UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA

MÁRJORIE DAS POSSES BRIDI

USO DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO MODIFICADA
PARA AVALIAÇÃO PADRONIZADA EM TECIDOS ÓSSEO E GENGIVAL NA
REABILITAÇÃO COM IMPLANTES IMEDIATOS

Vitória-ES, 2019

MÁRJORIE DAS POSSES BRIDI

USO DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO MODIFICADA
PARA AVALIAÇÃO PADRONIZADA EM TECIDOS ÓSSEO E GENGIVAL NA
REABILITAÇÃO COM IMPLANTES IMEDIATOS

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Clínica Odontológica da Universidade Federal do Espírito
Santo como parte dos requisitos exigidos à obtenção do título
de Mestre em Clínica Odontológica.

Orientadora: Prof.a Dr.a Daniela Nascimento Silva
Co-orientadora: Prof.a Dr.a Stefania Carvalho Kano

Vitória-ES, 2019

A Deus!
Ao meu pai, minha mãe e meu irmão. Por tudo, por muito!

“Aprenda a deixar as portas abertas.”
Daniela Nascimento Silva

AGRADECIMENTOS
A DEUS, por cada instante de vida. Por me guiar e me proteger.
Aos meus Pais e meu irmão, por tudo. Por muito. Pela vida. Pelos sonhos. Pelas
abdicações deles por nós.
A minha família, avós, tios e primos. Pelo apoio constante. A Maiara e Dulce por
tanto carinho e oração. Aos meus afilhados, João Pedro e Maria Luiza, por nossas
risadas sinceras.
A minha orientadora Profª. Drª. Daniela Nascimento Silva, pela convivência, pelos
ensinamentos, que foram muito além da dissertação. Um exemplo de ética,
comprometimento, profissional, e ser humano admirável. Uma grande mentora.
Minha gratidão é eterna.
Aos professores Dr. Anuar Antônio Xible e Drª. Stefania Carvalho Kano. Grandes
mestres. Meus mentores de vida e profissão. Agradeço pelo direcionamento,
acolhimento, convivência, e ensinamentos compartilhados. Minha gratidão é eterna.
Aos irmãos Emmerich’s, Pedro e Amanda. Vocês foram essenciais para a
construção desse trabalho. Obrigada pela boa vontade e disponibilidade.
A todos meus amigos, por compartilharmos a vida.
À disciplina de Estágio Clínico Interdisciplinar III e IV da UFES, nos nomes de
seus coordenadores Profª. Dra. Martha Chiabai Cupertino de Castro e Prof. Dr.
Anuar Antônio Xible, por me abrirem as portas e permitiram o desenvolvimento da
pesquisa.
À Clínica Radiológica Craniofacial pelo apoio a pesquisa, imprescindível para a
construção deste estudo.
Aos professores do Curso de Aperfeiçoamento em Implantodontia cirúrgica de
excelência da ABO-ES, Prof.a Dra. Liliane Scheidegger da Silva Zanetti, Prof. Dr.
Fausto Frizzera e Prof. Cristiano Hooper Pascoal, pelo incentivo e ensinamentos.
Aos pacientes, pela disponibilidade e comprometimento com minha pesquisa.
Vocês são a razão de todo o esforço para sempre oferecermos o melhor.

A todos os professores, funcionários e amigos do ambulatório 4, disciplinas de
Cirurgia Bucomaxilofacial II, Patologia e Radiologia da UFES, pelo acolhimento e
ensinamentos.
Às professoras da banca de qualificação deste trabalho, Prof.a Dra. Liliane
Scheidegger da Silva Zanetti e Profª. Drª. Stefania Carvalho Kano pela
disponibilidade, conhecimentos compartilhados e sugestões na melhoria deste
trabalho.
A todos os professores do Curso de Mestrado em Clínica Odontológica da
UFES, por todos ensinamentos. Muito Obrigado!
A Universidade Federal do Espirito Santo, desde a graduação sou muito feliz
aqui.
A Regina Sales, secretária do PPGCO pela atenção e carinho a nós dedicados.
Ao Programa de Pós-Graduação em Clínica Odontológica da UFES, em especial à
Profª. Drª. Selva Maria Gonçalves Guerra, por sua dedicação ao que faz; isso faz
sonhos tornarem-se reais.
À FAPES – Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, pelo apoio
financeiro a esta pesquisa.

RESUMO
Introdução: O uso de exames de imagem para avaliar parâmetros estéticos em
reabilitação bucal com implantes dentários ainda é incipiente. Objetivos: Avaliar a
unidade dentogengival pré-operatória e mudanças nos tecidos ósseo e gengival
após reabilitação com implantes e provisionalização imediatos pela técnica de
Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico com afastador para tecidos moles
(ST-CBCT - Soft Tissue Cone-Beam Computed Tomography) e comparar as
características clínicas e tomográficas do tecido gengival. Materiais e métodos:
Trata-se de uma série de pacientes de 06 pacientes submetidos à reabilitação com
implante e provisório imediatos na região estética de maxila. A partir das imagens
obtidas pela ST-CBCT no pré e pós-operatório de 03 e 06 meses, realizou-se as
seguintes medidas no aspecto vestibular: Espessura Óssea (EO), Altura Óssea
(AO), Espessura Gengival (EG) e Altura Gengival (AG). O biótipo gengival clínico
obtido pela sondagem periodontal foi comparado à EG tomográfica. Os dados foram
submetidos à análise descritiva. Resultados: Foram registrados aumento da EO nos
pacientes 01 (+1,03mm), 02 (+0,66mm) e 06 (+0,06mm) e redução da EO nos
pacientes 03 (-0,17mm), 04 (-0,41mm) e 05 (-0,38mm). Nos pacientes 02 e 03, após
remodelamento ósseo com redução da AO, o osso vestibular encontrava-se no nível
da plataforma do implante; nos demais pacientes os implantes permaneceram infraósseos. A EG aumentou nos pacientes 01 (+0,03mm), 02 (+0,80mm), 03 (+0,68mm)
e 06 (+0,74mm) e houve redução na AG dos pacientes 01 (-0,30mm), 03 (-0,04mm)
e 05 (-0,06mm). Houve divergência na classificação do biótipo gengival nos
pacientes 03 e 05. Conclusão: A ST-CBCT demonstrou ser um instrumento não
invasivo para avaliação dos tecidos ósseo e gengival no pré e pós-operatório de
reabilitação com implantes imediatos e permitiu mensuração padronizada dos
tecidos periimplantares a longo prazo.
Descritores1: Implante dentário. Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico.
Remodelação óssea.
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ABSTRACT

Introduction: The use of imaging exams to evaluate aesthetic parameters in dental
rehabilitation with dental implants is still incipient. Purpose: To evaluate the preoperative dentogengival unit and changes in the bone and gingival tissues after
rehabilitation with implants and immediate provision by the technique Soft Tissue
Cone-Beam Computed Tomography (ST-CBCT) and to compare the clinical and
tomographic characteristics of the gingival tissue. Materials and Methods: This is a
series of cases of 06 patients submitted to immediate and temporary implant
rehabilitation in the aesthetic maxilla region. The following measurements were made
on the vestibular aspect of the images obtained by the ST-CBCT in the pre and
postoperative period of 03 and 06 months: Bone Thickness (EO), Bone Height (AO),
Gingival Thickness (EG) and Gingival Height (AG). The clinical gingival biotype
obtained by periodontal probing was compared to tomographic EG. Data were
submitted to descriptive analysis. Results: An increase was recorded EO increased
in patients 01 (+1.03mm), 02 (+0.66mm) and 06 (+0.06mm) and reduced in cases 03
(-0.17mm), 04 (-0.41mm) and 05 (-0.38mm). In patients 02 and 03, after bone
remodeling with AO reduction, the buccal bone was at the level of the implant
platform; in all other cases the implants remained infra-bony. The EG increased in
cases 01 (+0.30 mm), 02 (+0.80 mm), 03 (+0,68mm) and 06 (+0.74mm), and there
was a reduction in AG of cases 01 (-0.30 mm), 03 (-0.04mm) and 05 (-0.06mm).
Conclusions: ST-CBCT has been shown to be a noninvasive instrument for
evaluating bone and gingival tissues in the pre and postoperative rehabilitation with
immediate implants and allowed standardized measurement of peri-implant tissues in
the long term.
Descriptors2: Dental Implantation; Cone Beam Computed Tomography; Bone
Remodeling
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1 INTRODUÇÃO GERAL3

A extração dentária é inevitavelmente seguida por reabsorção óssea alveolar
que ocorre por falta de nutrição do ligamento periodontal (CARDAROPOLI et al.,
2014). Como a parede vestibular é mais fina e composta principalmente de osso
lamelar, a perda óssea vestibular é mais pronunciada que a palatina (ARAÚJO;
LINDHE, 2005). Estima-se que ocorra uma perda de 50% do contorno ósseo
vestibular dentro de 3 meses após extração (SCHROPP et al., 2003) e uma perda
de 3 a 5 mm de tecido gengival nos meses iniciais (ARAÚJO; LINDHE, 2005). Essas
alterações dimensionais podem comprometer os resultados nas reabilitações
dentárias, portanto devem ser feitas tentativas para compensar remodelações que
ocorrem após a extração dentária (CARDAROPOLI et al., 2014).
O implante imediato consiste na instalação do implante imediatamente após a
extração do dente como parte do mesmo procedimento cirúrgico (YONG, 2012;
CHEN; BUSER, 2014). A instalação de implantes em alvéolos frescos e
provisionalização imediata podem auxiliar na manutenção da arquitetura dos tecidos
duro e mole e alcançar bons resultados estéticos (ARAÚJO; LINDHE, 2005). As
principais vantagens incluem redução do tempo de tratamento com menor número
de procedimentos cirúrgicos e melhor aceitação do paciente (ROE et al., 2012). Em
2001, Hutys preconizou como vantagens da instalação do implante imediato, a
eliminação do tempo de espera de seis a oito meses e menos desconforto ao
paciente porque a fresagem é reduzida ao mínimo.
As condições favoráveis para a realização desta técnica incluem alvéolos com
tecidos ósseo e gengival saudáveis, paredes alveolares intactas, volume ósseo
apical e palatal suficiente para o correto posicionamento do implante com
estabilidade primária e ausência de infecção aguda local (SCLAR, 2004; ROSA et
al., 2009). No entanto, as situações mais encontradas são dentes com lesões
cariosas além da margem óssea ou com fraturas de raízes associadas a lesões
perirradiculares de origem endodôntica, lesões periodontais e traumatismos (ROSA
3

O texto desta tese obedeceu às normas de Informação e documentação – Citações em documentos
– Apresentação da ABNT - NBR 10520, de agosto de 2002. Disponível em: http://www.abnt.org.br/
Acesso em 11.11.2015.
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et al., 2009). Discrepâncias entre o tamanho alvéolo-implante, alvéolo infectado e
pouco vascularizado, dificuldade de controlar o posicionamento tridimensional e
estabilidade primária dos implantes são alguns dos desafios trans-operatórios
(YONG, 2012).
Em 2004, Hämmerle, Chen e Wilson publicaram as declarações do consenso
e as recomendações clínicas relativas aos implantes imediatos estabelecidas pela
Conferência da Internacional Team for Implantology – ITI ocorrida em 2003.
Analisando estes relatos, Belser et al. (2004) constataram que, embora o uso de
implantes dentários em áreas estéticas estivesse bem documentado, faltavam
parâmetros

bem

definidos

para

avaliação

dos

resultados.

Passados

aproximadamente 10 anos desta Conferência, Chen e Buser (2014), após revisão
sistemática da literatura, observaram um aumento de relatos sobre parâmetros
estéticos incluindo mudanças na posição da mucosa peri-implantar, reabsorção e
modelagem do rebordo alveolar. Notaram que o uso de enxertos ósseos estava
sendo proposto como um meio de reduzir as alterações dimensionais pós-extração.
A TCFC pode ser considerada uma ferramenta altamente confiável para
avaliar parâmetros de osso trabecular (STOPPIE et al., 2005) e tem sido
amplamente utilizada na avaliação pré-cirúrgica para tecidos duros uma vez que a
técnica convencional tem como desvantagem a sua incapacidade em discriminar
tecidos moles entre si (KOIZUMI et al., 2010). Em 2008, Januário; Barriviera e
Duarte descreveram a técnica Soft Tissue Cone-Beam Computed Tomography (STCBCT) que propõe melhor qualidade de imagem dos tecidos moles na TCFC. Nesta
técnica, o paciente deve retrair a língua para o assoalho bucal e usar o afastador
labial de plástico para que os tecidos moles, lábios e bochechas sejam afastados do
tecido gengival. Com essa modificação da TCFC é possível determinar as relações
entre estruturas do periodonto como a margem gengival, a crista óssea vestibular e
a junção amelocementária (JAC), bem como aferir as dimensões do osso alveolar e
do tecido gengival.
Apesar dos estudos com imagens sobre remodelamento ósseo ao redor de
dentes e implantes dentários estarem bem documentados, investigações sobre a
arquitetura gengival por meio de imagens tomográficas são escassos. A ST-CBCT
mostra-se como uma modalidade diagnóstica vantajosa, não-invasiva, que permite
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um planejamento cirúrgico-protético integrado, criterioso, já que é possível mensurar
tecido ósseo e gengival peri-implantares concomitantemente, e ainda realizar o
acompanhamento ao longo do tempo com medições padronizadas (JANUÁRIO;
BARRIVIERA; DUARTE, 2008; FRIZZERA et al., 2018).
Diante do exposto, este estudo apresenta uma série de pacientes de
pacientes submetidos à reabilitação com implantes e provisionalização imediatos em
área estética da maxila utilizando a técnica ST-CBCT para avalição do sítio préoperatório e das mudanças nos tecidos ósseo e gengival vestibulares periimplatares.
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2 PROPOSIÇÃO

2.1

OBJETIVO GERAL
Demonstrar a utilização da técnica de ST-CBCT, na avaliação da unidade

dentogengival pré-operatória, bem como no remodelamento ósseo e gengival após
reabilitação com implantes e provisionalização imediatos.
2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Utilizando imagens tomográficas obtidas pela técnica de ST-CBCT, busca-se

especificamente:
a) Obter medidas lineares nos tecido ósseo e gengival de dentes indicados para
exodontia e reabilitação imediata com implantes dentários;
b) Obter medidas lineares nos tecidos ósseo e gengival peri-implantares aos 3 e 6
meses após instalação dos implantes imediatos e avaliar o remodelamento ósseo e
mudanças no contorno gengival peri-implantar no final deste período;
c) Classificar o biótipo gengival a partir das medidas tomográficas dos tecidos moles
e comparar com o biótipo gengival clínico.
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ARTIGO
Esta dissertação está redigida na forma de artigo
científico a ser submetido ao periódico The Journal
of Craniofacial Surgery, de acordo com suas normas
de publicação (ANEXO A).
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USO DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO MODIFICADA
PARA AVALIAÇÃO PADRONIZADA EM TECIDOS ÓSSEO E GENGIVAL NA
REABILITAÇÃO COM IMPLANTES IMEDIATOS

RESUMO
Este estudo avaliou as dimensões da unidade dentogengival pré-operatória e
mudanças nos tecidos ósseo e gengival na reabilitação com implantes e
provisionalização imediatos pela técnica Soft Tissue Cone-Beam Computed
Tomography (ST-CBCT). Trata-se de uma série de seis pacientes submetidos à
reabilitação com implante e provisório imediatos em área estética da maxila.
Realizou-se as seguintes medidas no pré e no pós-operatório de 03 e 06 meses:
Espessura do Osso Vestibular (EO), Distância da Crista Óssea Vestibular à Junção
Amelocementária ou à coroa protética (AO), Distância da Crista Óssea Vestibular à
Plataforma do Implante (AO), Espessura de Tecido Mole (EG) e Distância da
Margem Gengival à Crista Óssea Vestibular (AG), submetidas à estatística descritiva
(média e desvio-padrão). A EO aumentou nos pacientes 01 (1,03mm), 02 (0,66mm)
e 06 (0,06mm) e reduziu nos pacientes 03 (0,17mm), 04 (0,41mm) e 05 (0,38mm).
Nos pacientes 02 e 03 o osso vestibular estava no nível da plataforma do implante;
nos demais pacientes os implantes permaneceram infra-ósseos. A EG aumentou
nos pacientes 01 (0,30mm), 02 (0,80mm), 03 (1,27mm) e 06 (0,74mm) e houve
redução na altura gengival dos pacientes 01 (-0,30mm), 03 (-0,04mm) e 05
(0,06mm). Houve divergência na classificação do biótipo gengival nos pacientes 03 e
05. A ST-CBCT demonstrou ser um instrumento não invasivo para avaliação dos
tecidos ósseo e gengival no pré e pós-operatório de reabilitação com implantes
imediatos e permitiu mensuração padronizada dos tecidos periimplantares a longo
prazo.
Palavras-Chave: Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico, Implante dentário,
Prótese dentária, Remodelação óssea.
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INTRODUÇÃO
Por vários anos, as técnicas radiográficas convencionais foram utilizadas
como único meio de imaginologia para diagnóstico e acompanhamento das
reabilitações com implantes dentários. No entanto, as técnicas em 2D apresentam
limitações como a avaliação do nível ósseo vestibular e palatino (GUERRERO et al.,
2006). Mais recentemente a Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC)
se consolida como um método não invasivo satisfatório para avaliar procedimentos
de tecidos dentários duros e aumento ósseo (CHEN; BUSER, 2014), cuja precisão e
confiabilidade das medições lineares e angulares são reportadas como altas
(LEUNG et al., 2010).
A técnica Soft Tissue Cone-Beam Computed Tomography (ST-CBCT) utiliza
afastador para tecidos moles durante a aquisição tomográfica (JANUÁRIO;
BARRIVIERA; DUARTE, 2008) e proporciona melhor qualidade de imagem dos
tecidos moles obtidas pela TCFC. Assim, é possível aferir as dimensões do osso
alveolar e do tecido gengival circunjacente, bem como determinar as relações entre
estruturas do periodonto como a margem gengival e a crista óssea vestibular, a
margem gengival e a junção amelocementária (JAC), a JAC e a crista óssea
vestibular.
Neste estudo é apresentada uma série de pacientes de implantes imediatos
em área estética da maxila e, por meio de imagens obtidas pela técnica de STCBCT, avalia a unidade dento-gengival no pré-operatório, bem como as mudanças
na posição da mucosa gengival e o remodelamento ósseo peri-implantar.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local (parecer n.
2.020.380, ANEXO B). Trata-se de uma série de pacientes de pacientes atendidos
no Curso de Odontologia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e no
Curso de Aperfeiçoamento em Implantodontia da Associação Brasileira de
Odontologia – Secção Espírito Santo (ABO-ES), no período de maio de 2017 a
novembro de 2018.
Foram incluídos nesta pesquisa pacientes com indicação de exodontia de
dentes superiores em área estética da maxila, de incisivos a pré-molares,
reabilitados com implantes e provisionalização imediatos; presença de dentes
contíguos ao dente a ser extraído; oclusão posterior estável; alvéolos com osso
apical suficiente para instalação imediata do implante (≥5mm) e estabilidade primária
do implante acima de 30Ncm. Os critérios de exclusão compreenderam pacientes
com infecção aguda local; fumantes que consomem mais de 10 cigarros por dia e
presença de fatores sistêmicos que poderiam inibir o processo de osseointegração
do implante dentário.
Técnica ST-CBCT
Todos os pacientes foram submetidos à técnica ST-CBCT (JANUÁRIO;
BARRIVIERA; DUARTE, 2008) no pré-operatório da exodontia e aos 03 e 06 meses
após a instalação do implante. Para a aquisição da ST-CBCT, os pacientes retraíram
a língua para o assoalho bucal e utilizaram um afastador labial para que os tecidos
moles, lábios e bochechas ficassem afastados do tecido gengival. A técnica foi
realizada de forma padronizada: posição da cabeça do paciente com o plano oclusal
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paralelo e o plano sagital mediano perpendicular ao plano horizontal, mantendo as
configurações do cefalostato constantes (Figura 1).

A

B

Figura 1 – A) Realização de tomografia computadorizada de feixe cônico utilizando afastador labial.
B) Imagem aproximada do afastador labial em posição invertida para evitar tocar no estabilizador do
mento.

As imagens tomográficas foram provenientes de tomógrafos diferentes. No
entanto, as imagens referentes a determinado paciente foram realizadas no mesmo
tomógrafo utilizando os mesmos parâmetros de aquisição de imagem (Quadro 1).
Quadro 1 – Especificações do tomógrafo e parâmetros de aquisição de imagem
tomográfica.
Paciente

Tomógrafo

Parâmetros de aquisição

01 e 03

I-Cat FLX V10® (Imaging Sciences
International, Inc, PA, USA)

FOV (FieldofView) 5,5x16cm –
120KV e 7 mA – voxel 0,20mm

02, 04, 05, 06

Scanora 3D® (Soredex, Finlândia)

FOV (FieldofView) 75x100mm –
85KV e 15 mA – voxel 0,20mm
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Procedimento de exodontia e implante imediato
Os pacientes fizeram uso de amoxicilina 2g no pré-operatório, continuando
com 500mg, a cada 8h, por 7 dias pós-operatórios; nimesulida 100mg uma hora
antes do procedimento e a cada 12h por mais 3 dias pós-operatórios; e para controle
da dor pós-operatória paracetamol 750mg, a cada 6h, por 02 dias. A técnica
cirúrgica compreendeu anestesia local com lidocaína a 2% com adrenalina
1:100.000 (DFL, Rio de Janeiro, Brasil) seguida da exodontia minimamente
traumática. Curetagem alveolar foi realizada apenas na presença de processos
inflamatórios crônicos, observados clínica e/ou radiograficamente. Após exodontia,
realizou-se irrigação abundante do alvéolo com soro fisiológico; instalação do
implante cone morse (Tabela 1), priorizando a obtenção de estabilidade primária
(>30Ncm), com no mínimo 1mm infra-ósseo. Enxerto ósseo bovino com granulação
0,25 - 1mm (Bio-Oss®, Geistlich, Wolhusen, Suíça ou Lumina-Bone, Critéria, São
Paulo, Brasil) foi usado para preenchimento quando o espaço entre implante e osso
alveolar foi maior que 2mm. Enxerto de tecido conjuntivo subepitelial removido da
mucosa palatina foi usado de acordo com a necessidade clínica observada no transoperatório a critério do operador.
Imediatamente após a cirurgia, o intermediário protético foi selecionado e
instalado (Tabela 1); e a prótese provisória unitária confeccionada com dentes de
estoque e resina acrílica autopolimerizável, foi cimentada com cimento provisório à
base de hidróxido de cálcio, livre de contatos oclusais, selando o alvéolo, de modo a
estabilizar o coágulo sanguíneo e dar suporte aos tecidos gengivais. Todos os
pacientes permaneceram com a prótese provisória, e não foram submetidos a
qualquer procedimento odontológico por, no mínimo, seis meses, quando foi
realizada a última ST-CBCT e liberados para confecção da prótese metalocerâmica.
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Os procedimentos foram realizados por diferentes profissionais do Curso de
Graduação em Odontologia da UFES e do Curso de Aperfeiçoamento em
Implantodontia da ABO-ES.
No pós-operatório imediato, os pacientes foram instruídos a realizar higiene
no local do implante com haste de algodão embebida em digluconato de clorexidina
a 0,12% 3x/dia, por uma semana e manter dieta líquido-pastosa. Após 07 dias,
foram orientados a não mastigar diretamente sobre o local do implante por 90 dias.
Tabela 1 - Especificações dos implantes dentários, intermediários protéticos
e regeneração tecidual.
Implante
Paciente

Região

Comprimento x
diâmetro (mm)

01

12

4,3 x 10

02

21

3,5 x 15

03

21

3,5 x 11,5

04

22

4 x 13

05

14

3,5 x 11,5

06

24

3,5 x 11

Marca/
fornecedor
Drive CM (Neodent,
Curitiba, Brasil)
Unitite Morse 3 (S.I.N,
São Paulo, Brasil)
Alvin CM (Neodent,
Curitiba, Brasil)
Titamax Ex (Neodent,
Curitiba, Brasil)
Drive CM (Neodent,
Curitiba, Brasil)
Drive CM (Neodent,
Curitiba, Brasil)

Pilar protético
comprimento x
diâmetro (mm)

Enxerto
ósseo

Enxerto
conjuntivo

3,3x6x3,5

Sim

Sim

3,3x6x1,5

Sim

Não

3,3x6x3,5

Sim

Não

3,3x4x3,5

Sim

Sim

3,3x4x3,5

Não

Não

3,3x6x3,5

Sim

Não

Análise das características clínicas gengivais
Altura Gengival (AG): A distância da margem gengival à crista óssea vestibular foi
mensurada clinicamente por meio de sondagem no sulco gengival na maior
concavidade da face vestibular da gengiva marginal, previamente à instalação do
implante, utilizando sonda periodontal milimetrada (Hu-Friedy, Chicago - Illinois,
Estados Unidos).
Biótipo gengival clínico: O biótipo gengival clínico foi classificado de acordo com a
espessura gengival (ROSS et al., 2014), aferida com o auxílio de uma agulha
gengival descartável calibre 30G curta (Unoject, DFL, Rio de Janeiro, Brasil) e cursor
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endodôntico (Angelus, Londrina, Brasil), após anestesia local infiltrativa realizada
para exodontia, inserida 2mm acima da margem gengival vestibular, em sua maior
convexidade (Quadro 2).
Quadro 2 – Classificação do biótipo gengival clínico de acordo com a espessura
gengival.
Biótipo Gengival Clínico

Espessura

Fino

<1mm

Médio

≤1mm<2mm

Espesso

≥ 2mm

Fonte: Modificado de Ross et al., 2014.

Obtenção das medidas tomográficas e análise dos dados
As imagens tomográficas em arquivos no formato DICOM (Digital Imaging
Communications in Medicine) foram analisadas com auxílio do software de
manipulação de imagens tomográficas OnDemand 3Dapp (CyberMed, Tustin – CA,
EUA), por 02 avaliadores sob concenso e linhas de referência o longo eixo central
do dente a ser extraído ou do implante instalado.
Todas as medidas lineares foram obtidas na face vestibular dos dentes e
implantes; coletadas no período pré-operatório, e no pós-operatório em 03 e 06
meses. As diferenças entre as medidas foram calculadas neste intervalo de
observação.
As medidas pré e pós-operatórias estão definidas no quadro 3 e ilustradas
nas figuras 2 e 3, respectivamente.

25

Quadro 3 – Medidas lineares pré e pós-operatórias.
Medidas lineares

Descrição

Espessura gengival (EG)

2mm* apical à margem gengival vestibular.

Altura gengival (AG)

Distância entre margem gengival e a crista
óssea vestibular

Altura óssea (AO)

Distância da crista óssea vestibular à junção
amelocementária ou da coroa protética, ou
da plataforma do implante.

Espessura óssea (EO)

2mm* apical à crista óssea vestibular.

* Para determinar a distância de 2mm, a margem de erro foi de ±0,06mm nas medidas
tomográficas em virtude da dificuldade do cursor manual.
EG

AG

AO

EO

Figura 2 – Medidas lineares pré-operatórias. EG: Espessura de tecido mole; AG: Distância entre
margem gengival e a crista óssea vestibular; AO: Distância da crista óssea vestibular à junção
amelocementária ou à coroa protética; EO: Espessura do osso vestibular.

EG

AG

AO

EO

Figura 3 – Medidas lineares pós-operatórias. EG: Espessura de tecido mole; AG: Distância entre
margem gengival e a crista óssea vestibular; AO: Distância da crista óssea vestibular à plataforma do
implante; EO: Espessura do osso vestibular.
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Biótipo gengival tomográfico: O biótipo gengival observado através da ST-CBCT foi
classificado de acordo com a imagem tomográfica da espessura gengival, conforme
quadro 2 (ROSS et al., 2014), previamente à exodontia.
Os dados coletados foram submetidos à análise descritiva.
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RESULTADOS
Participaram deste estudo 06 pacientes com diferentes indicações para
exodontia

em

área

estética

da

maxila

e

reabilitação

com

implante

e

provisionalização imediatos, sendo 04 mulheres e 02 homens, entre 37 e 62 anos
(média de 44,7 anos de idade) (Tabela 2).
Tabela 2 – Idade e sexo dos pacientes, dentes extraídos e razões para
exodontia.
Paciente
01

Idade
(anos)
62

M

Elemento
dental
12

Fratura radicular - terço médio

02

37

F

21

Fratura radicular - terço cervical

03

54

M

21

Doença periodontal agressiva

04

50

F

22

Fratura radicular – terço médio

05

51

F

14

Fratura radicular – terço médio

06

38

F

24

Raiz residual

Sexo

Razão para exodontia

Os implantes utilizados foram do tipo cone morse selecionados de acordo com as
indicações para cada paciente.
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Paciente 01 – Neste paciente, o implante cone morse foi posicionado 3mm infraósseo com estabilidade primária >30Ncm, o gap (espaço) alvéolo-implante foi
preenchido com enxerto ósseo bovino liofilizado (Bio-Oss®) e enxerto subepitelial de
tecido conjuntivo removido do palato foi interposto entre osso e/ou enxerto e gengiva
vestibular. As modificações observadas tomograficamente aos 6 meses em
comparação com os 3 primeiros meses pós-operatórios, foram: aumento na
espessura de tecido duro e mole, e aumento ósseo em altura para 3,10mm,
reduzindo a AG para 3,19mm (Figura 4, tabela 4 e 5).

Figura 4 - Paciente 1 - Medidas lineares pré e pós-operatórias obtidas pela tomografia
computadorizada de feixe cônico utilizando afastador labial. EG: Espessura de tecido mole; AG:
Distância entre margem gengival e a crista óssea vestibular; AO: Distância da crista óssea vestibular
à junção amelocementária ou à plataforma do implante; EO: Espessura do osso vestibular.
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Paciente 02 - O implante cone morse foi instalado com estabilidade primária
>30Ncm, 2mm infra-ósseo, associado a enxerto ósseo bovino liofilizado (Bio-Oss®)
no gap alvéolo-implante por vestibular. Na avaliação tomográfica de 03 meses póscirúrgico, pode-se notar que o uso de enxerto ósseo associado com o implante
palatinizado favorece a formação de osso vestibular. Aos 06 meses de pósoperatório, a ST-CTCB registrou ganho em espessura de tecidos duro e mole,
quando comparado aos 03 meses; porém, houve reabsorção da crista óssea
vestibular, aumentando a AG para 3,34mm. A plataforma do implante foi aferida no
mesmo nível da crista óssea vestibular (Figura 5, tabela 4 e 5).

Figura 5 - Paciente 2 - Medidas lineares pré e pós-operatórias obtidas pela tomografia
computadorizada de feixe cônico utilizando afastador labial. EG: Espessura de tecido mole; AG:
Distância entre margem gengival e a crista óssea vestibular; AO: Distância da crista óssea vestibular
à coroa protética ou à plataforma do implante; EO: Espessura do osso vestibular.
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Paciente 03 - O implante cone morse foi instalado 2mm infra-ósseo com
estabilidade primária >30Ncm. O enxerto ósseo bovino utilizado foi o Lumina Bone
(granulação média). Ao final do acompanhamento foi registrado maior ganho de EG
e maior reabsorção óssea em espessura; a plataforma do implante encontrou-se ao
nível ósseo, com redução da AG para 7,69mm (Figura 6, tabela 4 e 5).

Figura 6 - Paciente 3 - Medidas lineares pré e pós-operatórias obtidas pela tomografia
computadorizada de feixe cônico utilizando afastador labial. EG: Espessura de tecido mole; AG:
Distância entre margem gengival e a crista óssea vestibular; AO: Distância da crista óssea vestibular
à junção amelocementária ou à plataforma do implante; EO: Espessura do osso vestibular.
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Paciente 04 – Neste paciente, o implante cone morse foi instalado com estabilidade
primária >30Ncm, 1mm infra-ósseo, preenchendo o gap alvéolo-implante com
enxerto ósseo bovino liofilizado (Bio-Oss®), e enxerto de tecido conjuntivo
subepitelial, interposto entre osso e/ou enxerto e gengiva vestibular. Na avaliação de
06 meses pós-operatórios, a AO foi registrada em 0,41mm, significando redução na
altura do osso vestibular enxertado, quando comparada com a avaliação aos 03
meses pós-operatórios. Foi registrado também perda de espessura de tecidos duro
e mole (Figura 7, tabela 4 e 5).

Figura 7 - Paciente 4 - Medidas lineares pré e pós-operatórias obtidas pela tomografia
computadorizada de feixe cônico utilizando afastador labial. EG: Espessura de tecido mole; AG:
Distância entre margem gengival e a crista óssea vestibular; AO: Distância da crista óssea vestibular
à coroa protética ou à plataforma do implante; EO: Espessura do osso vestibular.
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Paciente 05 - O implante cone morse foi instalado 1mm infra-ósseo com
estabilidade primária >40Ncm. A distância do gap alvéolo-implante foi menor que
2mm e por isso optou-se por não realizar enxerto ósseo. Aos 06 meses pósoperatórios em comparação com a avaliação de 03 meses, observou-se uma
redução na EO e na EG; a AG diminuiu para 2,32mm demostrando aumento em
altura da crista óssea vestibular, com a plataforma do implante 2,7mm abaixo da
crista óssea. Neste paciente houve dificuldade de visualização das imagens por
conta de artefatos decorrentes de núcleos metálicos fundidos (Figura 8, tabela 4 e
5).

Figura 8 - Paciente 5 - Medidas lineares pré e pós-operatórias obtidas pela tomografia
computadorizada de feixe cônico utilizando afastador labial. EG: Espessura de tecido mole; AG:
Distância entre margem gengival e a crista óssea vestibular; AO: Distância da crista óssea vestibular
à coroa protética à plataforma do implante; EO: Espessura do osso vestibular.
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Paciente 06 - O implante cone morse foi instalado com estabilidade primária
>40Ncm, 2mm infra-ósseo e com enxerto ósseo bovino liofilizado (Bio-Oss®) no gap
alvéolo-implante. A EG foi aferida em 1,11mm. Aos 06 meses pós-operatórios, em
comparação com o pós-operatório de 03 meses, houve ganho de espessura
gengival e óssea e pequena remodelação na altura óssea com aumento da AG e
diminuição da AO (Figura 09, tabela 4 e 5).

Figura 9 - Paciente 6 - Medidas lineares pré e pós-operatórias obtidas pela tomografia
computadorizada de feixe cônico utilizando afastador labial. EG: Espessura de tecido mole; AG:
Distância entre margem gengival e a crista óssea vestibular; AO: Distância da crista óssea vestibular
à junção amelocementária ou à plataforma do implante; EO: Espessura do osso vestibular.
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Na tabela 3 classifica-se o biótipo gengival, clínica e tomograficamente, antes
da instalação do implante dentário. Observa-se que os pacientes 03 e 05
apresentaram diferença na classificação entre os métodos de avaliação.
Tabela 3 – Biótipo gengival: comparação entre medidas
clínicas e tomográficas pré-operatórias.
Paciente

Medidas clínicas

Medidas tomográficas

Espessura

Biótipo

Espessura

Biótipo

1

1 mm

Médio

1,71

Médio

2

1,5 mm

Médio

1,91

Médio

3

2 mm

Espesso

1,62

Médio

4

1 mm

Médio

1,63

Médio

5

3 mm

Espesso

1,20

Médio

6

1,5 mm

Médio

1,11

Médio

As medidas tomográficas dos tecidos ósseo e gengival obtidas previamente à
exodontia, bem como suas alterações dimensionais após 3 e 6 meses podem ser
comparadas nas tabelas 04 e 05, respectivamente. A partir da avaliação das
imagens tomográficas não foi detectada perda óssea > 0,5mm na crista óssea
vestibular à plataforma do implante. Nos pacientes 02 e 03, o osso vestibular
encontrava-se no mesmo nível da plataforma do implante; nos demais pacientes os
implantes permaneceram infra-ósseos. A variação dimensional concomitante nos
tecidos ósseo e gengival pode ser observada nos pacientes 01, 02 e 06, onde
ocorreu um aumento da EO e da EG, e nos pacientes 04 e 05, com diminuição
simultânea das espessuras óssea e gengival. Já no paciente 03, não houve esta
correspondência.
Após 06 meses da cirurgia não foi observado sangramento, supuração ou
bolsas nos tecidos peri-implantares.
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A tabela 6 mostra a diferença entre a altura gengival (AG) vestibular clínica
(profunidade de sondagem) e a obtida tomograficamente, previamente à exodontia.
Tabela 6 - Altura da gengiva vestibular: comparação entre medidas
clínicas e tomográficas, previamente à exodontia.
AG

Diferença

tomográfica

mm (%)

Paciente

AG clínica

1

10 mm

11,18 mm

1,18 mm

(11,8 %)

2

3 mm

3,15 mm

0,15 mm

(5,0 %)

3

8 mm

8,12 mm

0,12 mm

(1,5 %)

4

2 mm

5,59 mm

3,59 mm

(179,5 %)

5

4,5 mm

2,03 mm

-2,47 mm

(-54,89 %)

6

3 mm

13,16 mm

10,16 mm

(338,67 %)

AG: Distância entre margem gengival e a crista óssea vestibular.
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DISCUSSÃO

Uma espessura mínima de 2mm de osso vestibular residual após a exodontia
parece representar um dos elementos-chave para se obter uma reabilitação com
implantes bem-sucedida do ponto de vista estético (BRAMANTI et al., 2018). No entanto,
há evidências de que a EO vestibular é geralmente menor antes mesmo da extração
dentária (BUSER et al., 2017), semelhante a todos os pacientes relatados no presente
estudo. A EO dos incisivos apresentou valores próximos aos achados de Zekry et al.
(2014), num estudo com avaliação TCFC, para dentes anteriores, enquanto nos primeiros
pré-molares a EO pré-operatória foi menor. Esta fina espessura óssea pode ser atribuída
ao fato de que o primeiro pré-molar superior habitualmente possui duas raízes no sentido
vestíbulo-palatino e está localizado em uma região da maxila onde a crista alveolar é
geralmente mais fina (ROJO-SHANCHIS et al., 2017). Outros estudos a partir de TCFC,
registraram uma espessura média inferior a 1,5mm do osso vestibular abaixo da crista
óssea em dentes anteriores e primeiros pré-molares da maxila (JANUÁRIO et al., 2011;
GHASSEMIAN et al., 2012).
No presente estudo, durante o acompanhamento tomográfico, registrou-se tanto
aumento como redução da EO nos pacientes apresentados. Um aumento gradativo foi
observado nos pacientes 01 (1,03mm/141%), 02 (0,66mm/20,24%) e 06 (0,06mm/1,29%),
enquanto redução da EO foi registrada aos 06 meses nos pacientes 03 (-0,17mm/24,63%) e 04 (-0,41mm/-25,15%); em todos estes pacientes o gap alvéolo-implante foi
preenchido com enxerto ósseo granulado. Nas imagens tomográficas observadas por Roe
et al. (2012), notou-se diminuição na espessura do osso vestibular após instalação de
implantes e provisionalização imediatos, mesmo com a utilização de enxerto ósseo. Uma
perda na espessura óssea vestibular de, em média, 0,32mm tem sido relatada após
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instalação imediata do implante com enxerto ósseo (CHEN; DARBY; REYNOLDS, 2007)
e de 1,10 a 1,90mm sem enxerto ósseo (SANZ et al., 2010). Chen, Darby e Reynolds
(2007), num acompanhamento pós-operatório de 03 anos, relataram que implantes
imediatos sem enxerto ósseo no gap alvéolo-implante resultou em redução da EO de
aproximadamente 50%, enquanto os alvéolos que receberam osso bovino inorgânico
liofilizado exibiram uma perda dimensional de aproximadamente 25%. Nos estudos de
Araújo, Linder e Lindhe (2011), a colocação de osso bovino liofilizado no gap alvéoloimplante resultou em tecido ósseo peri-implantar mais espesso e aumento do contato
marginal entre osso e implante. Cardaropoli et al. (2014) observaram que aos 4 meses
pós-operatórios, nos pacientes que receberam enxerto bovino, a reabsorção óssea
horizontal foi significativamente menor em comparação com o grupo que não recebeu
enxerto (1,04mm vs 4,48mm). Para Cristalli et al. (2015), o enxerto ósseo bovino tem sido
o mais indicado por ser lentamente reabsorvido e mais estável ao longo do tempo. No
estudo de Roe et al. (2012), após a instalação de 21 implantes imediatos unitários
superiores anteriores com provisionalização imediata e enxerto ósseo no gap alvéoloimplante, a média das alterações da espessura do osso vestibular variou de -1,23 a 0,08mm, após 01 ano de acompanhamento.
No paciente 05 optou-se por não realizar a enxertia óssea, já que o gap alvéoloimplante foi menor que 2mm. No espaço periimplantar de 2mm ou menos geralmente
ocorre cicatrização óssea espontânea; nas distâncias maiores que 2mm, o uso do enxerto
ósseo tem sido preconizado (HÄMMERLE; CHEN; WILSON, 2004). Neste paciente,
houve uma redução na EO de -0,38mm (-10,64%) no intervalo de 3 para 6 meses.
No presente estudo foram registrados valores altos para AO, no período préoperatório, visto que a maioria dos pacientes apresentavam reabsorção óssea vestibular
acentuada, seja por doença periodontal ou fratura radicular, implicando em AO
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aumentada. Valores inferiores são observados em dentes hígidos de pacientes com
saúde periodontal. Zekry et al. (2014) mencionaram que distância da AO nos dentes
anteriores hígidos variou de 0,4 a 4mm, com uma tendência para aumentar com o
avançar da idade; esse aumento representa perda de inserção periodontal ao longo da
vida. Enquanto nos estudos de Rojo-Shancis et al. (2017) a AO em pré-molares livre de
alterações periodontais variou de 0,95 a 3,5mm.
Nos pacientes 01 e 05, ao final do período de acompanhamento, foi observado um
discreto aumento na AO, demonstrando um crescimento coronal do osso vestibular.
Aumento da AO também foi referida nos estudos de Takeshita et al. (2015) que
acompanharam por 18 meses, 18 pacientes com 21 implantes imediatos em região
anterior de maxila. Os resultados da alteração óssea marginal mostraram que o contato
osso-implante se deslocou para um nível mais coronal na maioria das vezes. Os autores
explicam que este aumento ósseo é provavelmente causado por uma mineralização
contínua e densificação do osso, e sugerem que o procedimento de implante imediato
pode ter contribuído para a preservação do nível ósseo. Isso está de acordo com
Vandeweghe et al. (2013) que notaram melhor preservação da crista óssea para
implantes imediatos quando comparados a implantes tardios.
Uma discreta reabsorção da crista vestibular foi registrada nos pacientes 02 (0,25mm) e 03 (-1,03mm), pois a crista e a plataforma do implante apresentaram-se no
mesmo nível aos 06 meses de acompanhamento. Nos pacientes 04 e 06, a plataforma do
implante permaneceu infra-óssea, após discreta redução da AO (-0,09mm e -0,05mm,
respectivamente). Araújo e Lindhe (2011) ressaltaram que o nível vertical do osso
vestibular nos implantes imediatos com provisionalização imediata raramente remodela
além de 1mm apical à plataforma do implante. No estudo de Bramanti et al. (2018), a taxa
de reabsorção foi de -0,79mm aos 3 meses e -1,01mm aos 6 meses, alterações muito
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próximas às observadas no presente estudo. Já nos relatos de Martin et al. (2014), após
um acompanhamento de 8 meses de implantes imediatos com provisionalização e uso de
enxerto ósseo no gap álveolo-implante, foi registrado uma perda em altura do osso
vestibular de -0,2mm, sem significância estatística. Roe et al. (2012) mencionaram uma
variação média do nível ósseo vestibular vertical de -0,82mm.
Relacionando espessura e altura do osso vestibular, a fina espessura da cortical
vestibular tem sido associada à perda de altura óssea após a extração dentária na região
anterior da maxila (ROE et al., 2012). Este fato foi observado nos pacientes 03 e 04, onde
a perda de altura óssea ocorreu simultaneamente com a perda em espessura (Tabela 4).
O posicionamento dos implantes e a presença de dentes adjacentes também
desempenham um papel importante para a manutenção do osso alveolar vestibular.
Neste estudo, os implantes foram instalados às expensas da cortical palatina e os sítios
de instalação apresentavam dentes contíguos. Em implantes vestibularizados, a recessão
óssea vestibular é maior (CHEN; DARBY; REYNOLDS, 2007); e a presença de dentes
adjacentes ao sítio de implantação constitui uma condição mais favorável, uma vez que
possuem menor perda óssea em relação aos sítios localizados próximos a uma área
edêntula (BOTTICELLI et al., 2008).
Uma importante contribuição deste estudo é a possibilidade de mensurar
concomitantemente as alterações dimensionais do tecido ósseo e gengival vestibular,
pela técnica de ST-CBCT. Comparando a espessura de tecido gengival e ósseo préoperatória, nota-se que a EG se apresentou maior que a EO em todos os dentes. Outros
estudos na literatura, a partir de TCFC, já demostraram uma correlação positiva entre a
espessura gengival e do osso vestibular dos dentes (YOUNES et al., 2016).
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O crescente aumento da espessura de tecido gengival foi observado nos pacientes
01, 02, 03 e 06. Apenas os pacientes 01 e 04 receberam enxertos conjuntivos e a média
da EG, nesses pacientes, previamente à cirurgia foi de 1,67mm e após 06 meses foi de
2,73mm. Nos pacientes que não receberam enxerto conjuntivo, a média da EG foi de
2,92mm antes da cirurgia e após 06 meses foi de 3,68mm (Tabela 2 e 5). No estudo de
Frizzera et al. (2018), a média da EG dos dentes previamente à exodontia foi de 0,98mm;
06 meses após a cirurgia a média foi de 2,82mm, para pacientes que receberam enxerto
subepitelial de tecido conjuntivo. Nos pacientes que não utilizaram enxerto conjuntivo, a
média da EG foi de 1mm antes da exodontia e após 06 meses foi de 2,04mm. No estudo
de Cardaropolli et al. (2015) com 26 implantes imediatos unitários e provisionalizados, o
gap alvéolo-implante foi enxertado com osso bovino inorgânico liofilizado sem enxerto
conjuntivo, e não foram observadas diferenças significativas na EG, com uma redução
cumulativa de -0,46mm.
Nos pacientes 01 e 05, após a reabilitação com implantes e provisionalização
imediatos, foi registrada redução da AG e aumento da AO. Nos pacientes 02, 04 e 06 foi
observado redução da AO e consequente aumento da AG. Apenas no paciente 03 foi
registrado

redução

na

altura

gengival,

já

que

a

AG

e

a

AO

diminuíram,

concomitantemente (Tabela 4 e 5). Com exceção do paciente 02, nos demais pacientes
as mudanças na AG foram maiores nos 03 primeiros meses, corroborando com os
resultados de Ross et al. (2014). Essas alterações foram mensuradas apenas por meio
das imagens da ST-CBCT, uma vez que clinicamente não houve exposição de
componente metálico do implante e as papilas encontravam-se íntegras no controle de 06
meses pós-operatórios, sem recessão gengival.
No paciente 06, a distância clínica da margem gengival a crista óssea vestibular
após a exodontia foi de 3mm e na tomografia registrou-se 13,16mm (Tabela 6). Essa
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diferença pode ser atribuída à fina espessura do osso vestibular que não pode ser
detectado pela ST-CBCT. A falta de reprodução na tomografia de uma estrutura presente
clinicamente pode ocorrer devido a um artefato conhecido como efeito de volume parcial.
A principal manifestação do efeito de volume parcial é a não reprodução de estruturas
ósseas finas, gerando artefatos de depleção óssea, também chamados erros de exclusão
(HEMMY; TESSIER, 1985). Outro artefato que pode prejudicar a visualização de detalhes
em regiões peri-implantar é o efeito conhecido como beam-hardening ou endurecimento
de feixe, que ocorre devido à absorção de fótons de raios X de baixa energia por
materiais densos com alto número atômico (MAKINS, 2014).
O nível marginal da mucosa vestibular pode ser afetado pela altura da crista óssea
vestibular e interproximal, pelo posicionamento tridimensional do implante e pela
profundidade da plataforma do implante (NISAPAKUTORN et al., 2009). O biótipo
gengival, a técnica cirúrgica, o motivo da perda dentária e o diâmetro do implante podem
influenciar a recessão gengival (ROSS et al., 2014). Kan et al. (2011), num estudo
retrospectivo de 5 anos, observaram que a recessão gengival foi significativamente
reduzida usando um implante de diâmetro estreito em região estética. Nos pacientes 02,
03, 05 e 06 deste estudo, foram utilizados implantes de 3,5mm de diâmetro. O diâmetro
mais espesso foi 4,3mm no paciente 01. No estudo de Ross et al. (2014), o achado mais
significativo segundo os autores foi a correlação entre implantes de 3,5mm de diâmetro e
mínima recessão gengival.
Para classificação do biótipo gengival podem ser empregados métodos clínicos,
diretos com uso de paquímetros após exodontias e/ou métodos não invasivos e de
precisão com o uso da TCFC com retração dos tecidos moles (ROSS et al., 2014). Neste
estudo observa-se falta de concordância na classificação entre os métodos clínico e
tomográfico nos pacientes 03 e 05.
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Os implantes e provisionalização imediatos são capazes de manter o contorno dos
tecidos moles e estética do dente extraído (CARDAROPOLI et al., 2015). Em 2018,
Amato, Polara e Spedicato observaram que as alterações teciduais volumétricas
vestíbulo-palatal podem ser minimizadas se uma coroa protética provisória é
imediatamente conectada e um enxerto ósseo é inserido simultaneamente ao implante
imediato. Frizzera et al. (2018) realizaram um estudo utilizando TCFC com afastador labial
e notaram que o implante palatinizado e o provisório fabricado com um contorno côncavo
subgengival cria um vazio interno entre gengiva e a provisória imediata proporciona
melhora na espessura do tecido gengival. Ross et al. (2014) defenderam que na
provisionalização imediata o desenvolvimento de um perfil de emergência adequado pode
melhorar o resultado estético formando um complexo gengival estável antes da confecção
da restauração definitiva. Na presente série de pacientes, todos os implantes receberam
provisionalização imediata. Ao final do acompanhamento de 6 meses, os pacientes
permaneceram com arquitetura gengival e óssea estáveis, garantindo a estética do
sorriso, estando indicada a substituição da coroa protética provisória pela definitiva.
Aguardar este período da remodelação gengival mais intensa é fundamental para que o
perfil de emergência se desenvolva e se estabilize antes de prosseguir com a restauração
definitiva (CHEN; BUSER, 2014).
Nesta série, optou-se por utilizar implantes com conexão do tipo cone morse. De
Castro et al. (2014) observaram vantagens no uso do cone morse sobre os implantes com
hexágono externo; dentre elas, destacaram que o implante cone morse instalado infraósseo apresenta menor remodelação óssea, ausência de micromovimentações entre
intermediário protético e implante, crescimento coronal do osso sobre a plataforma do
implante, e maior disponibilidade de tecidos moles favorecendo o condicionamento
gengival final.
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Estudos a longo prazo mostram que implantes e provisionalização imediatos
possuem alta taxa de sucesso clínico na região estética da maxila (KAN et al., 2011) com
resultados semelhantes aos de implantes instalados em alvéolos cicatrizados. O
conhecimento e experiência clínica do profissional, bem como os fatores de risco do
paciente influenciam no tratamento, especialmente nos resultados estéticos (RAES et al.,
2018).
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CONCLUSÃO

A ST-CBCT demonstrou ser um instrumento não invasivo para avaliação dos tecidos
ósseo e gengival no pré e pós-operatório de reabilitação com implantes imediatos e
permitiu mensuração padronizada dos tecidos periimplantares a longo prazo.
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