssea e arcada dentária do paciente na cervical [χ²=11,657, p=0,020] e ao longo do implante 

[χ²=28,571, p=0,000]. Houve maior reabsorção na cervical do implante e ao longo do mesmo, 

um maior número de casos de neoformação óssea ocorreu. 

Resumidamente, quanto às diferenças entre maxila e mandíbula, apenas a subtração digital 

mostrou diferença tanto na cervical do implante quanto ao longo do mesmo, e o negatoscópio ao 

longo do mesmo. Em todos os casos, os implantes maxilares exibiram um maior número de 

alterações, principalmente de neoformação óssea, enquanto a reabsorção predominou na 

mandíbula (Gráfico 10), como pode ser observado nas tabelas 15 e 16. O maior número de 

neoformação óssea na maxila talvez possa ser explicado pela sua maior vascularização.  

 

 

 

 
 
 
 

 

O presente trabalho também tentou avaliar se existiu diferença significativa entre os 

métodos de análise, nos diferentes sítios e intervalos de tempo avaliados. 

Comparando-se a análise convencional no negatoscópio e a mensuração dos níveis de 

cinza, com ponto de corte de 10, pode-se afirmar que não existiu diferença significativa entre 

os métodos na cervical do implante [χ²=1,398, p=0,497], como também ao longo do implante 

[χ²=0,384, p=0,825]. Na cervical do implante, os fenômenos de reabsorção óssea foram 

predominantes. Os dados são mostrados nas tabelas 17 e 18. 
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Gráfico 10 -  Análise das alterações ósseas ao longo dos implantes
inseridos na mandíbula, pelos diferentes métodos de análise. 



 

Tabela 17 – Comparação da avaliação convencional no negatoscópio com a 

mensuração dos níveis de cinza pelo Photoshop, com ponto de corte de 10, nos sítios cervicais 

(mesiais e distais), a depender da alteração óssea detectada. 

Negatoscópio Níveis de 
cinza Reabsorção Neoformação Não Avaliado Total 

Reabsorção 27 4 9 40 

Neoformação 3 0 0 3 

Total 30 4 9 43 

 

Tabela 18 – Comparação da avaliação convencional no negatoscópio com a 

mensuração dos níveis de cinza pelo Photoshop, com ponto de corte de 10, nos sítios ao longo 

do implante (mesiais e distais), a depender da alteração óssea detectada. 

Negatoscópio Níveis de 
cinza Reabsorção Neoformação Não Avaliado Total 

Reabsorção 6 6 31 43 

Neoformação 0 0 1 1 

Total 6 6 32 44 

 

Avaliando-se o negatoscópio com a mensuração dos níveis de cinza com ponto de corte 

de 5, também se pode constatar que não existe diferença significativa entre os métodos, nem 

na cervical do implante [χ²=0,561, p=0,755], nem ao longo do mesmo [χ²=2,605, p=0,272]. 

Houve predominância de reabsorção óssea na cervical do implante. Os valores são exibidos 

nas tabelas 19 e 20. 

Tabela 19 - Comparação da avaliação convencional no negatoscópio com a mensuração 

dos níveis de cinza pelo Photoshop, com ponto de corte de 5, nos sítios cervicais (mesiais e 

distais), a depender da alteração óssea detectada. 



 

Negatoscópio Níveis de 
cinza Reabsorção Neoformação Não Avaliado Total 

Reabsorção 22 1 10 33 

Neoformação 7 0 2 9 

Total 29 1 12 42 

 

Tabela 20 - Comparação da avaliação convencional no negatoscópio com a mensuração 

dos níveis de cinza pelo Photoshop, com ponto de corte de 5, nos sítios ao longo do implante 

(mesiais e distais), a depender da alteração óssea detectada. 

Negatoscópio Níveis de 
cinza Reabsorção Neoformação Não Avaliado Total 

Reabsorção 6 6 26 38 

Neoformação 0 0 6 6 

Total 6 6 32 44 

 

Comparando-se a mensuração dos níveis de cinza, realizada no Photoshop, nos seus 

dois pontos de corte (5 e 10), através do teste exato Fischer,  observa-se que na cervical do 

implante houve uma diferença significativa [p=0,007]. Ao longo do implante, entretanto, essa 

diferença não foi significativa [p=0,136]. Esses dados podem ser observados nas tabelas 21 e 

22. Com esses resultados, e voltando-se às tabelas 1, 2, 3 e 4, pode-se deduzir que as 

mensurações dos níveis de cinza com ponto de corte 10 são mais exigentes para acusar 

reabsorção ou neoformação ósseas (agrupando-se os sítios cervicais, independentes do 

intervalo de tempo estudado, observou-se 32 casos de reabsorção e 3 casos de neoformação 

ósseas, 35 no total), diferente do ponto de corte de 5, onde foram constatados 33 casos de 

reabsorção e 9 casos de neoformação ósseas, 42 no total, sendo portanto este último mais 

sensível para detectar alterações ósseas. Ao longo do implante, esses valores foram 

respectivamente 43 e 1 (44 ao todo) para o ponto de corte de 10, e de 38 e 6 (também 44 no 

somatório), para o ponto de corte de 5. Constata-se uma menor diferença entre os métodos ao 



 

longo do implante, onde as diferenças nas alterações ósseas devem ser menos evidentes. 

Assim, pelo menos na cervical, onde as alterações são mais facilmente visualizadas, os 

métodos comportaram-se diferentemente. 

 

Tabela 21 - Comparação dos dois pontos de corte (5 e 10) da mensuração dos níveis de cinza 

pelo Photoshop, nos sítios cervicais (mesiais e distais), a depender da alteração óssea detectada. 

Níveis de cinza (10) 

Níveis de cinza (5)* Reabsorção Neoformação Total 

Reabsorção 33 0 33 

Neoformação 6 3 9 

Total 39 3 42 
* diferença significante (p=0,007) 

 

Tabela 22 - Comparação dos dois pontos de corte (5 e 10) da mensuração dos níveis de 

cinza pelo Photoshop, nos sítios ao longo do implante (mesiais e distais), a depender da 

alteração óssea detectada. 

Níveis de cinza (10) 

Níveis de cinza (5) Reabsorção Neoformação Total 

Reabsorção 38 0 38 

Neoformação 5 1 6 

Total 43 1 44 

 

Ao se comparar, por sua vez, a mensuração dos níveis de cinza, com ponto de corte de 

5, e a subtração digital, realizada no Imagetool, observa-se que existe diferença significativa 

entre os métodos estudados na cervical do implante [χ²=9,979, p=0,041], porém não existe 

diferença significativa entre os métodos ao longo dos mesmos [χ²=2,487, p=0,647], como 

pode ser notado nas tabelas 23 e 24. Semelhante ao que aconteceu na comparação anterior, 

parece que a mensuração dos níveis de cinza, com ponto de corte de 5 (onde se observou 42 



 

casos de alterações ósseas na cervical), são mais sensíveis que a subtração digital (que apenas 

demonstrou 29 casos de alterações ósseas na cervical do implante), na detecção de alterações 

ósseas, pelo menos naqueles casos onde essas últimas são mais evidentes, como nos sítios 

cervicais do implante. 

Tabela 23 – Comparação da mensuração dos níveis de cinza pelo Photoshop, com 

ponto de corte de 5 com a subtração digital pelo Imagetool, nos sítios cervicais (mesiais e 

distais), a depender da alteração óssea detectada 

Níveis de cinza (5) Subtração digital 
* Reabsorção Neoformação Total 

Reabsorção 15 4 19 

Neoformação 2 4 6 

Sem alteração 9 1 10 

Reab.+Neof 1 0 1 

Não Avaliado 6 0 6 

Total 33 9 42 
 * diferença significante (p=0,041) 

 

Tabela 24 – Comparação da mensuração dos níveis de cinza pelo Photoshop, com 

ponto de corte de 5 com a subtração digital pelo Imagetool, nos sítios ao longo do implante 

(mesiais e distais), a depender da alteração óssea detectada 

Níveis de cinza (5) 

Subtração digital Reabsorção Neoformação Total 

Reabsorção 6 0 6 

Neoformação 7 2 9 

Sem alteração 15 3 18 

Reab.+Neof 5 0 5 

Não Avaliado 5 1 6 

Total 38 6 44 

  



 

Em relação à mensuração dos níveis de cinza, com ponto de corte de 10 e a subtração 

digital, não houve diferença estatística entre os métodos, nem na cervical do implante 

[χ²=2,425, p=0,658], nem ao longo do mesmo [χ²=3,979, p=0,409]. Dados mostrados nas 

tabelas 25 e 26.  

Tabela 25 - Comparação da mensuração dos níveis de cinza pelo Photoshop, com ponto 

de corte de 10 com a subtração digital pelo Imagetool, nos sítios cervicais (mesiais e distais), 

a depender da alteração óssea detectada 

Níveis de cinza (10) 

Subtração digital Reabsorção Neoformação Total 

Reabsorção 18 2 20 

Neoformação 5 1 6 

Sem alteração 10 0 10 

Reab.+Neof 1 0 1 

Não Avaliado 6 0 6 

Total 40 3 43 
  

Tabela 26 - Comparação da mensuração dos níveis de cinza pelo Photoshop, com ponto 

de corte de 5 com a subtração digital pelo Imagetool, nos sítios ao longo do implante (mesiais 

e distais), a depender da alteração óssea detectada. 

Níveis de cinza (10) 

Subtração digital Reabsorção Neoformação Total 

Reabsorção 6 0 6 

Neoformação 8 1 9 

Sem alteração 18 0 18 

Reab.+Neof 5 0 5 

Não Avaliado 6 0 6 

Total 43 1 44 
  

Finalmente, comparando-se a avaliação convencional no negatoscópio e a subtração 

digital, realizada no Imagetool (tabelas 27 e 28), existiu diferença significativa entre os 



 

métodos na cervical do implante [χ²= 44,759, p=0,000]. Diferentemente dos sítios ao longo 

do implante, onde não existiu diferença significativa [χ²=13,616, p=0,326]. Predominaram os 

fenômenos de reabsorção óssea na cervical do implante. Voltando às tabelas 1,2, 7 e 8, 

observa-se que o negatoscópio (33 casos de alterações ósseas) foi mais sensível que a 

subtração digital (29 casos de alterações ósseas), na cervical do implante. Ao longo do 

implante, o  negatoscópio revelou apenas 12 casos de alterações, e a subtração digital, 20 

casos, mostrando-se mais sensível.  

Tabela 27 – Comparação da avaliação convencional no negatoscópio com a subtração 

digital pelo Imagetool, nos sítios cervicais (mesiais e distais), a depender da alteração óssea 

detectada. 

Negatoscópio 

Subtração 
digital* Reabsorção Neoformação 

Sem 

alteração Não Avaliado Total 

Reabsorção 21 0 1 0 22 

Neoformação 2 1 3 0 6 

Sem alteração 2 0 9 0 11 

Reab.+ Neof 1 0 0 0 1 

Não Avaliado 6 0 0 2 8 

Total 32 1 13 2 48 
* diferença significante (p=0,000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 28 – Comparação da avaliação convencional no negatoscópio com a subtração 

digital pelo Imagetool, nos sítios ao longo do implante (mesiais e distais), a depender da 

alteração óssea detectada. 

Negatoscópio 
Subtração 

digital Reabsorção Neoformação Sem alteração
Não 

Avaliado Total 

Reabsorção 1 1 4 0 6 
Neoformação 2 1 6 0 9 
Sem alteração 2 1 15 0 18 
Reab.+Neof 0 2 3 0 5 
Não Avaliado 1 1 6 2 10 
Total 6 6 34 2 48 
  

Quanto aos testes de diagnóstico, considerando a mensuração dos níveis de cinza 

com ponto de corte de 5 como padrão-ouro, o negatoscópio, comporta-se de forma excelente; 

considerando-se a mensuração dos níveis de cinza com ponto de corte de 10, como padrão-

ouro, o negatoscópio comportou-se igualmente excelente. Nos demais testes (APÊNDICE C), 

os níveis de especificidade, sensibilidade, valor preditivo positivo e negativo foram variados, 

sendo que os menores resultados ocorreram quando o negatoscópio foi considerado padrão-

ouro. Isso pode indicar que o negatoscópio é o melhor método e nenhum dos demais tem 

desempenho próximo ao dele, ou que todos os outros exames tem um melhor desempenho, 

sendo semelhantes entre si, e o negatoscópio é inferior a todos eles.  

Quanto aos níveis de cinza no Photoshop, parece que o nível de corte de 5 permite 

que os resultados sejam mais coincidentes com os resultados das demais análises, quando 

comparado ao ponto de corte 10. 

 

 

 



 

Os resultados confrontados com as hipóteses, demonstram que: 

Comparando-se os  métodos, observa-se que houve reabsorção óssea perimplantar, 

independente do método utilizado, da região óssea onde foi inserido o implante e do tempo 

cirúrgico em questão, como pode ser observado nos gráficos 1, 2, 3,  4. 

 Não existe diferença estatística entre os dois períodos avaliados (15d – 0 e 3m – 0), 

com exceção da cervical do implante no Image Tool, no qual o tempo 3m - 0 teve um maior 

número de casos de reabsorção do que o tempo 15d - 0. Isso indica que o estado de reabsorção 

óssea ou neoformação óssea encontrada 15 dias após a colocação dos implantes, ainda 

continua o mesmo 3 meses depois da colocação do implante. Então, avaliações precoces já 

podem informar o comportamento ósseo. No entanto, não se pode afirmar, se essa situação 

óssea modificará após 3 meses.  

Quanto às diferenças entre maxila e mandíbula, apenas o Image Tool mostrou 

diferença tanto na cervical do implante quanto ao longo do mesmo, e o negatoscópio ao longo 

do implante. Esses resultados indicam que na maxila, as alterações ósseas (reabsorção ou 

neoformação) são mais evidentes. Na mandíbula, parece haver menos alterações ósseas nos 

períodos de tempo avaliados, sendo um osso mais estável. Na maxila os fenômenos de 

neoformação foram  em maior número. Essas alterações ósseas, talvez possam ser explicadas 

pela sua maior vascularização, como pode ser observado nos gráficos de 3 a 10. 

  Avaliando os resultados entre os métodos de analise, observa-se que existiram 

diferenças entre o negatoscópio e Photoshop (ponto de corte >=10 e >=5) na cervical do 

implante e ao longo do implante. Os outros métodos de analise, identificam estados de 

neoformação ou reabsorção óssea de forma semelhante entre si. Isso pode determinar que os 

métodos digitais (Photoshop 5 e 10, Image Tool) são mais semelhantes entre si, do que 

quando se comparados aos métodos digitais com o negatoscópio, como mostra os gráficos 

1,2,3 e 4.  



 

Souza e outros (2001) observaram que o estudo da estrutura óssea mandibular, por meio 

de imagens digitalizadas in vitro, impossibilita, em princípio, uma avaliação abrangente. Esta  

afirmativa é  um relevante fator a ser questionado, daí optou-se, no presente trabalho, em 

realizar o estudo com seres humanos, porém outras dificuldades foram encontradas, como, o 

controle pós-operatório dos pacientes. Outro aspecto a ser considerado é a dificuldade de  

padronizar a tomada e o processamento radiográfico, pois nos pacientes desdentados, o ponto 

de referência, às vezes, ficava confuso. Já nos pacientes dentados, a face mesial ou distal dos 

dentes vizinhos à região operada  serviam como referência. A técnica de subtração de imagens 

é limitada por dois fatores: a reprodutibilidade geométrica; e densitométrica de pares de 

radiografias clínicas. Para tanto, as radiografias necessitam ser padronizadas através de 

programas específicos de computador para correção da densidade ou contraste. Se estas não 

forem quase idênticas, podem aparecer áreas mais claras e/ou mais escuras na imagem de 

subtração, o que representa artefato técnico, que limita a detecção de pequenas mudanças  

(HAUSMANN, 1990; OHKI et al., 1988).    

Ao serem realizadas pesquisas em seres humanos comparando resultados de radiografia 

de subtração não há um “padrão ouro”, ou seja, não há outra medida de alteração óssea 

apropriada para uso em humanos em qualquer outro estudo similar que possa servir como 

confirmação dos resultados de subtração. Seria necessário, a comparação de interpretação de 

imagens de subtração com análises histológicas de tecidos biopsiados (HAUSMANN, 1990), 

por este motivo, foi utilizado nesta pesquisa diferentes padrões-ouro nos testes de diagnóstico. 

O uso de um objeto de referência (penetrômetro de alumínio) em estudos com radiografia de 

subtração digital permite quantificar a perda óssea com maior precisão (VOS et al., 1986). 

Bräger e outros (1991) utilizaram a subtração digital para avaliar a densidade óssea na região 

perimplantar, durante a fase inicial da cicatrização e durante uma situação de perimplantite 

induzida.  Os autores concluíram que a subtração radiográfica digital pode ser um dos 



 

métodos mais sensíveis e não-invasivos para avaliar alterações de densidade em tecidos 

ósseos perimplantares e, também, para proporcionar informações adicionais nos estudos sobre 

osteointegração e manutenção. 

As variações na geometria, contraste e nitidez das radiografias convencionais e 

superposição de estruturas inalteradas, como raízes dentárias sobre a área que está perdendo 

osso, limitam o clínico na detecção de perdas ósseas (JEFFCOAT, 1992; RIBEIRO, 

FEITOSA, 1999). Além disso, a radiografia convencional não registra o ganho ou perda óssea 

alveolar até que 30% a  50% do tecido mineral tenha sido destruído (JEFFCOAT, 1992).  

Segundo Jeffcoat (1992)  a imagem digital seria útil na Implantodontia para avaliar as 

mudanças ósseas longitudinais ao redor dos implantes, porém os presentes resultados podem 

indicar que o estado de reabsorção óssea ou neoformação óssea encontrada 15 dias após a 

colocação dos implantes continua o mesmo 3 meses depois da colocação do implante. E 

então, avaliações precoces já podem informar o comportamento ósseo. Não se pode saber, no 

entanto, se essa situação óssea irá se modificar depois de 3 meses. Outros estudos com 

maiores tempos de avaliação são necessários. A autora afirma que a subtração radiográfica 

digital quantitativa e qualitativa pode proporcionar informações úteis sobre a condição dos 

implantes dentários, tanto na fase de cicatrização, quanto após estes serem submetidos à 

carga. 

Uma vez inseridas no computador, as imagens radiográficas podem ser analisadas, 

modificadas, medidas e quantificadas, o que melhora a qualidade do diagnóstico por imagem 

(FERREIRA, 1996; SILVA, TAVANO, 1999). A tecnologia digital permite a manipulação de 

imagens com a finalidade específica de diagnóstico, corrigindo a sub ou superexposição aos 

raios X. Além disso, reduz o tempo de exposição do paciente à radiação e elimina o 

processamento do filme com soluções químicas (FAGUNDES, CAMPOS,  2001). Apesar de 

nos sistemas de imagens digitais ser  possível à  correção das  imagens sub ou superexpostas 



 

através do ajuste do contraste, densidade e ampliação da imagem, eles não podem corrigir 

todos os problemas técnicos da radiografia se a informação que chegar ao detector for 

insuficiente (DOUGLASS et al., 2002). Estudos anteriores têm demonstrado uma alta 

sensibilidade da subtração digital de imagens radiográficas comparado ao observador-

dependente da radiografia convencional (CHRISTGAU et al., 1998). Os sistemas que 

utilizam filme apresentam melhor resolução que os sistemas tipicamente digitais,  e esta 

diferença deve ser considerada (HUDA et al., 1997). Bräger e Pasquali  (1989), realizaram 

um estudo onde observaram  que o processamento das imagens, com aplicação de pseudo-

cores e a modificação da densidade da imagem, pode melhorar a concordância intra e 

interexaminadores.  

Polido (1997)  observou as alterações ósseas ao redor de implantes dentários   através da  

radiografia digital direta. Ele concluiu  que as funções do programa do sistema Sens-A-Ray 

são capazes de evidenciar alterações ósseas ao redor dos implantes osteointegrados, porém, o 

resultado estatístico mostra um aumento não significativo (p>0,05) na densidade óssea da área 

estudada.    

 A subtração digital de imagens é uma técnica radiográfica experimental, utilizada para 

monitorar alterações no tecido ósseo, de perda ou ganho, não visíveis por técnicas 

radiográficas  convencionais. Como resultado, forma-se uma imagem de fundo cinza neutro 

nas regiões em que não houve mudanças. Por convenção, regiões de perda são mostradas em 

cinza mais escuro e regiões de ganho aparecem em cinza  mais claro (ÁVILA et al., 1996). A 

digitalização de imagens não aumenta a informação disponível na radiografia original, porém 

transforma a imagem de modo que possa ser  lida e analisada pelo computador. É esta análise 

computadorizada que dá à radiografia de subtração digital sua habilidade de mostrar, com 

precisão, as diferenças entre as imagens que são muito pequenas para serem  vistas pelo olho 

humano  (REDDY,  JEFFCOAT, 1993). A diferença de contraste, entre as radiografias,  deixa 



 

“artefato”  nas imagens de subtração que limita a detecção de pequenas mudanças (OHKI et 

al., 1988). 

Bodine e Mohammed (1969), Denissen (1983), Kapur e outros (1987), Kirsch e 

Donath (1984), Samida (1977), apresentaram trabalhos  obtendo osteointegração em 

circunstâncias diferentes daquelas descritas pelo grupo de Gotemburgo. Adell e outros (1983), 

Albrektsson e outros (1988) aderiram estritamente ao protocolo cirúrgico delineado para a 

colocação do implante, recomendando que o mesmo não deve ser exposto à radiação   

ionizante durante a fase de cicatrização e que as radiografias não sejam tiradas durante o 

período de 3 a 6 meses após a sua  colocação. Segundo Gränstrom e outros (1992) a 

reabilitação protética pode ser comprometida pelos efeitos deletérios da radiação ionizante, 

tanto em tecido mole, quanto em tecido duro. Stridt (1994) conclui que as radiografias com 

indicação clínica não mais devem ser desencorajadas no futuro, e que as antigas 

recomendações já não são pertinentes. Inicialmente, muitos especialistas do sistema 

Bränemark, eram contra a exposição de pacientes aos raios X  no período  de osteointegração. 

Isto ocorria devido aos efeitos desconhecidos que a acumulação destes podiam causar no 

tecido que se encontrava próximo à superfície do implante, e a possível sensibilidade dos 

tecidos cicatriciais à radiação ionizante do tipo X (CHRISTGAU et al., 1998). A 

Implantologia tem sido estabelecida durante as últimas décadas, como um método confiável 

para a recolocação de dentes perdidos. O uso de radiografias seriadas e a subtração de 

imagens são utilizados para avaliação da quantidade óssea e qualidade para o planejamento da 

terapia de implantes ou durante a cicatrização (LEHMANN  et al., 2000). 

  Neste estudo, todos os implantes utilizados foram submetidos à radiação e não houve 

caso  de insucesso em relação a osteointegração. As falhas dos implantes dentários têm sido 

relacionadas com a técnica cirúrgica, sobrecarga oclusal e microorganismos - relacionados 



 

com inflamação (ALBREKTSSON et al., 1991; MOMBELLI et al., 1987; SANZ et al., 

1990). 

Em relação ao tempo de exposição adotado na presente pesquisa, tentou-se reproduzir os 

regimes rotineiramente adotados por cirurgiões-dentistas em seu ambiente de trabalho, como 

atestado por  Araújo  (2002). Segundo GURJÃO (2001) 20% dos 150 aparelhos radiográficos 

avaliados na cidade de Salvador foram reprovados quanto à dose de exposição na pele. A dose 

de 0,7s de exposição foi adotada no estudo de YAKOUMAKIS (2001) como a quantidade de 

radiação necessária para produzir radiografia de boa qualidade subjetivamente.  

Polido (1997), Bustamante (1999) relatam a possibilidade da densidade óssea 

perimplantar ser influenciada, nos seus valores, pelo metal dos implantes osteointegrados 

(titânio). As alterações na interface osso-implante podem ser graduais e não serem evidentes, 

radiograficamente, em curto prazo. Num futuro próximo, a evolução dos programas e dos 

sistemas de imagens digitalizadas podem reduzir esta diferença (DOUGLASS et al., 2002).  

No presente estudo, as radiografias nos três tempos da pesquisa continham o implante 

em posição, e portanto essa interferência pode ser desconsiderada. 

Albrektsson e outros (1986), Bränemark (1995) relataram vários parâmetros para 

identificar a ocorrência de osteointegração. Afirmam que a osteointegração é uma definição 

histológica e, somente de forma parcial, uma definição radiográfica e clínica.  

O sistema digital oferece inúmeras vantagens, porém,  apenas 0,5% dos cirurgiões-

dentistas americanos possui o equipamento digital  (SILVA, TAVANO, 1999). Na área 

Odontológica, para que a subtração radiográfica torne-se uma rotina, faz-se necessário  a 

diminuição dos custos  e um aperfeiçoamento dos métodos de obtenção de imagens sem 

distorções geométricas, de  contraste ou densidade (RIBEIRO, FEITOSA, 1999). Para muitos 

cirurgiões-dentistas, manter equipamentos caros em consultórios é desnecessário e nada 

econômico. Melhor é buscar prestadoras de serviço, que trazem as informações necessárias, 



 

sem precisar adquirir todo um sistema digital que é um equipamento caro. Porém a 

imagenologia envolve uma ampliação do conceito de radiografia, daí a necessidade do 

cirurgião-dentista está preparado para essa evolução (FERREIRA, 1996).  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 

 
 
Eu,................................................................................................................................,  fui 
plenamente informado da natureza da pesquisa, seus objetivos , métodos , benefícios  
previstos, potenciais riscos e o incômodo que essa possa acarretar. Após a obtenção dessas 
informações,   dou meu consentimento voluntário para  participar da pesquisa AVALIAÇÃO 
DO TECIDO ÓSSEO PERIMPLANTAR ATRAVÉS DE TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS 
DIGITAIS, a qual não trará nenhum risco à dimensão física, psíquica, moral , intelectual, 
social, cultural ou espiritual em qualquer fase da pesquisa e dela decorrente, tendo em vista 
que é necessário a utilização desse exame para a intervenção cirúrgica que optei com fins de 
reabilitação estético-funcional. Tenho plena autonomia para retirar meu nome quando achar 
de minha conveniência, tendo a garantia da pesquisadora que minha identidade será mantida 
em absoluto sigilo e os dados obtidos serão utilizados apenas para fins de pesquisa científica.  
 
Taciana Cavalcanti de Abreu (Pesquisadora) 
CPF : 817. 731.964 /72 
Fone : 3445 6627 
 
   Recife,_________de _______________de _____________ 
 
 
 
Assinatura do Paciente  
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1 - Testemunha     
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2 - Testemunha 
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Scanner a laser , com leitor de transparência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE  D 

Teste de Diagnóstico 

 
Negatoscópio x NC >=5 
 
(Sendo o negatoscópio o padrão-ouro) 
  
Rastreamento 
 
Medidas de Associação e Intervalos de Confiança de 99% 
 
 

Sensibilidade 100.0% 78.1 100.0 
Especificidade 24.6% 12.4 42.3 
Valor Preditivo Positivo 39.4% 25.4 55.3 
Valor Preditivo Negativo 100.0% 63.2 100.0 

 
 
 
Negatoscópio x NC >=5 
 
(Sendo o NC o padrão-ouro) 
 
Rastreamento 
 
Medidas de Associação e Intervalos de Confiança de 99% 
 

Sensibilidade 100.0% 78.1 100.0 
Especificidade 100.0% 88.1 100.0 
Valor Preditivo Positivo 100.0% 78.1 100.0 
Valor Preditivo Negativo 100.0% 88.1 100.0 

 
 
Negatoscópio x NC >=10 
 
(Sendo o negatoscópio o padrão-ouro) 
 
Rastreamento 
 
Medidas de Associação e Intervalos de Confiança de 99% 
 

Sensibilidade 100.0% 74.4 100.0 
Especificidade 18.5% 8.1 36.3 
Valor Preditivo Positivo 34.3% 20.8 50.8 
Valor Preditivo Negativo 100.0% 54.4 100.0 

 
 



 

Negatoscópio x NC >=10 
 
(Sendo o NC o padrão-ouro) 
 
Rastreamento 
 
Medidas de Associação e Intervalos de Confiança de 99% 
 

Sensibilidade 100.0% 80.8 100.0 
Especificidade 100.0% 87.5 100.0 
Valor Preditivo Positivo 100.0% 80.8 100.0 
Valor Preditivo Negativo 100.0% 87.5 100.0 

 
 
NC >=5 X NC>=10 
(Sendo NC>=5 o padrão-ouro) 
 
Rastreamento 
 
Medidas de Associação e Intervalos de Confiança de 99% 
 

Sensibilidade 89.4% 77.1 95.7 
Especificidade 100.0% 57.0 100.0 
Valor Preditivo Positivo 100.0% 90.8 100.0 
Valor Preditivo Negativo 55.0% 26.9 80.4 

 
 
 
NC >=5 X NC>=10 
(Sendo NC>=10 o padrão-ouro) 
   
Rastreamento 
 
Medidas de Associação e Intervalos de Confiança de 99% 
 

Sensibilidade 89.4% 77.1 95.7 
Especificidade 100.0% 57.0 100.0 
Valor Preditivo Positivo 100.0% 90.8 100.0 
Valor Preditivo Negativo 55.0% 26.9 80.4 

 
 
 
Imagetool X Negatoscópio 
(Sendo o Imagetool o padrão-ouro) 
 
 



 

Rastreamento 
 
Medidas de Associação e Intervalos de Confiança de 99% 
 

Sensibilidade 50.9% 33.3 68.3 
Especificidade 82.1% 56.2 94.8 
Valor Preditivo Positivo 84.4% 60.6 95.4 
Valor Preditivo Negativo 46.9% 29.2 65.5 

 
 
 
Imagetool X Negatoscópio 
(Sendo o Negatoscópio o padrão-ouro) 
 
    
Rastreamento 
 
Medidas de Associação e Intervalos de Confiança de 99% 
 

Sensibilidade 50.9% 33.3 68.3 
Especificidade 78.6% 52.5 92.9 
Valor Preditivo Positivo 81.8% 58.2 94.0 
Valor Preditivo Negativo 45.8% 28.1 64.6 

 
 
Imagetool X NC>=5 
(Sendo o Imagetool o padrão-ouro) 
 
Rastreamento 
 
Medidas de Associação e Intervalos de Confiança de 99% 
 

Sensibilidade 96.7% 74.5 99.9 
Especificidade 46.2% 29.0 64.2 
Valor Preditivo Positivo 50.9% 33.9 67.7 
Valor Preditivo Negativo 96.0% 70.5 99.9 

 
 
Imagetool X NC>=5 
(Sendo o NC>=5 o padrão-ouro) 
 
Rastreamento 
 
Medidas de Associação e Intervalos de Confiança de 99% 
 
 
 
 



 

Sensibilidade 96.7% 74.5 99.9 
Especificidade 90.4% 73.7 97.2 
Valor Preditivo Positivo 85.3% 62.4 95.7 
Valor Preditivo Negativo 97.9% 82.9 99.9 

 
Imagetool X NC>=10 
(Sendo o Imagetool o padrão-ouro) 
 
 
Rastreamento 
 
Medidas de Associação e Intervalos de Confiança de 99% 
 

Sensibilidade 96.4% 73.0 99.9 
Especificidade 44.0% 26.9 62.6 
Valor Preditivo Positivo 49.1% 32.0 66.4 
Valor Preditivo Negativo 95.7% 68.5 99.9 

 
 
Imagetool X NC>=10 
(Sendo o NC>=10 o padrão-ouro) 
 
Rastreamento 
 
Medidas de Associação e Intervalos de Confiança de 99% 
 

Sensibilidade 96.4% 73.0 99.9 
Especificidade 96.0% 80.6 99.5 
Valor Preditivo Positivo 93.1% 69.3 99.2 
Valor Preditivo Negativo 98.0% 83.2 99.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


