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RESUMO 

Ribeiro RA. Influência de aspectos morfológicos do tecido ósseo na escolha da 
técnica cirúrgica e na análise da estabilidade primária do implante [tese]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2019. Versão Corrigida. 

A avaliação da densidade mineral óssea é importante para o planejamento cirúrgico 

na instalação de implantes. Nestas cirurgias, a busca pela estabilidade primária é 

essencial para a sucesso da reabilitação. O objetivo neste estudo foi a verificação de 

aspectos morfológicos do tecido ósseo na avaliação da qualidade óssea e sua 

influência na escolha da técnica cirúrgica e na análise da estabilidade primária do 

implante em maxila. Foram avaliados 113 implantes na região da maxila de 49 

pacientes, em sua maioria mulheres (77,6%) com idade média de 53,4 anos, 

avaliando na radiografia panorâmica o índice cortical mandibular, índice mentual e a 

análise de dimensão fractal. Na tomografia computadorizada de feixe cônico foi 

avaliado o valor de tons de cinza e a espessura da cortical da crista alveolar, além 

de dados referentes à técnica de instalação do implante, torque de inserção e 

análise de frequência de ressonância. Em uma comparação entre médias dos 

grupos de valor de tons de cinza com valores menores e análise de dimensão fractal 

com valores maiores em implantes, em que foi necessário realizar subfresagem, não 

houve diferenças significativas entre as variáveis categóricas de espessura da 

cortical da crista alveolar e o índice cortical mandibular para p < 0,05, bem como não 

houve correlação entre torque de inserção, análise de frequência de ressonância, 

valor de tons de cinza e análise de dimensão fractal. Não foi confirmada a influência 

da qualidade óssea na escolha da técnica cirúrgica utilizada, mesmo que o ganho na 

estabilidade primária tenha sido alcançado. 

Palavras Chaves: Densidade Óssea. Radiografia Panorâmica. Tomografia 

Computadorizada de Feixe Cônica. 





ABSTRACT 

Ribeiro RA. Influence of morphological aspects of bone tissue in the choice of 
surgical technique and in the analysis of primary implant stability [thesis]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2019. Versão Corrigida. 

The evaluation of bone mineral density is important for surgical planning in implant 

installation. In these surgeries the search for primary stability is essential for the 

success of rehabilitation. The aim of this study was to verify the morphological 

aspects of bone tissue in the evaluation of bone quality and its influence on the 

choice of surgical technique and on the analysis of primary implant stability. A total of 

113 maxillary implants were evaluated in 49 patients who were mostly women 

(77.6%) aged 53.4 on average. The panoramic radiography evaluated the 

mandibular cortical index, the metual index and the analysis of the fractal dimension. 

In the cone beam computed tomography, the value of grayscale and the cortical 

thickness of the alveolar crest were evaluated, as well as the data derived from the 

implant installation technique, insertion torque and resonance frequency analysis. 

The comparison between grayscale value group with smaller values and fractal 

dimension analysis with larger values in implants where underweighting was 

required, there were no significant differences between the categorical variables of 

the alveolar crest cortical thickness and the cortical index to p < 0.05 and there was 

no correlation between insertion torque, resonance frequency analysis, grayscale 

value and fractal dimension analysis. It was not confimed the influence of bone 

quality in the choice of the surgical technique used, even if the gain in primary 

stability was reached.  

Keywords: Bone Density. Panoramic Radiography. Cone Beam Computed 

Tomography. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Uma avaliação pré-cirurgica da densidade mineral óssea é importante para o 

planejamento cirúrgico na instalação de implantes. Os métodos radiográficos ou 

tomográficos são os mais utilizados para avaliação da qualidade óssea pré-cirúrgica 

(Valiyaparambil et al., 2012).  

As radiografias panorâmicas são rotineiramente realizadas para a avaliação 

de doenças bucais, incluindo cárie e doença periodontal, e podem ser uma 

excelente ferramenta na identificação de pacientes com baixa densidade óssea. 

(Mansour et al., 2013). Por meio de alguns índices radiomorfométricos, tais como o 

Mentual (IM) e Cortical Mandibular (ICM), é possível realizar triagem de pacientes 

com baixa densidade com baixo custo (Klemetti et al., 1994; Taguchi et al., 1995).  

O interesse no diagnóstico de baixa massa óssea a partir da mensuração do 

IM nas radiografias panorâmicas vem aumentando, devido à forte correlação com a 

densidade mineral óssea (Horner; Devlin, 1998).  

Outra forma de avaliar a qualidade óssea em radiografias panorâmicas é, 

segundo alguns autores, pela análise da dimensão fractal (DF) para avaliação de 

estruturas geométricas irregulares do osso medular em uma área pré-determinada 

(Bollen et al., 2001; Wojtowicz et al., 2003; Tosoni et al., 2006).  

O rápido avanço em diagnóstico por imagem e planejamento do tratamento 

digital teve um grande impacto na implantodontia. Pela implementação dos dados 

tomográficos a um software dedicado, o clínico pode analisar e planejar virtualmente 

sua cirurgia.  As características estruturais do osso alveolar da região a ser 

implantada também podem ser avaliadas nas imagens tomográficas antes da 

cirurgia, e isso não só pode ajudar a abster-se das zonas comprometidas, mas, 

também, ajudar o especialista na decisão de empregar as técnicas cirúrgicas 

convencionais ou modificadas para sustentar a estabilidade primária, pré-requisito 

essencial para a integração óssea (Arisan et al., 2013). 

A espessura da cortical da crista óssea alveolar observada na tomografia 

computadorizada de feixe cônico (TCFC) pode ser mais um preditivo de avaliação 

da qualidade óssea (Cortes et al., 2015). Outra possibilidade é a utilização do valor 
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de tons de cinza, avaliada por um software, que pode estimar a densidade óssea por 

meio de intensidade de pixel (Valiyaparambil et al., 2012). 

A qualidade óssea depende especificamente de cada paciente e região, uma 

vez que esta característica depende da cortical óssea e do osso trabecular, além da 

mineralização óssea da região para a implantação (Valiyaparambil et al., 2012).  

A estabilidade de um implante pode ser definida como a ausência de 

mobilidade clínica sob uma carga específica, que depende do contato da superfície 

do implante e o tecido ósseo adjacente, sendo a estabilidade primária aquela 

alcançada ao término da instalação do implante (Herrero-Climent et al., 2012). 

Uma das formas de verificar a estabilidade primária é por meio da avaliação 

do torque de inserção, sendo este um dos métodos mais utilizados por ser prático e 

fácil de obter no momento da instalação do implante. Não existe um parâmetro que 

determine um valor que possa estabelecer um prognóstico favorável ou não para 

osseointegração, no entanto, implantes com torque de inserção mais altos estão 

relacionados com sucesso na osseointegração e, da mesma forma, os implantes 

com baixo torque de inserção estão mais relacionados com falhas (Hsu et al., 

2013a). 

Outra forma de avaliar a estabilidade primária é com a utilização do Osstell®, 

um aparelho que mede a rigidez do conjunto ósseo e do implante e a sua 

capacidade de resistir às forças de flexão por meio da análise de frequência de 

ressonância (AFR) ao investigar a frequência da oscilação na junção implante/osso 

(Degidi et al., 2010).  

A falta de estabilidade primária em osso de baixa densidade apresenta maior 

taxa de insucesso (Martinez et al., 2001). Várias modificações na técnica cirúrgica 

têm sido descritas para aumentar a estabilidade primária em osso de baixa 

densidade, as quais sugerem o procedimento de subfresagem, que é descrito na 

literatura como o uso de broca de diâmetro final menor do que o proposto nos 

protocolos de cirurgia de implante (Friberg et al., 2001; Friberg et al., 2002).  

Desta maneira, durante a fase de planejamento cirúrgico, torna-se essencial o 

estudo dos métodos relacionados com a predição da qualidade óssea em pacientes 

com indicação cirúrgica, especialmente em Implantodontia. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO  

Vários autores buscam avaliar a qualidade e quantidade ósseas sob 

diferentes aspectos metodológicos (Mansour et al., 2013).  

Os métodos para a mensuração da massa óssea, do teor mineral e da 

densidade óssea desenvolveram-se rapidamente durante as duas últimas decadas, 

o que torna possível estudar as alterações produzidas pela idade e edentulismo. Na 

Odontologia, essa preocupação teve início com a descoberta da osseointegração. A 

utilização de implantes para a reabilitação oral cresceu gradualmente e, com isso, a 

necessidade de maior conhecimento prévio da região a ser implantada. A qualidade 

óssea bem como a quantidade são dois fatores preponderantes para o sucesso 

neste tipo de reabilitação. Logo, avaliar a qualidade óssea por meio da densidade 

mineral óssea é altamente confiável e amplamente utilizado nos dias de hoje. Sabe-

se que, para ocorrer a osseointegração, a ausência de micromovimentos durante a 

fase de reparação é fundamental, portanto, conhecer a densidade mineral óssea é 

um parâmetro importante no planejamento cirúrgico para a realização da instalação 

de implantes. (Klemetti et al., 1993). 

2.2 QUALIDADE ÓSSEA E ÍNDICES RADIOMORFOMÉTRICOS 

A qualidade óssea pode ser avaliada em radiografia panorâmica utilizando o 

índice radiomorfométrico, como o IM, que é um índice quantitativo, mas a precisão 

das mensurações radiográficas é limitada pelas dificuldades de reprodução e 

precisão (Devlin et al., 2001).  

Taguchi et al. (1995) determinou o IM como sendo a largura medida da 

cortical inferior na região do forame mentual em ambos os lados para avaliar a 

densidade óssea.   

As medidas do IM com valores < 3 mm são associadas à baixa densidade 

óssea (Horner et al., 2002). 

Outro índice bastante utilizado para avaliação da densidade óssea é o ICM, 

índice qualitativo que é determinado na observação da estrutura da cortical inferior 

da mandíbula em ambos os lados (Klemetti et al., 1993). 
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Klemetti et al. (1994) estabeleceu este índice radiomorfométrico qualitativo, 

em que avalia o grau de reabsorção da cortical da base da mandíbula, em: 

• C1: A margem cortical da base da mandíbula se apresenta normal em 

ambos os lados da mandíbula; 

• C2: A margem cortical da base da mandíbula com defeitos semilunares 

(cavidades de reabsorção) e resíduos corticais de camadas espessas de um ou de 

ambos os lados da mandíbula; 

• C3: A margem cortical da base da mandíbula aparece claramente porosa 

com resíduos de espessura cortical. 

Yalcin et al. (2019) verificaram imagens panorâmicas de 49 pacientes com 

esclerodermia e 51 pacientes saudáveis como controle. Foram determinados índices 

radiomorfométricos mandibulares, incluindo ICM, IM, panorâmico mandibular (IPM), 

Gonial (IG) e Antegonial (IA). Os índices radiomorfométricos determinados podem 

ser utilizados em imagens panorâmicas para identificar a existência de uma 

estrutura porosa no osso cortical mandibular em pacientes com esclerodermia.  

Balto et al. (2018) avaliaram imagens de 431 mulheres, por meio de 

radiografias panorâmicas e densitometria óssea, e calssificaram em grupo normal, 

osteopênicos e osteoporótico. Realizaram exames medindo hormônio folículo 

estimulante sérico, hormônio luteinizante (LH), estradiol (E2), 25-hidroxi-vitamina D 

(25OHD) e hormônio da paratireóide intacto. Além disso, creatinina sérica, cálcio e 

fosfato, juntamente com osteocalcina sérica (s-OC), propéptídeo N-terminal 

procolágeno tipo I (s-PINP) e telopeptídeo C-terminal reticulado de colágeno tipo 1 

(s-CTX). Realizou-se análise da curva ROC para o ICM, IPM. Foram utilizados 

valores de corte de 4,6 no escore T <-1 e 4,1 no escore T ≤-2,5. O ICM mostra-se 

um importante parâmetro radiográfico panorâmico e pode ser usada para predição e 

diagnóstico de osteoporose em mulheres na pós-menopausa com baixa densidade 

mineral óssea. 
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Bajoria et al. (2015) avaliaram os índices radioformométricos, ICM, IPM, IA e 

IG, que foram desenvolvidos para avaliar e quantificar a qualidade da massa óssea 

mandibular. Foram avaliados um total de 23 pacientes selecionados aleatoriamente 

e incluídos no estudo. A radiografia panorâmica de cada paciente foi realizada, e os 

índices radiomorfométricos foram determinados. Os ICM, IPM e IM podem ser 

efetivamente medidos em uma radiografia panorâmica, portanto, podem ser 

utilizados como ferramenta de triagem para determinar a osteoporose. Todos os 

índices têm uma correlação negativa com a idade e uma diferença significativa entre 

os grupos etários mais jovens e mais velhos. Todos os índices foram 

significativamente menores nas mulheres quando comparados aos homens da 

mesma faixa etária. 

Bozdag e Sener (2015) realizaram um estudo medindo o ICM, IM, IPM e a 

espessura cortical do osso na zona do ângulo gonial (TG) em radiografias 

panorâmicas de uma grande amostra de gênero masculino e feminino para 

determinar como eles se relacionam com a idade, gênero e estado dentário dos 

pacientes. Foram obtidas 910 radiografias panorâmicas e agrupadas em idade, 

estado dentário e gênero. Os ICM, IM, IPM e TG foram analisados. Os efeitos da 

idade e da perda dentária são diferentes no gênero feminino e masculino. Nas do 

gênero feminino, os efeitos nocivos da perda dentária e idade são mais 

proeminentes de acordo com as medidas IPM e IM. Os efeitos da idade e da perda 

de dente nas medidas TG e ICM são semelhantes, e esses índices podem ser 

aceitos como mais confiáveis em estudos, incluindo ambos os gêneros. 

Chandak et al. (2017) compararam a qualidade óssea das mulheres pré e 

pós-menopausa utilizando os índices quantitativos determinados por medições em 

radiografias panorâmicas IM, IPM, IA e IG e para determinar os efeitos dos níveis 

séricos de cálcio e estradiol na perda óssea alveolar. Avaliaram 60 pacientes do 

gênero feminino na faixa etária de 25 a 55 anos. Os pacientes foram divididos em 

três grupos iguais, ou seja, controle do grupo A (mulheres pré-menopáusicas), grupo 

de estudo B (mulheres do período pós-menopáusico com periodonto saudável), 

grupo de estudo C (mulheres em pós-menopausa com periodontite). Os índices 

quantitativos foram medidos em radiografias panorâmicas digitais dos pacientes e os 

níveis séricos de cálcio e estradiol foram determinados. Houve correlação dos níveis 

médios de estradiol com os índices radiográficos de pacientes do grupo C, com 
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diferença estatisticamente significante com correlação positiva com largura cortical 

(p=0,04) enquanto correlação estatisticamente não significativa com outros índices. 

Há uma pequena evidência de correlação desses índices com níveis séricos de 

estradiol e cálcio e, portanto, é necessária uma pesquisa detalhada sobre essa 

correlação. 

Akay et al. (2019) examinaram radiografias panorâmicas digitais pertencentes 

a 253 pacientes com idades entre 18 e 35 anos. Foram divididos em dois grupos, um 

de pacientes com ausência de ao menos um dente, e outro de controle com a 

arcada completa. O grupo de pacientes (n = 46) incluiu indivíduos com pelo menos 

um dente extraído na região posterior da mandíbula, e o grupo controle (n = 45) 

incluiu pacientes dentados completos. Os índices IM e o IPM foram calculados 

bilateralmente para todos os indivíduos. A perda de dentes em adultos jovens não 

levou a nenhuma alteração nos índices de IM, IPM entre os dois sexos. 

2.3 QUALIDADE ÓSSEA E ANÁLISE DA DIMENSÃO FRACTAL 

Outra forma de determinar as características morfológicas dos ossos 

trabeculares da maxila e da mandíbula é por meio da DF, o que pode diferenciar 

entre pacientes com boa qualidade e densidade óssea e os pacientes com baixa 

qualidade e densidade óssea (White; Rudolph, 1999). 

É possível avaliar a qualidade óssea por meio da DF, que pode ser usada 

para caracterizar a microestrutura de meios porosos, particularmente o tecido ósseo 

(Sanchez-Molina et al., 2013).  

A DF corresponde a um método de avaliação de padrões estruturais 

complexos, por meio de fórmula matemática. Quando o método fractal empregado é 

o box-counting, os valores situam-se entre 1 e 2 (Yasar; Akgunlu, 2006). 

Kurşun-Çakmak e Bayrak (2018) verificaram radiografias panorâmicas de 104 

pacientes com Diabetes Mellitus avaliando a DF, ICM, IPM em mandíbulas. As 

arquiteturas ósseas corticais e trabeculares dos pacientes com Diabetes Mellitus 

Tipo 1 e Diabetes Mellitus Tipo 2 não foram diferentes. Os pacientes com Tipo 1 

apresentaram medidas corticais mais baixas em comparação ao grupo controle, 

quanto ao DF não houve diferença estatística. 
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Kulczyk et al. (2018) utilizaram um total de 50 implantes dentários de dois 

estágios que foram instalados em maxila e mandíbula de um total de 32 pacientes. 

Após a instalação do implante, avaliaram a análise de frequência de ressonância 

(AFR) por meio do quociente de estabilidade do implante (ISQ). Nas radiografias 

periapicais digitais, três regiões de interesse (ROIs) de 35x35 pixels foram 

escolhidas próximas ao pescoço (ROI 1), meio (ROI 2) e parte apical (ROI 3) do 

implante, respectivamente. Para cada ROI, a DF foi calculada. Os valores de ISQ e 

DF foram correlacionados na maxila, mas não houve correlação na mandíbula. A DF 

do osso alveolar, medida apenas a partir de radiografias digitais intraorais, pode não 

ser suficiente como parâmetro para determinar a estabilidade primária em implante. 

Suer et al. (2016) investigaram a correlação entre valores de DF obtidas por 

meio de radiografias panorâmicas e torque de inserção (TI) e valores de AFR em 

implantes da mandíbula. Observaram correlação linear entre os valores de TI, AFR e 

DF e entre si. 

Sindeaux et al. (2014) realizou um estudo retrospectivo. Foram selecionadas 

133 radiografias panorâmicas de homens com idade > 60 anos e mulheres pós-

menopáusicas com densitometria óssea de coluna lombar e quadril classificadas 

como normais ou osteoporóticas. A DF de cinco regiões mandibulares e corpo 

mandibulares normalizadas de interesse e largura cortical mandibular foram medidas 

nas radiografias por radiologista oral experiente, cego ao diagnóstico densitométrico. 

O estudo concluiu que os valores da DF no osso cortical mandibular e o osso cortical 

e largura cortical mandibular foram menores em mulheres com osteoporose. Um 

modelo de regressão logística bem ajustado mostrou que as medições ósseas 

corticais podem ser consideradas como ferramentas auxiliares para pacientes 

referentes ao exame de densidade mineral óssea medida pela absorciometria dupla 

de raios-X (DXA). 

Mostafa et al. (2016) avaliaram neste estudo a viabilidade do uso de índices 

radiomorfométricos em TCFC e da DF para detectar osteoporose em mulheres pós-

menopausa e compará-las com o grupo de controle saudável e correlacionar os 

achados com a densidade mineral óssea medida pela absorciometria dupla de raios-

X (DXA). O estudo consistiu em 50 mulheres pós-menopausa, com idade variando 

de 55 a 70 anos. Com base nos resultados de DXA, foram classificados em grupos 
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osteoporóticos e de controle, e medidos os índices radiomorfómetricos em TCFC e a 

DF. Foram detectadas diferenças significativas para os índices cortical na tomografia 

computadorizada (ICTC), mentual na tomografia computadorizada (IMTC) e 

mandibular na tomografia computadorizada (ITC) entre os grupos de controle e 

osteoporótica. O grupo de controle apresentou valores médios mais altos que o 

grupo osteoporótico. Para os valores de DF, não foram encontradas diferenças 

significativas entre os dois grupos. Os índices radiomorfométricos da TCFC podem 

ser utilizados como uma ferramenta adjuvante para encaminhar pacientes com risco 

de osteoporose para posterior avaliação. 

2.4 QUALIDADE ÓSSEA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE 

CÔNICO 

A utilização de tomografia computadorizada com feixe de cônico (TCFC) 

aumetou sua utilização exponencialmente na Odontologia com o impacto claro da 

Implantodontia (Rios et al., 2017). 

A TCFC é uma valiosa ferramenta de diagnóstico para o plano pré-cirurgico 

em tratamento com implantes, visto que fornece uma avaliação tridimensional, 

multiplanar da região maxilofacial e a capacidade de reconstruir todo o volume. No 

planejamento, a TCFC é usada para avaliar tanto a quantidade quanto a qualidade 

óssea. Ao contrário das radiografias periapicais convencionais e radiografias 

panorâmicas, as imagens de TCFC são livres de qualquer distorção geométrica ou 

ampliação. Assim, o cirurgião dentista pode mensurar com precisão a altura e a 

largura do osso alveolar residual, detectar quaisquer variações anatômicas e 

determinar a proximidade de estruturas vitais, como o seio maxilar e canais 

neurovasculares. A TCFC também fornece de forma quantitativa a qualidade óssea 

do local a ser implantado, com auxílio do software, utilizando ferramentas para medir 

a intensidade de pixel de uma região de interesse (ROI) (Valiyaparambil et al., 

2012). 

Infelizmente, a TCFC é uma ferramenta ainda pouco utilizada entre os 

implantodontistas como método de diagnóstico; estima-se que 16% utilizam em suas 

avaliações devido a dificuldade de conhecimento para interpretação das imagens 

(Rios et al., 2017). 
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Cortes et al. (2015) utilizou em seu estudo a TCFC para avaliar a espessura 

da cortical da crista alveolar e determinou um ponto de corte para determinar a baixa 

qualidade óssea no valor < 0,75 mm de espessura de cortical. 

Em seu estudo, validou uma classificação baseada no índice cortical 

mandibular e espessura cortical da crista óssea alveolar dividida em três categorias: 

1) Classe I, quando ambas as variáveis atingirem o ponto de corte para os valores 

C1 no ICM e ³ 0,75 mm para espessura da cortical da cristal alveolar; 2) de classe II, 

quando uma das variáveis atinge o ponto de corte; e 3) classe III, quando nenhuma 

das variáveis atingir o ponto de corte. Implantes colocados na classe I têm 90% de 

probabilidade de ter um torque elevado e poderiam ser planejados para 

carregamento imediato. Da mesma forma, para implantes colocados na classe III, há 

probabilidade de 100% ter um torque de baixo. Tais casos requereriam medidas 

clínicas adicionais para melhorar a estabilidade primária de implantes, tais como o 

uso de organismos de implante cónico ou subfresagem na técnica cirúrgica. Como 

resultado, a classificação radiográfica pode ser decisiva para o planejamento de 

implantes de carga imediata (Cortes et al., 2015). 

Ainda segundo Cortes et al. (2015), futuros estudos clínicos seriam 

necessários para abordar o efeito da classificação na sequência de perfuração e 

diâmetro do implante e tipo de seleção.  

Suttapreyasri et al. (2018) avaliaram a acurácia da TCFC na determinação da 

espessura cortical e do valor de tons de cinza correlacionando com a micro 

tomografia computadorizada (micro-TC) e a análise histológica. Analisaram 62 

amostras ósseas de quatro regiões anatômicas da mandíbula. A espessura cortical e 

o valor de tons de cinza do implante planejado foram avaliados pelo TCFC; frações 

volumétricas ósseas, densidade mineral óssea e de porosidade avaliadas por micro-

TC; e material mineralizado por análise histológica de amostras de ossos colhidas. A 

TCFC é altamente precisa nas medições lineares como a espessura da cortical e 

demonstrou correlação com a densidade óssea genuína. No entanto, o valor de tons 

cinza não pôde demonstrar a verdadeira densidade óssea devido à baixa correlação 

com as demais variáveis. 

A previsão do grau da estabilidade inicial de um implante, a partir de exames 

de imagem, tem a possibilidade de trazer para o clínico mais segurança ao 
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tratamento de pacientes com este tipo de indicação, isto se justifica devido a uma 

boa estabilidade primária e evita que ocorram micromovimentações do implante 

durante a fase de reparação, o que favorece uma estabilidade secundária maior e, 

consequentemente, a própria osseointegração (Atsumi et al., 2007).  

A estabilidade primária do implante afeta diretamente a estabilidade 

secundária quando se consideram os resultados posteriores atingidos pelo 

subsequente contato osteogênico e remodelação óssea até a osseointegração 

completa (Ahn et al., 2012). 

2.5 QUALIDADE ÓSSEA E ESTABILIDADE PRIMÁRIA 

O TI é alcançado no momento da instalação do implante com o auxílio de 

aparelhos manuais ou elétricos e reflete a quantidade de força exercida na área 

durante o travamento do implante na loja cirúrgica, expresso em Newton por 

centímetro (N/cm), e está diretamente relacionado ao íntimo contato entre o 

implante, o osso e as condições de ambos (Walker et al., 2011).  

Hsu et al. (2013b) investigaram como a estabilidade primária de um implante 

dentário pode ser afetada por variadas espessuras de osso cortical e forças em osso 

trabecular utilizando modelos ósseos sintéticos. O torque parece mais adequado 

para identificar a estabilidade primária do implante no osso de baixa qualidade óssea 

com uma cortical fina. Outra forma que está sendo bastante utilizada para avaliar a 

estabilidade dos implantes é o aparelho Osstell® (Hsu et al., 2013b). 

O aparelho utiliza um sistema sem fio para AFR, em que um transdutor 

(Smartpeg®, Integration Diagnostics AB, Suécia) é fixado ao implante ou pilar e com 

o auxílio de um montador específico, sendo utilizado um torque de 4 a 5 N/cm 

suficientes para o travamento. Possui um imã interno, excitado por ondas 

eletromagnéticas quando há a aproximação de uma sonda que estimula este 

conjunto sem tocá-lo e registra a quantidade de vibração. Esta vibração é convertida 

pelo aparelho da frequência em Hertz (Hz) para uma unidade de medida 

denominada quociente de estabilidade do implante (ISQ) que varia de 1 a 100. 

Existe um SmartPeg para cada tipo e marca comercial de implante (Alsaadi et al., 

2007).  
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Díaz-Castro et al. (2019) avaliaram 120 implantes instalados em osso bovino 

(tipo II e III). Os implantes foram divididos em grupos, conforme o desenho. Quando 

os implantes foram instalados, o TI foi registrado. Em seguida, a estabilidade 

primária foi medida por meio da AFR e do ISQ. Os resultados do presente estudo 

sugerem que o AFR apresenta excelente reprodutibilidade e repetibilidade, portanto, 

pode ser muito útil no monitoramento da estabilidade dos implantes ao longo do 

tempo. Além disso, a correlação entre a TI e a AFR é baixa e não há diferenças 

estatisticamente significativas entre os tipos de implantes. 

Kim et al. (2016) analisaram 57 implantes dentários de titânio que foram 

colocados em espumas de poliuretano artificiais com sete espessuras diferentes (3,5 

a 12 mm) e oito mandíbulas desdentadas de cadáveres humanos (quatro homens e 

quatro mulheres, de 79, 11, 13 e 48 anos). Depois, os valores ISQ, e o TI e a rigidez 

estática de cada sistema de implante foram medidos; a análise dinâmico-mecânica 

(DMA) foi realizada para avaliar a rigidez dinâmica e viscoelástica. Concluíram que a 

DMA poderia ser usada para estimar as mudanças de estabilidade mecânica e 

dinâmica de sistemas de implantes dentários com espessura variável de osso 

interfacial, proporcionando fortes correlações com os valores do ISQ, TI e a rigidez 

estática. A altura do osso trabecular de 5,5 mm na interface implante foi 

recomendada como um valor de limiar acima do qual poderia ser alcançado a 

estabilidade do sistema de implantes dentários. Os valores ISQ proporcionam uma 

melhor avaliação para a estabilidade mecânica dos sistemas de implantes dentários 

em qualidade mais homogênea do osso de interface. 

Valente et al. (2015) utilizaram 54 implantes cilíndricos e cônicos com 

diferentes plataformas protéticas da marca Neodent®. Os implantes foram inseridos 

em um osso de costela de porco e blocos poliuretanos. A estabilidade primária foi 

avaliada pelo TI, AFR e força de arrancamento. Os implantes também foram 

analisados por microscopia de varredura eletrônica antes da inserção e após a 

remoção para justificar seu uso para a inserção em diferentes substratos. Foi 

observado, na análise dos diferentes implantes, que os cônicos apresentaram uma 

melhor estabilidade primária; a densidade do material influencia na estabilidade 

primária e o poliuretano de baixa densidade não é adequado para avaliar a 

estabilidade primária e a correlação; quanto à estabilidade primária, foi obtida entre 

as diferentes metodologias de análise. 
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Quando é possível ter uma boa estabilidade primária a utilização da técnica 

cirúrgica convencional é a indicação (Figura 2.1A), mas, nas regiões onde a 

qualidade óssea não é satistfatória para obter uma boa estabilidade primária, pode-

se fazer uso da subfresagem para tentar garantir uma boa estabilidade primária  e 

consequentemente a osseointegração (Figura. 2.1B) (Alghamdi et al., 2011). 

 

Figura 2.1 - Diagrama da sequência de perfuração convencional utilizada em (A) e adaptado à técnica 
cirúrgica (B) para a colocação de implantes  

 

 

 
 
Fonte: Alghamdi et al. (2011) 
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González-Martín et al. (2012) avaliaram a DF na TCFC e as mudanças de 

qualidade óssea que cercam a porção apical de implantes imediatos colocados sob 

um TI maior utilizando uma técnica de perfuração subdimensionada. Foram 

avaliados três pacientes neste estudo. Os implantes individuais foram instalados em 

alvéolos pós-extração na maxila anterior e os provisórios instalados imediatamente. 

A estabilidade adequada foi assegurada em todos os implantes. A qualidade do osso 

na porção óssea mais apical de 1,15 mm foi medida pelo TCFC na instalação e após 

seis meses. Todos os três implantes foram bem sucedidos após um período de 

seguimento de 18 meses. A DF média no ápice do implante exibiu um aumento de 

3% após seis meses da instalação. Dentro das limitações de um estudo exploratório, 

uma perfuração subdimensionada que resulta em torque de inserção elevado parece 

não induzir alterações adversas na qualidade do osso radiográfico após seis meses 

de seguimento. O dimensionamento de perfuração e seu efeito na remodelação 

óssea peri-implante devem ser avaliados em um grupo maior de pacientes. 

Turkyilmaz e Tozum (2019) instalaram 48 implantes em mandíbulas de 

cadáveres humanos. Analisaram a densidade óssea dos locais onde foi determinada 

a instalação dos implantes e mensuraram no pré-operatório, por meio de tomografia 

computadorizada (TC), o índice de Hounsfield Units (HU). Utilizaram três grupos 

determinados pelo diâmetro do final da broca de preparação do leito cirúrgico. Os 

diâmetros das brocas helicoidais finais foram de 3 mm, 3,4 mm e 3,8 mm no grupo 

T1, grupo T2 e grupo T3, respectivamente. Os resultados sugerem que as 

preparações subdimensionadas no local do implante podem melhorar a estabilidade 

primária do implante e que existem correlações significativas entre densidade óssea, 

TI e valores de AFR.  
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

O objetivo deste estudo foi verificar aspectos morfológicos do tecido ósseo na 

avaliação da qualidade óssea e sua influência na escolha da técnica cirúrgica e na 

análise da estabilidade primária do implante. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  
 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade de São Paulo, respeitando a resolução do Conselho Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP) n. 466/12 e os princípios éticos da Declaração de Helsinque, 

recebendo o parecer consubstanciado aprovado número 2.047.886 (ANEXO A).  

Foi utilizado o banco de dados do curso de pós-graduação em nível de 

especialização em Implantodontia da Universidade Metropolitana de Santos. Foram 

avaliados os dados de 324 implantes de 3,5 a 4,1 mm de diâmetro e 11,5 mm de 

comprimento de 173 indivíduos de 32 a 74 anos de idade e de ambos os gêneros, 

além de suas imagens e prontuários clínicos.  

Os critérios de inclusão foram implantes instalados apenas em maxila, 

utilizando implantes no diâmetro de 3,5 a 4,1 mm e comprimento 11,5 mm implantes 

(AR Torq – CONEXÃO Sistema de Prótese, Arujá, Brasil). 

Foram excluídos 184 implantes instalados em 115 indivíduos em mandíbula, a 

amostra ficou com 140 implantes instalados em 58 individuos, foram então excluídos  

27 implantes instalados em 09 indivíduos com histórico de terapia de reposição 

hormonal ou de cálcio em uso com menos de seis meses, além de implantes 

instalados pós extração imediata, portanto, o estudo avaliou 113 implantes 

instalados em 49 indivíduos.  
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Os implantes avaliados estavam instalados em diversas regiões da maxila 

com diversos tipos de osso. 

Todas as imagens digitais de radiografias panorâmicas bem como as 

tomografias computadorizadas de feixe cônico que foram obtidas no aparelho 

ORTHOPHOS XG 3D – PAN/TELE/TOMO (Sirona Dental Systems GmbH, 

Bensheim, Alemanha) (Figura 4.1), seguindo o mesmo protocolo de aquisição: 

A Radiografia Panorâmica com 69 kVp, 15 mA e tempo de exposição 14,1 s. 

A Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico com 16 Bits, FOV de 8cm x 

8cm, 85 kVp, 07 mA e tempo de exposição 5,1 s e tamanho de voxel de 0,16 mm.   
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Figura 4.1 - ORTHOPHOS XG 3D – PAN/TELE/TOMO 

 

 

 
 

Fonte: Dentsply Sirona Brasil (2019) 

 
 

Nas radiografias panorâmicas, foram avaliados os índices radiomorfométricos, 

dentre eles, o índice cortical mandibular (ICM). Uma avaliação bilateral sempre 

utilizando o pior score entre os lados com resultados estabelecidos em: C1 – cortical 

mandibular posterior clara e nítida, C2 – a superfície endosteal apresenta defeitos 

semilunares (reabsorções lacunares) ou a superfície apresenta resíduos de cortical, 

C3 - a camada cortical está extremamente porosa (Figura 4.2).  

Figura 4.2 – Ilustração do Índice Cortical Mandibular 
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Fonte: (Klemetti et al., 1994) 

 

O índice mentual (IM), na avaliação bilateral determinada pela largura da 

cortical da base da mandibula, medida sobre a linha perpendicular à base da 

mandíbula, na altura do centro do forame mentual. (Figura 4.3). 
 
 

Figura 4.3 – Ilustração do Índice Mentual (Tagushi et al., 1995) 

 
 

Fonte: O autor 
 

No índice mentual foi utilizado o menor índice avaliado entre os lados e será 

classificado com < 3 mm ou ³ 3 mm (Horner et al., 2002). 

Além dos índices radiomorfométricos, foram avaliadas na radiografia 

panorâmica a análise de dimensão fractal (DF). Para esta análise do padrão ósseo 

trabecular da região onde foram instalados os implantes, foi utilizada a metodologia 

de análise morfológica de White (2002) (Figura 4.4). 

Figura 4.4 – Análise de Dimensão Fractal 
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Fonte: O autor 
 

Para a análise da dimensão fractal foi utilizado um ROI de 3,75 x 11,5mm 

selecionado no software Adobe Photoshop CC simulando o tamanho do implante 

(Figura 4.5). 

 
Figura 4.5 – Seleção do ROI no Software Adobe Photoshop CC 

 

 
 
Fonte: O autor 

 

As medidas dos índices radiomorfométricos, bem como a análise de 

dimensão fractal, foram aferidas utilizando o software para imagem ImageJ64 

(Wayne Rasband National Institute of Health, USA) (Figura 4.6). 
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Figura 4.6 – Software Image J64 

 

 
 

Fonte: O autor. 
 

 

Para a mensuração das distâncias na radiografia, foi utilizada a ferramenta do 

Image J64 *Straight* (Figura 4.7).  
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Figura 4.7 – Ferramenta *Straight* no software Image J64 

 

 
 
 
Fonte: O autor 
 
 

Para a análise da dimensão fractal no software Image J64, as imagens 

digitais foram segmentadas para imagem binária de um modo semelhante ao 

descrito por White e Rudolph (1999).  

De acordo com as especificações de Yasar e Akgünlü (2005), as ROI foram 

duplicadas e obscurecidas por um filtro Gaussiano (Figura 4.8) com um diâmetro de 

35 pixels. Nesta etapa, foi removida toda a estrutura em escala fina e média e foram 

mantidas apenas grandes variações de densidade. Após este processo, foi realizada 

uma série de etapas para a análise do trabeculado ósseo. 
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Figura 4.8 – Processo de filtragem da imagem – Software Image J64 
 

 

Fonte: O autor 
 

Primeiro, foi subtraída da imagem original a imagem resultante fortemente 

turva (Figura 4.9). 

 
Figura 4.9 – Subtração – Software Image J64 

 
 

 

 

Fonte: O autor 
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Após essa etapa, na imagem resultante, foram adicionados fator 128 da 

escala de cinza para o resultado em cada localização de pixel. Isto gerou uma 

imagem com um valor médio de 128, independentemente da intensidade inicial da 

imagem (Figura 4.10).  

Figura 4.10 – Adição – Software Image J64 
 

 

Fonte: O autor 
 

 

 

 

Foi realizada a “binarização”, o que transformou o resultado em uma imagem 

binária (Figura 4.11), para então realizar a etapa da erosão (Figura 4.12), o que 

coloca cada pixel com valor mínimo dos valores de pixel vizinhos.  
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Figura 4.11 – Binarização – Software Image J64 
 

 

 
Fonte: O autor 

 
 
 
 

Figura 4.12 – Erosão – Software Image J64 
 
 

 
 
 
Fonte: O autor 
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Após esse processo, foi realizada a dilatação da imagem em que cada pixel é 

recolocado com o valor máximo dos pixels da vizinhança (Figura 4.13). 

 
 
 

Figura 4.13 – Dilatação – Software Image J64 
 

 

 
Fonte: O autor 

 

 

Então, realizou-se a inversão (Figura 4.14), criando uma imagem inversa da 

do resultado anterior, em que as trabéculas ósseas passam de branco para preto, o 

que possibilita a sua contagem, e o fundo da imagem passou a ser branco.  
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Figura 4.14 – Inversão – Software Image J64 
 

 

 
Fonte: O autor 

 

Em seguida, foi realizada a esqueletonização (Figura 4.15) em que os pixels 

das bordas dos objetos das imagens foram removidos até que a imagem ficasse 

reduzida a um simples esqueleto largo de um único pixel.  

 
 

Figura 4.15 – Esqueletonização – Software Image J64 
 

 

Fonte: O autor 
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Nas imagens esqueletonizadas, foi realizada análise no software ImageJ64, 

fornecendo os valores da Dimensão Fractal, representada por “D” (Figura 4.16).  
 

 

Figura 4.16 – Resultado Fractal – Software Image J64 

 

 

Fonte: O autor 

 

 

As imagens das tomografias computadorizadas de feixe cônico foram 

convertidas em extensão DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) e 

avaliadas pelo programa OsiriX Imaging Software (OsiriX Foundation, Geneva, 

Switzerland) (Figura 4.17). Neste software, foi criada uma região de interesse (ROI) 

na medida de 3,75mm de diâmetro e 11,5mm de comprimento e utilizada a 

ferramenta de análise de densidade óssea por meio de valor de tons de cinza para 

caracterizar o tipo ósseo predominante da região. 
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Figura 4.17 – OsiriX Imaging Software utilizando a ferramenta de análise dos valores de pixels 
 

 
 
Fonte: O autor 
 

 

Neste ROI também foi mensurada a espessura da cortical da crista óssea 

alveolar (Figura 4.18), separadas em medidas < 0,75 mm ou ³ 0,75 mm (Cortes et 

al., 2015).  

 
Figura 4.18 – OsiriX Imaging Software utilizando a ferramenta para mensurar a cortical na crista 

óssea do rebordo 
 

 
 
Fonte: O autor 
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Os implantes utilizados foram cilíndricos autorrosqueantes, dupla rosca e 

ápice cônico no diâmetro de 3,5 a 4,1 mm e comprimento de 11,5mm (AR Torq – 

CONEXÃO Sistema de Prótese, Arujá, Brasil) (Figura 4.19). Para a cirurgia, foi 

utilizado o Kit de Brocas (Full Osseointegration da CONEXÃO Sistema de Prótese, 

Arujá, Brasil) (Figura 4.20); a relação das cirurgias foi separada em duas técnicas 

cirúrgicas: a convencional, estipulada pelo protocolo cirúrgico para este tipo de 

implante, e a técnica de subfresagem.  

O grau de estabilidade primária foi avaliado por meio do torque de inserção e 

de análise de frequência de ressônancia, dados estes extraídos do banco de dados, 

assim como a técnica cirúrgica utilizada. 

Figura 4.19 - Implante AR Torq (CONEXÃO Sistema de Prótese, Arujá, Brasil)  

 

 
 
Fonte: Conexão Sistemas de Prótese (2017) 
 
 

Figura 4.20 – Kit de Brocas Full Osseointegration da Conexão Sistema de Prótese  
 

 
 

Fonte: Conexão Sistemas de Prótese (2017) 
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A aferição do torque de inserção foi realizada no ato cirúrgico, mensurada 

com um torquímetro padrão manual calibrado (Figura 4.21), de forma que, após a 

estabilização final do implante, o valor de torque considerado foi aquele visualizado 

na haste do torquímetro (Figura 4.22). 

 
Figura 4.21 – Torquímetro Padrão Manual  

 

 
Fonte: O autor 

 
 

Figura 4.22 – Valor do torque na haste do torquímetro  
 

 
 
Fonte: O autor 
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Após a instalação do implante, também foi avaliado o grau de estabilidade 

primária, medido por meio da análise de frequência de ressonância pelo Osstell® 

(Integration Diagnostics Ltd., Göteborg, Suécia) (Figura 4.23) e Smartpeg® 

(Integration Diagnostics Ltd., Göteborg, Suécia) (Figura 4.24). O Smartpeg® é 

selecionado de acordo com a lista de referência Smartpeg® e apertado 

manualmente sobre o implante; as medições são realizadas em duas direções 

mésio-distal e vestíbulo-lingual (Figura 4.25). 

 
Figura 4.23 - Osstell® 

 
 

 
 

Fonte: Osstell (2019) 
 

Figura 4.24 – SmartPeg® 

 

 

 
 
 

Fonte: Osstell (2019) 
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Figura 4.25 – Utilização do Osstell® realizando a mensuração mésio-distal 
 

 
 

Fonte: O autor 
 

 

4.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

 

Os dados foram tabulados em planilhas do software Microsoft Excel 2013 

(Microsoft Corp., EUA) e analisados estatisticamente. 

Para isso, os dados foram submetidos à análise estatística com nível de 

significância de 95% (p<0,05).  

Os resultados foram descritos por frequências absolutas e relativas, quando 

apresentadas variáveis categóricas, e por medidas de posição (média e mediana) e 

escala (desvio padrão e intervalos interquartis), quando apresentadas variáveis 

contínuas. Comparações entre variáveis categóricas foram realizadas por testes 

exatos de Fisher (Bussab; Morettin, 2006). 

As variáveis contínuas foram comparadas entre fresagem e subfresagem a 

partir de modelos lineares mistos, considerando o efeito aleatório no intercepto de 

acordo com o indivíduo, ou seja, considerando o efeito de repetição do indivíduo 

para cada implante realizado. Como existiam diferenças de posição dos dentes nos 

implantes que utilizaram fresagem e subfresagem, foram considerados modelos 
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ajustados segundo Local e Diâmetro. Os resultados foram apresentados pelas 

diferenças de médias entre os grupos com os respectivos intervalos de confiança de 

95% (Pinheiro; Bates, 2000). 

As variáveis categóricas também foram avaliadas por modelos generalizados 

mistos (regressões logísticas mistas) considerando o efeito aleatório do indivíduo. 

Assim como para o caso contínuo, a análise de sensibilidade ajustada por Local e 

Diâmetro e foram apresentadas por razões de chances com intervalos de confiança 

de 95% (Pinheiro; Bates, 2000). 

As análises foram realizadas com auxílio do software R 3.5.3 (R Core Team, 

2019). Considerou-se nível de significância de 5%. Os modelos foram ajustados 

utilizando o pacote nlme (Pinheiro et al., 2017). 
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5 RESULTADOS 
 
 

Os dados avaliados foram de 113 implantes em região de maxila, em 49 

pacientes que eram em sua maioria mulheres (38, 77,6%) com idade média de 53,4 

anos e desvio padrão de 9,9 anos. A característica dos 113 implantes segue descrita 

na Tabela 5.1. Note que implantes que utilizaram subfresagem foram realizados 

numa maior proporção em dentes anteriores (36,2% vs. 12,7%) e com diâmetros 

maiores (100% ≥ 3,75 mm contra 47,3% dos que fizeram fresagem). Por causa 

desse desbalanço, as comparações para as variáveis de interesse foram realizadas 

apenas comparando os grupos ajustados pela repetição do individuo e, 

posteriormente, ajustados por Diâmetro e Local (Anterior/Posterior). 
 
 

Tabela 5.1 - Comparação das características de base segundo Fresagem e Subfresagem 
 

  Fresagem (n=55) Subfresagem (n=58) Total (n=113) p¹ 
Região / Dente         

11 1 (1,8%) 2 (3,4%) 3 (2,7%) 0,154 
12 1 (1,8%) 5 (8,6%) 6 (5,3%)  
13 0 (0%) 3 (5,2%) 3 (2,7%)  
14 11 (20%) 3 (5,2%) 14 (12,4%)  
15 5 (9,1%) 5 (8,6%) 10 (8,8%)  
16 7 (12,7%) 10 (17,2%) 17 (15%)  
21 2 (3,6%) 3 (5,2%) 5 (4,4%)  
22 1 (1,8%) 5 (8,6%) 6 (5,3%)  
23 2 (3,6%) 3 (5,2%) 5 (4,4%)  
24 11 (20%) 6 (10,3%) 17 (15%)  
25 8 (14,5%) 5 (8,6%) 13 (11,5%)  
26 5 (9,1%) 6 (10,3%) 11 (9,7%)  
27 1 (1,8%) 2 (3,4%) 3 (2,7%)  

Local     
Anterior 7 (12,7%) 21 (36,2%) 28 (24,8%) 0,005 
Posterior 48 (87,3%) 37 (63,8%) 85 (75,2%)  

Diâmetro     
3,5 29 (52,7%) 0 (0%) 29 (25,7%) <0,001 
3,75 26 (47,3%) 57 (98,3%) 83 (73,5%)  
4 0 (0%) 1 (1,7%) 1 (0,9%)   

 
Fonte: O autor 
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Note que a comparação da tabela 5.2 apresenta um valor de p de 0,06 para 

comparação entre médias dos grupos de valor de tons de cinza (VTC) e análise da 

dimensão fractal (DF), indicando que o valor de tons de cinza (VTC) tende a ser 

menor nos implantes em que foi realizada a subfresagem. Porém, quando ajustamos 

os modelos segundo Local e Diâmetro na tabela 5.3, o efeito da 

fresagem/subfresagem reduz consideravelmente. 

As tabelas 5.4 e 5.5 apresentam os valores dos coeficientes ajustado para 

valor de tons de cinza (VTC) e análise da dimensão fractal (DF). Note que o efeito 

do Local e do Diâmetro são significativamente importantes para explicar o valor de 

tons de cinza (VTC) (Tabela 5.4) e o que está sendo explicado pela 

Fresagem/Subfresagem na tabela 5.2. 

 
Tabela 5.2 - Comparações entre médias das variáveis contínuas segundo fresagem e subfresagem 

 

  Fresagem 
(n=55) 

Subfresagem 
(n=58) 

Diferença de médias¹  
[IC 95%] p¹ 

TI 44,73 ± 16,79 43,71 ± 15,63 -0,99 [-7,88; 5,89] 0,77 
ISQ  59,87 ± 10,2 61 ± 11,55 0,53 [-3,9; 4,96] 0,81 
VTC 489,05 ± 159,4 390,58 ± 155,56 -68,73 [-140,81; 3,35] 0,06 
DF 1,19 ± 0,11 1,23 ± 0,11 0,05 [0; 0,09] 0,06 
Dados reportados como média ± dp  
(1) Modelos de lineares mistos com efeito aleatório segundo indivíduo 
 
Fonte: O autor 
 
 
Tabela 5.3 - Comparações entre médias das variáveis contínuas segundo fresagem e subfresagem. 

Modelos ajustados 
 

  Fresagem 
(n=55) 

Subfresagem 
(n=58) 

Diferença de médias¹ 
[IC 95%] p¹ 

TI 44,73 ± 16,79 43,71 ± 15,63 -0,72 [-9,65; 8,21] 0,87 
ISQ  59,87 ± 10,2 61 ± 11,55 1,52 [-4,1; 7,13] 0,59 
VTC 489,05 ± 159,4 390,58 ± 155,56 8,16 [-79,97; 96,28] 0,85 
DF 1,19 ± 0,11 1,23 ± 0,11 0,03 [-0,03; 0,09] 0,31 

Dados reportados como média ± dp 
(1) Modelos lineares mistos com efeito aleatório segundo indivíduo ajustado por Local e Diâmetro 
 
Fonte: O autor 
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Tabela 5.4. Modelo linear misto para Tomo (Mean) ajustado 
 

Coeficiente Estimativa Erro padrão valor p 
(Intercepto) 598,753 44,165 0,000 
Grupo (Subfresagem) 8,156 44,069 0,854 
Local (Posterior) -54,421 28,192 0,058 
Diâmetro (3,75) -146,134 49,691 0,005 
Diâmetro (4,00) -230,073 163,326 0,166 
 
Fonte: O autor 
 

Tabela 5.5 - Modelo linear misto para Análise Fractal ajustado 
 

Coeficiente Estimativa Erro padrão valor p 
(Intercepto) 1,145 0,034 0,000 
Grupo (Subfresagem) 0,031 0,030 0,310 
Local (Posterior) 0,032 0,025 0,217 
Diâmetro (3,75) 0,039 0,034 0,260 
Diâmetro (4,00) -0,004 0,116 0,976 
 
Fonte: O autor 
 

Para as variáveis categóricas Espessura cortical da crista alveolar (ECCA) e 

ICM, não há efeito significativo ao nível de significância de 5% para nenhum grupo, 

ajustado por Local ou Diâmetro ou não (Tabela 5.6 e 5.7). Para esses casos, em vez 

de diferenças de médias, estão apresentadas razões de chances (odds ratios) entre 

os grupos.  

Todos os pacientes apresentaram IM ≥ 3mm e, portanto, nenhum modelo foi 

ajustado para essa variável. 

Tabela 5.6 - Comparações entre médias das variáveis categóricas segundo fresagem e subfresagem 
 

  Fresagem 
(n=55) 

Subfresagem 
(n=58) 

Razão de 
chances¹ [IC 

95%] 
p¹ 

ECCA       
< 0,75 mm 21 (38,2%) 16 (27,6%) 1  
≥ 0,75 mm 34 (61,8%) 42 (72,4%) 1,81 [0,5; 6,62] 0,368 

ICM     
1 36 (65,5%) 42 (72,4%) 1  
2 17 (30,9%) 9 (15,5%) 0,37 [0; >100] 0,790 
3 2 (3,6%) 7 (12,1%) 1,45 [0; >100]  0,962 

Dados reportados como n (%) 
(1) Modelos de regressão logística mistos com efeito aleatório segundo indivíduo 
 
Fonte: O autor 
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Tabela 5.7 - Comparações entre médias das variáveis categóricas segundo fresagem e subfresagem. 
Modelos ajustados 

 

  Fresagem 
(n=55) 

Subfresagem 
(n=58) 

Razão de 
chances¹  
[IC 95%] 

p¹ 

ECCA         

< 0,75 mm 21 
(38,2%) 16 (27,6%) 1  

≥ 0,75 mm 34 
(61,8%) 42 (72,4%) 1,56 [0,4; 6,03] 0,517 

ICM     
1 36 

(65,5%) 42 (72,4%) 1  
2 17 

(30,9%) 9 (15,5%) 0,37 [0; >100] 0,801 
3 2 (3,6%) 7 (12,1%) 1,35 [0; >100]  0,97 

Dados reportados como n (%)     
(1) Modelos de regressão logística mistos com efeito aleatório segundo indivíduo ajustado por Local e 
Diâmetro 
 
Fonte: O autor 

 

 

Finalmente, a figura 5.1 apresenta as correlações entre as avaliações 

contínuas de interesse. Todos os valores das correlações estimadas foram inferiores 

a 0,25 e nenhuma significância ao nível de 5%. Não demonstra que TI, ISQ, VTC e a 

DF estejam fortemente associadas entre si. 
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Figura 5.1 - Dispersão dois a dois e coeficientes de correlação de Spearman 

 
p> 0,05 
 
Fonte: O autor 
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6 DISCUSSÃO 
 
 

Diversos trabalhos consideram essencial para o planejamento pré-cirúrgico a 

avaliação da qualidade óssea por parte do cirurgião-dentista nos tratamentos com a 

utilização de implantes para reabilitação na cavidade bucal. A condição da 

densidade óssea identificada e delimitada favorece os protocolos cirúrgicos, 

portanto, estas informações podem nortear as cirurgias (Andrés-Garcia et al., 2009; 

Cortes et al., 2015; Suttapreyasri et al., 2018).  

Atualmente, busca-se criar de forma objetiva mecanismos para obtenção da 

qualidade da densidade óssea, bem como a quantidade de estrutura óssea, sendo 

os dois principais fatores responsáveis no sucesso da Implantodontia. Quanto à 

quantidade de estrutura óssea, não é mais um problema tendo em vista o avanço 

tecnológico na área da imaginologia, possibilitando a avaliação no momento do 

planejamento (Hsu et al., 2013b).  

Avaliar a densidade óssea é possível somente durante a preparação do leito 

cirúrgico pela fresagem, sendo verificada a partir da pressão da fresa em contato 

com o osso. É comum, durante a preparação da loja cirúrgica, ocorrerem alterações 

nos protocolos cirúrgicos com a intenção de aumentar a estabilidade primária e, 

consequentemente, elevando a previsibilidade de sucesso na instalação do 

implante. A mensuração da estabilidade primária é possível após a instalação do 

implante por meio do TI e da AFR (Naitoh et al., 2010; Kalinowski; Rózyto-

Kalinowska, 2011; Mansour et al., 2013; Turkyilmaz; Tozum, 2019).  

Durante o momento do preparo da loja cirúrgica, pode-se perceber uma 

condição óssea de baixa qualidade, assim, a utilização da subfresagem para a 

instalação do implante auxilia na busca pela estabilidade primária ao propor uma 

melhor justaposição entre osso e implante (Friberg et al., 2001; Bilhan et al., 2010; 

Degidi et al., 2010; Alghamdi et al., 2011; Ahn et al., 2012; Turkyilmaz; Tozum, 

2019).  
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No entanto, alguns estudos contrariam essa posição de que a subfresagem 

aumenta a chance de sobrevivência do implante uma vez que a estabilidade 

primária é perdida ao longo do período de maturação óssea, levando ao insucesso 

independentemente da estabilidade primária (Glauser et al., 2004; Gonzalez-Martin 

et al., 2012). 

Diversos estudos sustentam que é possível utilizar os índices 

radiomorfométricos em radiografias panorâmicas para estabelecer indivíduos com 

baixa densidade óssea e sua interferência em pacientes mais velhos ou com 

problemas metabólicos (Tosoni et al., 2006; Mansour et al., 2013; Bajoria et al., 

2015; Bozdag et al., 2015; Balto et al., 2018; Yalcin et al., 2019). 

Este estudo contraria os achados acima, não sendo possível correlacionar os 

índices radiomorfométricos à baixa qualidade óssea uma vez que no grupo C1 do 

ICM, que é caracterizado por uma cortical mandibular posterior clara e nítida, a qual 

representa uma boa condição óssea, foi o grupo em que ocorreu a maior 

concentração de subfresagem, portanto, o ICM não interferiu na qualidade óssea. 

Foi também evidenciado em outros estudos que a imprecisão dos índices 

radiomorfométricos na avaliação da baixa qualidade óssea, bem como a 

replicabilidade dos mesmos, dificultam esta correlação (Klemetti et al.,1993; Klemetti 

et al., 1994; Devlin et al., 2001; Horner et al., 2002). 

Ainda utilizando as radiografias panorâmicas, outra forma de tentar 

diagnosticar regiões de baixa qualidade óssea seria por meio das características 

morfológicas trabeculares utilizando a DF (White; Rudolph, 1999). 

Em um estudo realizado em paciente com diabetes mellitus, não foi possível 

verificar correlação entre a qualidade óssea e dos índices radiomorfométricos com a 

DF (Kurşun-Çakmak; Bayrak, 2018). Em outro estudo, foi possível correlacionar o 

DF ao ISQ em região de maxila, mas não em mandíbula, necessitando de mais 

estudos para utilizar o DF como parâmetro de avaliação de qualidade óssea 

pensando na estabilidade primária do implante (Kulczyk et al., 2018). 

Alguns estudos correlacionaram a DF com a possibilidade de ajudar a 

predizer a qualidade óssea e, assim, ter uma previsibilidade da estabilidade primária 

no planejamento cirúrgico dos implantes. Nesta associação, ocorre uma diminuição 
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da massa óssea onde os valores da DF aumentam (Bollen et al., 2001; Sindeaux et 

al., 2014; Suer et al., 2016).  

Foi possível avaliar neste estudo uma tendência no aumento da DF nas 

regiões em que ocorreu a subfresagem, levando a entender que onde apresentou a 

piora de qualidade do tipo de osso foi onde ocorreu a necessidade de subfresar para 

ganhar estabilidade incial, corroborando que, neste resultado, outros estudos 

evidenciaram uma correlação entre DF e qualidade óssea (Bollen et al., 2001; 

Sindeaux et al., 2014).  

A TCFC apresenta-se como uma ferramenta importante no diagnóstico e no 

planejamento de cirurgias de implantes trazendo um grande impacto na Odontologia 

(Valiyaparambil et al., 2012; Rios et al., 2017). 

A utilização do VTC na TCFC pode fornecer uma ajuda considerável para 

prever a qualidade óssea em regiões potenciais para implante aferindo a densidade 

óssea (Valiyaparambil at al., 2012; Arisan et al., 2013). 

Esses parâmetros colaboram com o resultado obtido neste estudo em que o 

VTC na TCFC tende a ser menor nos implantes em que foram realizadas as 

subfresagem.  

Suttapreyasri et al. (2018), contrariando nossos achados, demonstraram em 

seu estudo que os VTC medidos pela TCFC têm baixa correlação com os 

parâmetros histomorfométricos ósseos medidos por micro-TC e análise histológica, 

considerando que as máquinas TCFC não utilizam um sistema padronizado para 

dimensionar os VTC que representam valores de densidade. 

Na ECCA observada na TCFC, é possível prever a qualidade óssea da região 

em que será instalado o implante, uma vez que sugere ser possível determinar o TI 

com precisão, a fim de obter melhor estabilidade primária (Andrés-Garcia et al., 

2009; Cortes et al., 2015; Hsu et al., 2013b; Suttapreyasri et al., 2018).  

O presente estudo contraria os autores anteriores verificando que a ECCA 

não teve influência quanto à fresagem ou subfresagem para determinar a qualidade 

óssea. 
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Alguns estudos demonstram que a estabilidade primária no momento da 

instalação do implante pode ser avaliada e está altamente correlacionada com ISQ e 

o TI (Alsaadi et al., 2007; Atsumi et al., 2007; Kim et al., 2016; Valente et al., 2015), 

além de correlacionar com a subfresagem (Turkyilmaz; Tozum, 2019). 

Este estudo contraria esses resultados, não associando qualquer correlação 

entre TI, ISQ, VTC e DFl, além da subfresagem. Díaz-Castro et al. (2019), quanto ao 

TI e o ISQ, também reforça o resultado deste estudo não correlacionando o TI a 

AFR por meio do ISQ. 

É possível observar em outro estudo resultados parecidos com o deste, em 

que não foi possível correlacionar a DF avaliada em TCFC com o TI em cirurgia em 

que a loja cirúrgica foi subfresada (González-Martin et al., 2012). 
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7 CONCLUSÃO 
 

 

De acordo com os dados obtidos e com as limitações do presente estudo, 

pode-se concluir que: 

 

- Não foi verificada a influência da qualidade óssea na escolha da técnica 

cirúrgica utilizada ainda que o ganho na estabilidade primária tenha sido 

alcançado. 
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ANEXO A – Parecer Consubstânciado de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa - FOUSP 
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