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RESUMO 

Choi IGG. Avaliação do tecido ósseo alveolar por meio da TCFC, micro-TC e da 
ressonância magnética. [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2021. Versão Corrigida. 
 

Pouco se sabe sobre utilizar a medula óssea amarela, tecido envolvido pelos ossos 

trabeculares, como uma possível e alternativa forma de diagnóstico para avaliação 

óssea. Este trabalho teve como objetivo correlacionar a porcentagem de volume 

ósseo obtido - de forma indireta- de espécimes ósseas através da quantificação do 

tecido adiposo presente na medula óssea amarela em imagens de RM de 14T, com 

os valores de densidade radiográfica e BV/TV obtidos das mesmas amostras com as 

técnicas de TCFC e micro-TC, respectivamente. Foram incluídos pacientes 

parcialmente desdentados que frequentam o Hospital Militar de Área de São Paulo – 

HMASP, e que foram diagnosticados e indicados para colocação de, ao menos, um 

implante. A densidade óssea radiográfica foi medida nas imagens das ROIs das 

TCFCs, em valores de pixel, com as ferramentas específicas e de forma automática 

pelo software coDiagnostiX. Em seguida, as imagens DICOM com as ROIs foram 

exportadas para o formato STL, e utilizadas para fazer um guia cirúrgico personalizado 

para a coleta da amostra óssea e colocação do implante na mesma ROI. As amostras 

ósseas alveolares coletadas foram enviadas aos EUA e lá escaneadas em um 

aparelho de micro-TC e em um aparelho de RM 14 T. Uma bobina de radiofrequência 

ou transdutor de radiofrequência foi desenvolvido, de forma personalizada ao tamanho 

das amostras, para ressonar na frequência de Larmor de 64 MHz de um aparelho 

clínico de 1,5 T. Foi realizado o teste de correlação de Spearman comparando os 

resultados das 3 diferentes técnicas (TCFC, micro-TC e RM 14 T). A correlação mais 

forte encontrada foi igual a rs=0,909 entre Micro-TC x RM 14T, enquanto a menor foi 

igual à rs=-0,056 entre micro-TC x TCFC. A única correlação estatisticamente 

significante foi entre micro-TC x RM 14 T (p<0,05). Com estes resultados é possível 

sugerir que as imagens em RM de 14 T do tecido adiposo presente em medula óssea 

amarela podem ser uma forma alternativa e sem radiação ionizante para a avaliação 

da densidade óssea alveolar. 

 

Palavras-chave: Medula óssea. Processo Alveolar. Tomografia Computadorizada por 

Raios X. Implantes Dentários. Imagem por Ressonância Magnética. Microtomografia 

por Raio-X. 



 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Choi IGG. Assessment of alveolar bone tissue using CBCT, micro-CT and magnetic 
resonance [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2021. Versão Corrigida. 
 

As far as we know, there is only one study in the literature that evaluated alveolar bone 

marrow adipose tissue (BMAT) as an indirect marker for bone density. Thus, the aim 

of this study was to evaluate the BMAT values obtained from 21 alveolar bone 

specimens with a 14 T MRI and correlate it with the pixel values obtained from CBCT 

pre-surgical regions of interest (ROI) and with BV/TV values obtained by micro-CT 

technique (morphometry gold-standard).  

Partially edentulous patients attending the Military Hospital of Sao Paulo Area were 

indicated for placement of at least one implant. All patients were scanned with a CBCT 

scanner and at each implant region of interest (ROI), radiographic bone density in pixel 

values was automatically calculated by the coDiagnostiX software. Using the same 

CBCT surgical planning, CAD/CAM sterolitographic surgical guide was fabricated to 

retrieve the bone biopsy and to insert the implant at the same ROI without deviations. 

The alveolar bone specimens were collected, sent to the USA and scanned with micro-

TC and 14 T MRI techniques. A custom radiofrequency coil was built specifically to 

improve the signal-to-noise ratio (SNR) of the samples in the 1.5 T MRI.  

Spearman correlation was performed to compare the results from the following 

techniques: CBCT, micro-CT and 14 T MRI. The strongest correlation was found 

between micro-CT x 14 T MRI values (rs=0,909) and the weakest between micro-CT x 

TCFC (rs= -0,056). The only statistically significant correlation was between micro-CT 

x 14 T MRI (p <0.05). These findings suggest that BMAT can be evaluated as an 

indirect marker for bone density using 14 T MRI.  

 

Keywords: Bone marrow. Bone. Cone-Beam Computed Tomography. Dental 

Implants. Magnetic Resonance Imaging. X-Ray Microtomography.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Conhecer a morfologia óssea alveolar, assim como sua histologia e fisiologia, 

é de extrema importância para os cirurgiões dentistas entenderem como a qualidade 

e quantidade das trabéculas ósseas impactam de forma direta os resultados de 

diferentes tratamentos odontológicos [1, 2]. Este conceito também se tornou primordial 

para o campo da engenharia tecidual, responsável pela criação de tecidos artificiais 

que ajudam restabelecer ou restaurar o perfil estético e funcional em técnicas de 

cirurgia de enxerto ósseo. A possibilidade de  fabricação de modelos tridimensionais 

de um osso alveolar personalizado tem acelerado a busca por biomateriais que 

mimetizem sua morfologia e função de forma ideal [3].  

Muito já se sabe sobre o osso alveolar e sobre seu tecido mineral nas diferentes 

técnicas de imagem: já foi quantificado in vivo com a tomografia computadorizada por 

multidetectores (TCMD) e com a tomografia computadorizada por feixe cônico 

(TCFC), e em ex vivo com as técnicas de histomorfometria e microtomografia 

computadorizada (micro-TC) [4, 5]. No entanto, pouco se sabe sobre utilizar a medula 

óssea, tecido que é envolvido pelos ossos trabeculares, como uma possível  

alternativa forma de diagnóstico: estudos tem demonstrado que a densidade mineral 

óssea (DMO) e a fração do volume ósseo, definida como volume ósseo pelo volume 

total do tecido (bone volume/ tissue volume - BV/TV), é inversamente proporcional à 

quantidade de tecido adiposo da medula óssea amarela [6]. Assim como estudos 

histológicos in vitro demonstraram que a medida que a DMO diminui com a idade, a 

quantidade de tecido adiposo da medula óssea amarela aumenta de forma inversa e 

progressiva. Ou seja, células adiposas adicionais substituem e preenchem as 

cavidades de reabsorção óssea, podendo-se pressupor que a quantidade de tecido 

adiposo da medula óssea amarela é uma medida confiável da quantidade de perda 

óssea [7-10].  

A medula óssea amarela é comumente mensurada com imagens de 

ressonância magnética (RM), e vários são os artigos investigando essa estrutura. 

Porém, a maioria deles são estudos realizados em corpos de prova (conhecidos como 

phantom) ou são estudos clínicos realizados em outras partes do corpo, como a 

coluna vertebral [11-15].  



 24 

Pouco se sabe sobre a aplicação de um aparelho de RM para avaliação da 

morfometria óssea de amostras do osso alveolar através da quantificação do tecido 

adiposo da medula óssea amarela.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

O osso alveolar, presente em maxila e mandíbula, consiste-se em duas 

lâminas de osso cortical separadas por ossos trabeculares. Estes ossos trabeculares 

envolvem uma série de espaços preenchidos por medula óssea vermelha - tecido 

hematopoiético – no início da vida, ou por medula óssea amarela – tecido adiposo - 

durante a vida adulta. A forma e estrutura das trabéculas ósseas variam de forma a 

refletir os requisitos de tensão para cada sítio específico da boca [16].  

As radiografias e tomografias são os métodos mais comuns para a 

visualização e auxílio no diagnóstico das diferentes condições do tecido ósseo 

alveolar. Muitos foram os estudos descrevendo as características e a morfologia do 

osso alveolar em sua forma tridimensional (3D) com as diferentes tomografias 

computadorizadas (TC) [3, 17-20].  

A TCMD é considerada a modalidade clínica de imagem padrão para se obter 

medidas de DMO. Esta apresenta valores na escala de cinza em unidades Hounsfield 

que podem ser convertidos com precisão em valores de densidade óssea [5, 21]. No 

entanto, mesmo que a TCFC, que consiste na técnica mais amplamente utilizada 

pelos cirurgiões dentistas, apresente valores de tons de cinza em unidades Hounsfield 

não calibrados, estudos tem demonstrado que existe uma alta correlação entre a 

escala de tons de cinza da escala de Hounsfield da TCMD com os valores de 

densidade obtidos em pixels da TCFC [22-25]. Além das vantagens e benefícios que 

apresenta em relação à TCMD, como ser um exame mais simples, com uma rápida 

exposição e menor dose de radiação, estudos sugerem o potencial da TCFC para a 

mensuração da densidade óssea [26].  

 A micro-TC consiste-se em uma técnica ex vivo para avaliação da microestrutura 

óssea. Esta última é considerada padrão-ouro para avaliação da morfologia e 

microarquitetura do osso. Apresenta a limitação de não poder ser utilizada em 

pacientes, mas se torna ideal em estudos experimentais devido à sua alta resolução 

de imagem [5, 27-29]. As imagens de micro-TC são um resultado das diferenças nas 

propriedades de atenuação dos raios X dos espaços encontrados na medula óssea e 

nos tecidos moles, permitindo a determinação de uma estrutura óssea em 3D com 

uma resolução em micrômetros (μm) [30].   
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No estudo de Gonzalez-Garcia et al. [31], os autores avaliaram 39 amostras 

ósseas com a técnica de micro-TC, coletadas de sítios de maxila ou mandíbula 

previamente à colocação de implantes em 31 pacientes saudáveis. Um planejamento 

pré-cirúrgico digital com a TCFC foi feito para todos os pacientes, resultando na 

fabricação de um guia cirúrgico a partir de imagens de stereolithography (STLs). Os 

guias cirúrgicos foram utilizados no momento operatório para coletar as amostras das 

mesmas regiões planejadas para receberem os implantes, e no momento seguinte 

para a colocação dos implantes sem desvios. Logo após as amostras serem colhidas, 

os implantes foram colocados nos sítios cirúrgicos de mesmo diâmetro e 

comprimento. A análise das imagens pré-operatórias de TCFC com os planejamentos 

cirúrgicos, permitiu a determinação dos valores médios de densidade óssea dos locais 

operados. As amostras colhidas foram escaneadas com um aparelho de micro-TC e 

os seguintes parâmetros foram avaliados: volume ósseo (bone volume – BV), tecido 

ósseo (tissue volume – TV), volume ósseo pelo volume total de tecido (bone 

volume/tissue volume – BV/TV), entre outros. A densidade radiográfica óssea obtida 

com a TCFC foi correlacionada com os parâmetros de micro-TC e o coeficiente de 

correlação de Pearson se apresentou muito alto com as equações de regressão 

realizadas. Dessa forma, os autores do estudo concluíram que os valores estimados 

de densidade óssea com as imagens de TCFC, obtidas previamente à cirurgia de 

implantes, são ferramentas confiáveis para determinar de forma objetiva a DMO [31].  

Em um outro estudo que também comparou a relação entre a densidade 

óssea das regiões de interesse ou “regions of interest” (ROI) selecionadas em TCFC 

com alguns parâmetros de amostras ósseas coletadas (das mesmas regiões ou ROIs) 

e escaneadas com a micro-TC, avaliou apenas regiões posteriores de maxila atrófica 

em pacientes com uma idade média de 56 anos. No total, vinte e sete amostras ósseas 

foram colhidas previamente à colocação de implantes. Um guia cirúrgico e uma trefina 

de 2,0 mm de diâmetro interno foram utilizadas para garantir que as biópsias fossem 

obtidas dos mesmos locais planejados para receber os implantes. A estatística de 

correlação de Spearman mostrou que a fração de volume ósseo ou BV/TV, a 

densidade de superfície óssea (bone surface density – BS/TV), espessura trabecular 

(trabecular thickness – Tb.Th), número de trabéculas (trabecular number - Tb.N), 

densidade mineral óssea volumétrica (volumetric bone mineral density – Vbmd) - 

obtidas com a micro-TC- tinham uma correlação positiva com a densidade óssea 

radiográfica obtida com o exame de TCFC. 
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No entanto, as variáveis da superfície óssea específica (bone-specific surface- 

BS/BV), espaçamento trabecular (trabecular spacing – Tb.Sp) e fator de padrão 

trabecular (trabecular pattern factor- Tb.Pf) apresentaram uma correlação negativa 

com a densidade óssea obtida em TCFC. Os autores concluíram que mesmo obtendo 

parâmetros morfométricos com valores mais baixos devido à uma maxila atrófica, 

ainda existe uma correlação positiva com a densidade óssea radiográfica obtida com 

a TCFC [32].  

 

2.1 A MEDULA ÓSSEA AMARELA E A RM 

 

O interesse no conhecimento da relação existente entre osso trabecular e o 

tecido adiposo da medula óssea amarela tem crescido muito na comunidade científica. 

E o progresso que estudos clínicos trouxeram com a possibilidade de estudar a 

medula óssea de uma forma não invasiva, ou seja, com imagens de RM, tem facilitado 

o desenvolvimento de métodos e técnicas para a mensuração da composição desse 

tecido. Uma vez que, historicamente, medidas clínicas da medula óssea amarela eram 

feitas apenas através de biópsias [6].  

O fenômeno da RM nuclear foi descrito primeiramente em 1946 e as primeiras 

imagens clínicas foram obtidas em 1980. A técnica de RM se desenvolveu muito 

desde então, sendo amplamente utilizada nos dias de hoje para diversas aplicações 

clínicas [33]. O processo para obtenção da imagem consiste na aplicação de uma 

força magnética forte e externa, conhecida como B0, que faz com que átomos de 

hidrogênio sejam alinhados no sentido paralelo ou antiparalelo a essa força, e faz com 

que se movimentem ao redor do campo magnético formado com uma velocidade de 

frequência estabelecida e conhecida como frequência de Larmor (descrita pela 

equação de Larmor). Dessa forma, os prótons podem ser excitados por uma segunda 

radiofrequência (RF), aplicada perpendicularmente ao campo B0, que será absorvida 

na forma de energia e traduzida na forma de voltagem por uma bobina receptora, 

adequadamente ajustada, na forma de decaimento livre de indução (DLI). Na ausência 

de um pulso de RF, processos de relaxamento (T1, T2) retornam o sistema para o 

equilíbrio. Na prática, múltiplas sequências de pulso são aplicadas para se obter 

múltiplos DILs [33].  

Sendo assim, a RM apresenta a vantagem de não emitir radiação ionizante, uma 

vez que as imagens são formadas a partir de sinais de radiofrequência que são 
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gerados a partir dos “spins” dos núcleos de átomos de hidrogênio (1H) que, por sua 

vez, podem ser encontrados principalmente na água e proteínas contidas na matriz 

óssea, e na água e gordura da medula óssea [34, 35].  

Embora a RM seja uma técnica menos sensitiva para os componentes minerais, esta 

fornece informações relacionadas aos tecidos moles que estão ao redor ou que 

preenchem a cavidade medular do osso trabecular. Ou seja, as imagens de RM 

oferecem uma maior compreensão sobre o conteúdo existente do que sobre a 

arquitetura óssea, refletindo o equilíbrio do componente de medula óssea amarela que 

varia em diversas circunstâncias fisiológicas e anormais [35].  

 A conversão da medula óssea hematopoiética para a medula óssea amarela, de 

forma geral, começa na região das falanges do bebê um pouco antes de seu 

nascimento. Nas crianças com idades entre 1-10 anos, a medula óssea amarela já 

começa a ocupar a maior parte das regiões nas diáfises dos braços, antebraços, 

coxas, pernas e crânio. Nos indivíduos entre 10-20 anos, a medula óssea amarela 

predomina na região dos braços e pernas, sobrando apenas uma porção residual de 

medula óssea hematopoiética na região da metáfise dos úmeros e fêmures. Aos 25 

anos, o padrão de distribuição da medula óssea no adulto é alcançado, com a medula 

óssea vermelha presente apenas na região do corpo das vértebras da coluna, no osso 

esterno, nas costelas pulmonares, no osso sacro, nas porções mediais dos ossos do 

quadril, e nas regiões articulares finais dos úmeros e fêmures. Com o envelhecimento, 

a medula óssea hematopoiética continua sendo substituída por medula óssea 

amarela, no entanto em uma velocidade mais moderada [35, 36].  

Em relação aos ossos da face, o osso mandibular, ao nascimento, apresenta 

apenas medula óssea hematopoiética que vai se transformando durante a infância em 

medula óssea amarela: começando pela parte distal da mandíbula, seguido da região 

mentual, corpo da mandíbula, ângulo e ramo mandibular. Aos 25 anos, o adulto 

apresenta medula óssea hematopoiética apenas na região das cabeças mandibulares 

e após os 30, raramente, um adulto apresentará resquícios de medula óssea vermelha 

nesta região. Os ossos maxilares e zigomáticos apresentam unicamente medula 

óssea amarela na vida adulta [36, 37].  
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Nos seres humanos, a medula óssea ocupa aproximadamente 85% das 

cavidades ósseas medulares seja ela medula óssea vermelha ou medula óssea 

amarela, com o restante sendo apenas uma rede de ossos trabeculares. Além disso, 

outro fator que contribui para a qualidade das imagens da medula óssea em RM, é 

que esta possui muitos lipídios hidrofóbicos acumulados principalmente nas células 

adiposas, e os prótons contidos dentro destas largas moléculas hidrofóbicas possui 

características físicas e químicas diferentes daquelas encontradas nos prótons da 

água. Como a medula óssea amarela contém um grande conteúdo de prótons de 

tecido adiposo (aproximadamente 80% de tecido adiposo, 15% água e 5% proteínas), 

a RM oferece a oportunidade de mapear a distribuição desse conteúdo [35, 38].   

 

2.2 ESTUDOS MÉDICOS DA MEDULA ÓSSEA COM IMAGENS DE RM 

 

Muitos estudos na área médica já foram feitos avaliando a associação 

existente entre tecido ósseo e o tecido adiposo presente na medula óssea amarela, 

principalmente nas regiões da coluna vertebral e em região proximal de fêmur [15, 39-

41]. O conteúdo de tecido adiposo tem sido diretamente associado com a fragilidade 

do esqueleto ósseo e com a osteoporose, sugerindo-se a possibilidade do tecido 

adiposo da medula óssea amarela em se tornar um biomarcador para risco de fraturas 

em mulheres pós-menopausa [15, 39, 42]. 

No estudo de Yeung et al. [43], os autores propuseram determinar, através de 

imagens diffusion weighted imaging (DWI), que diz respeito ao movimento “browniano” 

dos prótons das moléculas de água através dos tecidos biológicos, a diferença no grau 

de difusão presente nas vértebras da coluna lombar de pacientes pré-menopausa e 

pós-menopausa. Quarenta e quatro pacientes foram divididas em 4 categorias de 

acordo com os dados obtidos por meio da técnica de Absorciometria por raios X com 

dupla energia (DXA): grupo 1(normal) T score ≥ -1; grupo 2 (osteopenia) T score < -1 

e > -2,5; grupo 3 (osteoporose) T score ≤ -2,5; e grupo 4 (osteoporose severa) T score 

< -2,5 e com histórico de uma ou mais fraturas. Em seguida, estes pacientes foram 

submetidos ao exame de RM em um aparelho de 1,5 T. A ROI foi desenhada 

manualmente nas imagens axiais da vértebra L3 por um dos observadores para 

obtenção dos valores do coeficiente aparente de difusão (ADC), que consiste no 

cálculo em valores absolutos para a intensidade do sinal da região de estudo, sendo 

o valor de ADC calculado para cada pixel de imagem.   
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Os resultados estatísticos mostraram que os valores de ADC tendem a diminuir de 

forma significativa com a redução da DMO, e os valores de ADC do grupo pós-

menopausa com redução na DMO (0,41 x 10 -3) foram menores do que os valores 

encontrados no grupo pré-menopausa (0,49 x 10 -3). Os valores de ADC para o grupo 

pós-menopausa, mas com uma DMO normal (0,43 x 10-3), também foram 

significativamente mais baixos do que os valores do grupo pré-menopausa (p=0.029). 

Os autores concluíram que esses resultados sugerem que a imagem DWI reflete 

alterações precoces na composição óssea da medula, antes mesmo das alterações 

morfológicas na DMO estarem presentes [43].  

No estudo de Shen et al. [11], os autores avaliaram a relação entre DMO e 

tecido adiposo da medula óssea amarela em 56 mulheres caucasianas saudáveis 

(idades entre 18-88 anos). A DXA foi utilizada para estimar a DMO e gordura total do 

corpo, além da DMO da região da pélvis. Um equipamento de RM de 1,5 T (6X 

Horizon, Milwaukee, WI, EUA) foi utilizado para avaliação do tecido adiposo da medula 

óssea amarela através de um escaneamento de corpo inteiro dos pacientes. O 

protocolo para RM utilizado foi uma aquisição de aproximadamente 40 imagens axiais 

com 10 mm de espessura, e com intervalos de 40 mm entre os cortes de imagens. 

Após aquisição das imagens, o tecido adiposo presente em região de medula óssea, 

vísceras e subcutâneo foram segmentados utilizando-se um software conhecido como 

SliceOmatic (SliceOmatic, Tomovision Inc., Montreal, Canada). O volume de tecido 

adiposo presente na medula óssea amarela da região pélvica foi calculado através 

das imagens obtidas da região. Modelos de regressão foram estabelecidos com as 

variáveis DMO de corpo inteiro, DMO da região pélvica ou DMO da coluna como as 

variáveis dependentes e o tecido adiposo da medula óssea amarela da região pélvica, 

idade, peso, gordura total do corpo, tecido adiposo das vísceras e situação de 

menopausa como variáveis independentes. Variáveis e interações com contribuições 

significantes ao modelo foram mantidas para a equação de regressão. Uma alta 

correlação foi observada entre os valores do tecido adiposo da medula óssea amarela 

da pélvis com a DMO (DMO de corpo total R=-0,743, p<0,001; DMO de pélvis R=-

0,646; DMO de coluna R=-0,622, p<0,001), e entre os  valores do tecido adiposo da 

medula óssea amarela do corpo total com a DMO (DMO de corpo total R=-0,443, 

p<0,001; DMO da pélvis R=-0,308; DMO da coluna R=-0,334 e p<0,001).  
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Os autores concluíram que medidas do tecido adiposo presente em medula óssea 

amarela obtidas com imagens de RM estão fortemente correlacionadas com as 

medidas obtidas de DMO com imagens de DXA, sugerindo uma relação biológica 

entre estas duas variáveis [11].  

 

2.3 ESTUDOS ODONTOLÓGICOS E AS IMAGENS DE RM  

 

Evidências literárias atuais mostram o uso bem-sucedido da técnica de RM na 

odontologia para os seguintes casos: identificação de lesões de cáries, localização de 

dentes impactados, estudos da morfologia do tecido pulpar e de lesões periapicais. 

No entanto, para a avaliação de tecidos duros como dentina e esmalte, as pesquisas 

ainda são escassas. Uma revisão sistemática publicada em 2020, evidenciou a 

necessidade de mais pesquisas com a técnica de RM na odontologia, especialmente 

para se obter uma maior discriminação dos tecidos dentais mineralizados [44].  

Com o objetivo de melhorar a relação sinal-ruído das imagens obtidas de regiões 

de maxila e mandíbula, algumas pesquisas têm focado na construção de bobinas 

receptoras sem fio, feitas especificamente para escaneamento da região dentária, 

oferecendo potencial para uma melhor qualidade de imagem e de um menor tempo 

de escaneamento para o paciente [44, 45].  

No estudo de Ludwig et al. [45], os autores descreveram a construção de bobinas 

intraorais acopladas indutivamente e sem conexão com fio para se obter uma alta 

resolução de imagem com a RM. As bobinas intraorais foram feitas com dois laços 

coaxiais de aço de 1,5 e 2,0 cm de diâmetro, respectivamente, com uma distância de 

1,7 cm entre eles, que foram adaptados em um modelo de gesso anatômico da 

mandíbula (uma das bobinas em forma de laço encaixando na região vestibular e a 

outra na região lingual de um mesmo segmento de dentes). As bobinas foram 

ajustadas para a frequência de ressonância do hidrogênio no aparelho de 3 T igual à 

123.4 MHz. Um capacitor de cerâmica ajustável e diodos foram adicionados de forma 

paralela ao circuito para alcançar a frequência correta. Para a aplicação in vivo, o 

capacitor foi revestido com mais duas camadas de materiais dentários aprovados para 

uso em pacientes: uma resina acrílica dentária (GC America Inc., EUA) e uma camada 

de silicone (Optosil, Heraeus Kulzer, Alemanha), utilizada para reduzir a sensitividade 

da ressonância magnética ao movimento da língua e da mandíbula.  
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Um equipamento de RM de 3 T e uma bobina de transmissão foram utilizados em 

conjunto com uma bobina fabricada em forma de um laço de aço, com um raio de 4 

cm e apenas 1 canal (Siemens AG, Munique, Alemanha) para ser usado externamente 

à boca. Para a parte ex vivo da pesquisa, uma mandíbula de porco e uma mandíbula 

humana conservadas em solução de formaldeído 4% foram utilizadas, e para a parte 

in vivo do estudo uma mulher de 29 anos foi voluntária para o escaneamento com RM. 

Imagens de TCFC (Scanora 3D, soredex, EUA) foram obtidas da mandíbula de porco 

para comparação. Imagens 3D rápidas de gradiente-eco com um baixo ângulo de 

inclinação (fast low angle shot - FLASH), foram obtidas da voluntária com a bobina 

intraoral posicionada em uma das regiões de sua mandíbula e com a bobina de 4 cm 

de forma paralela e extraoral, utilizando os seguintes parâmetros: tempo de 

escaneamento igual a 3 minutos e 57 segundos, volume 64 x 64 x 28 mm3 , tamanho 

de voxel igual a 250 x 250 x 500 μm3, TR/TE = 11/4.2 ms, α = 15°, bw = 280 Hz/px. 

Para fins de comparação, a bobina intraoral foi removida e o experimento foi repetido 

com os mesmos parâmetros. Com as imagens obtidas neste estudo, os autores 

concluíram que a relação sinal/ruído melhorou consideravelmente utilizando-se as 

bobinas intraorais tanto nos experimentos ex vivo quanto no experimento in vivo. 

Afirmaram também que estas bobinas foram facilmente combinadas com o aparelho 

clínico de RM e que o osso trabecular, mucosa intraoral, polpa dentária e periodonto 

foram exibidos de forma direta, enquanto que o osso cortical e raízes dentárias 

puderam ser visualizados indiretamente, ou seja, pelo contraste dos tecidos moles ao 

redor. Em relação às imagens de tomografia, os autores consideraram as imagens 

obtidas em RM da mandíbula de porco complementares ao padrão-ouro de TCFC [45]. 

 Em um outro estudo realizado para testar a viabilidade da RM como protocolo 

de imagem para auxiliar no diagnóstico dento-maxilo-facial tanto para tecidos moles 

como para tecidos duros, os pesquisadores construíram bobinas intraorais sem fio e 

indutivamente acopladas com um fio isolado de cobre de 1 mm de diâmetro. O fio de 

cobre foi dobrado formando duas alças paralelas com diâmetros de 2 cm e uma 

distância entre elas de 1,7 cm. Um capacitor de cerâmica ajustável e diodos cruzados 

foram soldados paralelamente às bobinas. As bobinas foram revestidas com duas 

camadas de material de isolamento e foram colocadas em suas posições intraorais 

nos 2 pacientes que aceitaram participar da pesquisa, sendo fixadas na superfície de 

seus dentes com uma massa de silicone (Optosil, Heraeus Kulzer, Hanau, Alemanha).  
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Um aparelho de RM de 3T (TIM Trio, Siemens, Munique, Alemanha) foi 

utilizado para obter as imagens de gradiente-eco do tipo FLASH. Uma bobina de 4 cm 

em forma de laço (Siemens) foi colocada perto da bochecha dos pacientes, na mesma 

direção das bobinas intraorais, para o escaneamento. O escaneamento de um 

segmento da mandíbula foi feito para um dos pacientes com os seguintes parâmetros: 

volume 64x64x28 mm³, tamanho de voxel 250 x 250 x500 μm, tempo de eco/tempo 

de repetição [TE/TR] 4,2/11 ms, com um tempo total de escaneamento igual à 3 

minutos e 57 segundos. Enquanto que o escaneamento da maxila para o segundo 

paciente foi feito com um tempo igual à 6 minutos e 40 segundos e seguintes 

parâmetros: resolução isotrópica de 350 μm, FOV de 34 cm³, e TE/TR= 4.8/12 ms. 

Subsequentemente, um escaneamento com a TCFC também foi realizado nos 

voluntários (3D Accuitomo 170, Morita, Japão, resolução de 250 μm, 90 kV, 201 

imagens) e todos os dados no formato DICOM foram importados no software Voxim 

(IVS Solutions, Germany). As imagens de ambas as técnicas foram alinhadas nos 

diferentes planos ortogonais e medidas de algumas estruturas como entre um 

determinado dente com seus tecidos moles e/ou duros ao redor, ou entre a margem 

vestibular alveolar do segundo pré-molar inferior esquerdo com seu ápice, foram 

calculadas em imagens correspondentes de RM e TCFC para comparação. Os 

autores concluíram que não houve diferenças estatisticamente significantes entre os 

examinadores 1 e 2 em relação aos métodos de imagem e concluíram que as imagens 

FLASH são adequadas para visualização de várias estruturas de tecidos moles e 

duros com um tempo razoável de escaneamento para os pacientes. Entretanto, 

confirmaram a dificuldade em se obter o delineamento de estruturas delicadas como 

o osso trabecular e o ligamento periodontal [46].  

Gradl et al. [47] com o objetivo de comprovarem que é possível obter melhores 

imagens de RM para a odontologia, os autores utilizaram uma bobina de superfície 

fabricada exclusivamente para se obter imagens das regiões de maxila e mandíbula 

em pacientes e voluntários. Cinco voluntários saudáveis, que não possuíam implantes 

dentários, e cinco pacientes que possuíam implantes dentários e que sofriam de 

alguma doença dentária na maxila ou mandíbula, participaram do estudo. As imagens 

foram obtidas de um equipamento de 3 T de RM (TRIO, Siemens Healthcare, 

Erlangen, Alemanha). Para fins de comparação, os voluntários foram submetidos à 

dois escaneamentos: o primeiro utilizando uma bobina de doze canais de cabeça e 

pescoço e um segundo utilizando uma bobina de superfície de quatro
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canais, desenvolvida recentemente por uma empresa na Alemanha (NORAS MRI 

products GmbH – Höchberg, Alemanha). Ambos escaneamentos foram feitos com a 

mesma sequência de parâmetros usualmente utilizada para a bobina de cabeça e 

pescoço, com o objetivo de comparar a relação sinal-ruído das imagens obtidas com 

as diferentes bobinas. Já para o escaneamento dos pacientes, foi utilizada apenas a 

bobina de superfície, mas com uma sequência de parâmetros otimizada. ROIs foram 

escolhidos para diferentes compartimentos de tecidos nos escaneamentos dos 

voluntários utilizando 3D slicer software (http://www.slicer. org), em lugares sem a 

presença de artefatos e com alta resolução: câmara pulpar, osso trabecular em ambos 

os lados da mandíbula, região dorsal da língua, entre outros. A relação sinal – ruído 

foi então calculada para os ROIs selecionados nas imagens e, de forma geral, a 

bobina de superfície permitiu um aumento de 3,5 vezes na relação sinal–ruído quando 

comparada à bobina de cabeça e pescoço. Em uma avaliação qualitativa, a bobina de 

superfície também se mostrou superior em relação à bobina padrão de cabeça e 

pescoço, permitindo visualizar de forma mais precisa detalhes anatômicos como o 

espaço periodontal. Os autores concluíram que as imagens de RM se tornam 

melhores com o uso de uma bobina feita especificamente para a odontologia, e que 

uma melhor qualidade de imagem foi obtida no estudo que utilizou a bobina de 

superfície com uma sequência de pulso otimizada, quando comparada com uma 

sequência pré-estabelecida de cabeça e pescoço [47].  

 

2.4 MEDULA ÓSSEA AMARELA ALVEOLAR E AS IMAGENS DE RM   

 

Cortes et al. [48], realizaram um estudo com o objetivo de quantificar o 

conteúdo de tecido adiposo da medula óssea amarela presente em 7 amostras ósseas 

alveolares com um aparelho de RM de 15 T (Agilent,Yarnton, Oxford, UK). As 

amostras ósseas foram colhidas, previamente à colocação de implantes, de sítios 

cirúrgicos em pacientes do sexo feminino, parcialmente edêntulas, utilizando uma 

trefina com 3,0 mm de diâmetro interno. Todas as amostras ósseas apresentavam as 

mesmas dimensões: 3 mm em diâmetro e 6 mm em altura. Sequências em 3D de 

gradiente-eco foram utilizadas para todos os escaneamentos com os seguintes 

parâmetros: campo de visão 7,5 × 7,5 × 7,5 mm, uma matriz de 128 × 128 × 128 pixels, 

TR: 50 ms, TE: 3,3 ms, e um tempo igual à 32 minutos e 7 segundos por 

escaneamento.  
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Todas as imagens foram analisadas no formato DICOM com o programa 

Osirix (OsiriX v. 6.0; Pixmeo, Geneva, Switzerland). Uma ROI abrangendo o volume 

total do tecido adiposo da medula óssea amarela (valores acima de 2000 pixels) foi 

gerado e calculado de forma automática pelo programa em milímetros cúbicos. As 

imagens de RM também foram utilizadas para o cálculo de BV/TV através da 

conversão das imagens para imagens binárias, assumindo-se que os pixels escuros 

correspondiam ao tecido ósseo. Após o escaneamento das amostras com RM, estas 

foram escaneadas com o aparelho de micro-TC (SkyScan1172; SkyScan; Kontich, 

Bélgica) com os seguintes parâmetros: 100 kV, 100 µA, e um tamanho de voxel igual 

à 6 µm. O software Nrecon (Sky-Scan, Kontich, Bélgica) foi utilizado para reconstrução 

das imagens e cálculo da BV/TV. O teste estatístico Shapiro-Wilk foi utilizado para 

testar normalidade para todas as variáveis, e o teste de Pearson foi utilizado para 

avaliar a correlação entre o conteúdo de tecido adiposo da medula óssea e BV/TV 

(micro-TC). Para avaliar o grau de concordância entre BV/TV obtido com as imagens 

de RM com o valor de BV/TV obtido com as imagens de micro-TC, foi utilizado o teste 

de correlação intraclasse. 

Os resultados mostraram que existe uma correlação forte e inversa entre o tecido 

adiposo da medula óssea amarela e a BV/TV obtida com a micro-TC. Além disso, os 

resultados mostraram uma forte concordância existente entre o BV/TV obtido com 

imagens de RM com o BV/TV obtido com as imagens de micro-TC. Os autores 

concluíram que o aparelho de 15 T e a bobina construída para as amostras ósseas 

alveolares, gerando um largo fator de preenchimento (filling factor), permitiram uma 

alta resolução de imagens para a discriminação do tecido adiposo da medula óssea 

amarela com um voxel de 59 µm3. Concluíram também que a relação inversa obtida 

entre a análise morfométrica BV/TV e o conteúdo de tecido adiposo da medula óssea 

amarela possibilita uma avaliação indireta da fração de volume ósseo existente, 

sugerindo a aplicação do estudo em amostras maiores e com aparelhos de diferentes 

frequências de RM [48].  
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

Este trabalho tem como objetivo principal correlacionar a porcentagem de 

volume ósseo obtido de forma indireta de espécimes ósseos através da quantificação 

de tecido adiposo da medula óssea amarela em imagens de 14T de RM com os 

valores de densidade radiográfica e BV/TV obtidos com as técnicas de TCFC e micro-

TC (padrão-ouro de morfometria óssea), respectivamente. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1 AMOSTRAGEM E TCFC  

 

 

A presente pesquisa foi previamente autorizada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo sob 

parecer CAAE: 84549818.0.0000.0075, que está em anexo (Anexo A). Todos os 

pacientes que concordaram em participar deste estudo assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido (Anexo B). As diretrizes da Declaração de Helsinque 

foram respeitadas durante a pesquisa.  

Foram incluídos pacientes parcialmente desdentados que frequentam o 

Hospital Militar de Área de São Paulo – HMASP (responsável Dr. Otavio Henrique 

Pinhata Baptista, CRO:55243/SP), e que foram diagnosticados e indicados para 

colocação de, ao menos, um implante. A carta do coordenador responsável pela 

Clínica Odontológica do Hospital Militar de Área de São Paulo autorizando a pesquisa 

também se encontra em anexo (Anexo C).  

Os critérios de inclusão dos pacientes foram: idade maior ou igual a 18 anos, e 

com sítios posteriores de maxila ou mandíbula com indicação para receber implantes 

de 4,8 mm de largura e ao menos 8,00 mm de altura. Sítios implantares com extração 

dentária recente (menos de 6 meses de cicatrização alveolar óssea) foram excluídos, 

conforme metodologia prévia [2]. Também foram excluídos os pacientes com 

distúrbios metabólicos, como diabetes e deficiência de vitamina D, e com volume 

ósseo alveolar insuficiente para a colocação do implante. Mulheres grávidas ou com 

suspeita de gravidez, e pacientes que receberam algum tipo de enxerto ósseo no local 

de interesse não entraram na pesquisa.   

Os dados de identificação dos pacientes voluntários foram excluídos, atribuindo 

um número à cada um deles decodificando o nome e uma letra correspondente ao 

sexo do indivíduo - garantindo dessa forma o sigilo e privacidade sem a exposição 

dos dados de nenhum paciente.  

Foram considerados adequados, segundo critérios pré-determinados, vinte e 

seis sítios pré-implantares de 24 pacientes. Todos os pacientes foram submetidos a 

um exame de TCFC no HMASP, indicado e necessário para o planejamento cirúrgico 
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virtual, utilizando o mesmo dispositivo (Ortophos XG 3D, Dentsply Sirona, Sirona 

Dental Systems GmbH, Bensheim, Alemanha) e com um mesmo protocolo de 

escaneamento (0,16 mm de voxel, 70Kv, 8mA, tempo de exposição de 14,4 segundos, 

e campo de visão de 8 cm de diâmetro e 8 cm de altura).  

Imagens DICOM (digital Imaging communication in medicine) foram avaliadas e 

o planejamento cirúrgico foi feito com o software coDiagnostiX (versão 9.14.0.15394 

coDiagnostiX, Dental Wings Gmbh, Düsseldorfer Pl. 1, 09111 Chemnitz, Alemanha). 

As áreas edêntulas do rebordo, planejadas para receber implantes dentários, foram 

delimitadas em cortes parassagitais de TCFC e identificadas como ROIs. As ROIs 

tinham 4,8 mm de largura e pelo menos 8,0 mm de altura, uma vez que uma trefina 

com diâmetro interno de 3,0 mm seria utilizada para coleta da amostra de osso 

alveolar no mesmo sítio. Um especialista em cirurgia bucomaxilofacial e em 

implantodontia foi o responsável em fazer todas as medidas dos planejamentos 

cirúrgicos (OPB). A densidade óssea radiográfica foi medida nas imagens das ROIs, 

em valores de pixel, com as ferramentas específicas e de forma automática pelo 

mesmo software coDiagnostiX (Figura 4.1). Todos os dados foram tabelados em uma 

planilha digitalizada de Excel (Microsoft Corporation, Redmond, Washington, Estados 

Unidos da América). 

 Em seguida, as imagens DICOM com as ROIs foram exportadas para o formato 

STL (arquivo referente a estereolitografia), e utilizadas para fazer um guia cirúrgico 

personalizado. Os guias cirúrgicos possuíam perfurações compatíveis com as brocas 

a serem utilizadas, no intuito de evitar desvios angulares durante o processo de coleta 

da amostra óssea e colocação do implante na mesma ROI, de acordo com pesquisas 

anteriores [1, 28].  
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Figura 4.1 -Tela de trabalho do planejamento cirúrgico de uma região edêntula para receber um 
implante dentário em região mandibular direita. A densidade óssea foi obtida de forma 
automática (aba verde na parte inferior da tela) ao selecionar o ROI desenhado – desenho 
implante azul 

 

 

Fonte: A autora 

 

4.2 CIRURGIAS DE IMPLANTE E COLETA DAS AMOSTRAS 

 

 

Todos os pacientes receberam antibioticoterapia profilática com amoxicilina 

(2,0 g) uma hora antes da cirurgia e foram tratados pelo mesmo cirurgião do HMASP 

(OPB), utilizando o mesmo procedimento cirúrgico. Após anestesia local, uma incisão 

foi realizada na crista óssea do rebordo (ligeiramente palatal à linha média), para o 

retalho mucoperiosteal ser elevado. Utilizando guia cirúrgico, os sítios implantares 

foram preparados com uma trefina (broca trefina 3,0 mm-Wf), utilizada para obter 

amostras ósseas de 3,0 milímetros de diâmetro e de ao menos 8,0 mm de 

comprimento. Dessa forma, o osso colhido não representou nenhum prejuízo aos 

resultados da cirurgia do paciente, uma vez que este osso é normalmente perdido 

para a colocação dos implantes.  

As amostras de osso foram fixadas e armazenadas em solução tampão de 

formaldeído a 10%, de acordo com metodologias descritas anteriormente para a 

avaliação óssea trabecular [12, 13].  
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Em seguida, implantes dentários Wide Neck Standard Plus, 4.8mm x 8 ou 10 

mm, com tratamento de superfície SLActive (Straumann AG, Basiléia, Suíça) foram 

colocados usando uma catraca adaptada ao torquímetro do sistema de implante. 

Todos os implantes foram colocados com a plataforma permanecendo ao nível do 

tecido gengival, e restaurados após dois meses de cicatrização. 

 

Figura 4.2 – Momento cirúrgico: broca Trefina com 3,0 mm de diâmetro interno sendo utilizada com o 
guia cirúrgico em região posterior de maxila do lado direito do paciente. Momento de coleta 
de uma das amostras ósseas, antes da colocação do implante 

 

 
 
                 Fonte: A autora 

 

As 26 amostras foram mantidas dentro da trefina (para que a forma cilíndrica 

não fosse perdida) e foram enviadas para o laboratório de biomateriais Martinos 

Center – Massachusetts General Hospital/ Harvard Medical School, Estados Unidos, 

de acordo com as normas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para 

transporte de materiais biológicos.  
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4.3 MICRO-TC 

 

 

Cinco amostras ósseas tiveram que ser excluídas da pesquisa devido ao 

vazamento da solução de formaldeído e desintegração das mesmas durante o 

transporte para os Estados Unidos. Portanto, as 21 amostras restantes foram 

removidas de dentro da broca Trefina e foram transferidas para um tubo de vidro de 5 

mm de diâmetro com a mesma solução tampão de formaldeído a 10% em que 

estavam anteriormente (Figuras 4.3 e 4.4).  

 

Figura 4.3 - Amostra óssea sendo removida da broca Trefina para ser colocada em um tubo de vidro 
de 5 mm de diâmetro  

 

 

   Fonte: A autora 
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Figura 4.4- Amostra óssea dentro de um tubo de vidro de 5 mm de diâmetro 
 

 
 

 

       Fonte: A autora 

 
 

 

Em seguida, as amostras de tecido ósseo alveolar foram escaneadas em um 

aparelho de micro-TC (SkyScan 1173, Kontich – Bélgica) (Figura 4.5). Os seguintes 

parâmetros foram utilizados para se obter uma alta resolução de imagem: 45 kV, 555 

µA, 0,2 mm de filtro de alumínio, e 8,34 µm de resolução (tamanho isotrópico do 

voxel). O tempo para cada escaneamento foi equivalente à 48 minutos. 
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Figura 4.5 - Aparelho de micro-TC utilizado para o escaneamento das amostras ósseas (SkyScan 1173, 
Kontich – Bélgica) 

 

 

 

Fonte: A autora 

 

Todos os dados foram reconstruídos com o software NRecon (software de 

reconstrução, SkyScan) e salvos em formato BMP e DICOM. No software CTAn 

(v.1.18, SkyScan) foi aplicada uma técnica de segmentação na qual a amostra óssea 

foi selecionada manualmente corte após corte (através de imagens axiais), a partir da 

imagem determinada como limite superior até a imagem determinada como limite 

inferior da região de interesse (Figura 4.6). Como limite superior e inferior, foram 

escolhidas imagens uniformes do osso trabecular de maxila ou mandíbula e não 

aquelas que ilustravam morfologia pouco definida ou alterada devido ao corte da broca 

Trefina no momento da coleta (Figura 4.7). 
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Figura 4.6- Tela de trabalho do software CTAn mostrando uma imagem uniforme da amostra óssea em 
corte axial sendo selecionada como limite superior da região de interesse 

 
 

 

Fonte: A autora 

 

 

Figura 4.7- Com maior resolução, corte de imagem sendo selecionado: a) imagem como limite superior 
(linha vermelha) da amostra óssea, b) imagem como limite inferior da amostra óssea. A 
parte não homogênea das extremidades, possivelmente danificadas pelo corte da broca 
Trefina, foram excluídas da região de interesse para a segmentação 

 
 

 

Fonte: A autora 
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Após finalizada esta etapa, foi selecionada a região de interesse em cada corte 

de imagem para ser reconstruída tridimensionalmente (Figura 4.8). Para a 

segmentação, as bordas externas da amostra foram excluídas devido ao 

comprometimento da trabécula óssea durante a coleta e tempo mantido dentro da 

trefina, evitando assim um viés na análise morfométrica da amostra. 

 

 

Figura 4.8- Tela de trabalho do software CTAn, mostrando o processo de segmentação para cada corte 
de imagem – ROI representado pela região cilíndrica vermelha  

 
 

 

Fonte: A autora 

 

Uma vez finalizada a segmentação, o software fez o cálculo do seguinte 

parâmetro: percent bone volume – BV/TV (porcentagem de volume ósseo pelo volume 

tecidual). Os dados foram tabelados na planilha digitalizada Excel. 
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4.4 BOBINA PARA RM 1,5 T 

 

 

Uma bobina de radiofrequência ou transdutor de radiofrequência foi 

desenvolvido para ressonar na frequência de Larmor de 64 MHz de um aparelho 

clínico de 1,5 T especificamente para a análise das amostras ósseas. A construção 

de uma bobina personalizada permite uma melhor relação sinal-ruído e uma maior 

sensitividade para as imagens das amostras de osso alveolar. 

Um fio de cobre nu de 1,02 mm de diâmetro foi enrolado em torno da haste lisa 

de uma broca para metal n° 9 (4,98 mm de diâmetro), tamanho correspondente ao 

mesmo diâmetro dos tubos de vidro contendo as amostras ósseas, formando um 

condutor em forma de espiral ou solenóide. A broca foi levemente subdimensionada 

para permitir uma ligeira expansão do solenóide após o término do enrolamento, e em 

seguida presa no mandril de um torno de metal que foi configurado no modo de 

engrenagem traseira para girar lentamente enquanto o fio de cobre era enrolado. Com 

11 espirais, o comprimento final do solenóide era igual a 1,5 cm (Figura 4.9). 

 
Figura 4.9 - Construindo a bobina para o aparelho de RM de 1,5 T: a) imagem mostrando o fio de cobre 

sendo enrolado envolto da superfície lisa de uma broca presa no mandril do torno de metal, 
b) solenóide com o tamanho compatível ao tubo de vidro e pronto para ser cortado e 
adaptado para 11 espirais 

 

 

Fonte: A autora 

 

 

b) a) 
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A indutância da bobina igual a 135 nH foi obtida com o medidor KeySite (Santa 

Rosa, CA) U1732C RLC (resistência/indutância/capacitância).  

Em seguida, o isolamento de plástico presente em um cabo coaxial RG-223/U 50-ohm 

foi despido em uma de suas pontas com um alicate para ser conectado ao capacitor 

matching. O circuito foi montado com dois capacitores NMNT100-4E-2RL de alta 

voltagem, ajustáveis e não magnéticos com um intervalo de 2-95 pF (picofarads) 

(Figuras 4.10 e 4.11). 

 

 

Figura 4.10 - a) imagem mostrando o fio de cobre sendo cortado ou desencapado em uma de suas 
pontas, b) fio de cobre exposto para ser conectado ao capacitor  

 

 

Fonte: A autora 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A)

) 

B) 
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Figura 4.11 – Imagem mostrando fio de cobre sendo conectado ao circuito com o capacitor matching 
 

 

Fonte: A autora 

 
 

A bobina foi conectada ao circuito utilizando uma fita autoadesiva de cobre 

(Scotch Brand Foil Tapes, 3 M, Inc., Minneapolis, MN). Uma das pontas da bobina foi 

soldada à fita de cobre ligada ao capacitor matching, enquanto que a outra ponta foi 

conectada ao parafuso de latão aterrado no meio do circuito (Figura 4.12). A figura 

4.13 mostra o modelo esquematizado do circuito montado (Figura 4.13).  

O ajuste do circuito foi realizado com o analisador de rede vetorial Hewlett 

Packard (agora Keysight), HP8753C 300 kHz – 3 GHz com o teste de parâmetro 

HP85046A S para visualizar impedância do circuito versus curva de frequência. Após 

o ajuste dos capacitores para tornar o circuito ressonante e compatível com a 

frequência de Larmor igual a 64 MHz do equipamento de 1,5 T, o capacitor de 

sintonização (tuning) paralelo se apresentou com um valor final igual a 57,1 pF e o 

capacitor matching em série um valor igual a 11,9 pF.  
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Figura 4.12 - a) fita de cobre sendo unida aos dois capacitores do circuito, b) bobina feita com fio de 
cobre soldada em uma ponta à fita adesiva aderida ao capacitor matching e a outra ponta 
unida com o parafuso de latão centralizado no meio do circuito  

 

 

Fonte: A autora 

 

Figura 4.13 - Desenho esquematizando o circuito elétrico com a bobina montada sendo L= indutância 
da bobina 

 

 
Fonte: A autora 

 
 
 
 
 

 
 

A)

) 

B) 
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4.5 RM 1,5 T 

 

 Testes e experimentos foram feitos para calibrar o equipamento de extremidades 

de 1,5 T – equipamento exclusivo construído no Hospital de Massachusetts 

(Charlestown, MA, EUA) (Figuras 4.14 e 4.15).  

 

 

Figura 4.14 – Foto do aparelho clínico de extremidades construído no hospital Massachusetts General 
Hospital, (Charlestown, MA, EUA) de 1,5 T 

 
 
 

 

Fonte: A autora 
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Figura 4.15 -Imagens obtidas durante testes para calibração do equipamento de 1,5 T: a) imagem axial 
mostrando um túbulo de água de 35 mm (sinal hiperintenso) com túbulos menores de 
plástico de 6 mm (representados pelos anéis hipointensos) – parâmetros utilizados: 
gradiente-eco, FOV 40 mm, matriz 128 x 128, TE 11 ms, TR 200 ms, 25 segundos de 
escaneamento, b) imagem axial de um kiwi escaneado com uma sequência spin eco, FOV 
80 mm, matriz 384 x 384, TE 76 ms e TR 300 ms 

 
 

 
 

Fonte: A autora 

  Após a calibração, muitos testes foram feitos para definir a melhor sequência de 

parâmetros para o escaneamento das amostras ósseas alveolares (Figura 4.16).  

 

Figura 4.16 -Imagens testes para definir a melhor sequência de parâmetros para as amostras ósseas 
alveolares. As três imagens possuem os seguintes parâmetros: sequências spin eco, 
matriz 128 x 128, TE 24.59ms, FOV 20mm, BW 22.843kHz e a) TR: 400 ms, b) TR 500 
ms, c) TR 700 ms. Sinal hiperintenso correspondente ao tecido adiposo presente em 
medula óssea amarela  

 

 

Fonte: A autora 

 

Infelizmente devido ao COVID-19 as atividades no laboratório Martinos Center 

foram interrompidas por meses, não sendo possível a finalização desta parte do 

trabalho. 
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4.6  RM 14 T 

 

 

 Um aparelho de espectrômetro (spectrometer/imager) de ressonância magnética 

nuclear (RMN) de 14T foi utilizado para o escaneamento das amostras ósseas. O 

espectrômetro era composto por um imã de diâmetro vertical de 89 mm (600 MHz) 

conectado com um console Bruker Bio-Spin Avance III HD. O sistema operacional de 

computador era o Linux e o programa utilizado para obtenção das imagens foi o 

PARAVISION 6.0.1 (Bruker Corporation - Billerica, MA, EUA).  

 Antes dos escaneamentos, as superfícies de todas as amostras foram secas e 

transferidas para um segundo tubo de vidro de RMN de 5 mm contendo Fluorcarbono 

líquido (Fomblin perfluoropolyether, Ausimont, Thorofare, NJ). Este fluido não contém 

átomos de hidrogênio e elimina o intenso sinal dos prótons do meio de fixação, 

atenuando os artefatos de diferença de suscetibilidade magnética nas interfaces 

tecido-ar das amostras.  

 Uma bomba de vácuo foi usada para retirar o ar que poderia estar preso dentro 

das amostras ósseas, pois bolhas de ar também podem causar artefatos de 

suscetibilidade. Para adaptação do tubo de RMN dentro da bobina de RF, que tinha 

um diâmetro interno de 10 mm e um diâmetro externo de 40 mm (Bruker Corporation 

– Billerica, MA, EUA), um adaptador de acrílico foi construído (Figuras 4.17 e 4.18). 
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Figura 4.17 -Figura mostrando a bobina de RF do lado esquerdo e o adaptador de acrílico do lado 
direito  

 
 

 

Fonte: A autora 

 
Figura 4.18 -Figura mostrando o adaptador de acrílico adaptado dentro do diâmetro interno de 10 mm 

da bobina de RF 
 

 

Fonte: A autora 
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Um longo escaneamento foi realizado para as amostras com a seguinte 

sequência de parâmetros: sequências de pulso gradiente-eco 3D, tempo de repetição 

de 48,6 ms (TR), tempo de eco de 2,6 ms (TE) e matriz de 256 x 256 x 256, resultando 

em um tempo total de aquisição de aproximadamente 14 horas. No entanto, devido à 

alguns problemas que podem estar relacionados à estabilidade da frequência do 

espectrômetro durante longos escaneamentos, o escaneamento de 14 horas teve que 

ser dividido em seis escaneamentos mais curtos com os mesmos parâmetros, mas 

com um número menor de médias de sinal (ou seja, com um número médio menor 

para cada etapa de codificação de fase), de modo que o tempo total do escaneamento 

permanecesse o mesmo.  

A linguagem de programação Fortran (GNU Fortran 8.1.0) foi utilizada para 

desenvolver um software que adicionasse vários arquivos de imagens da mesma 

amostra juntos (no caso, os seis escaneamentos de cada amostra), e um outro 

software para converter o formato dos dados das imagens Bruker para o formato de 

arquivo VFF. VFF é um formato de arquivo comum para dados de imagem 3D. Uma 

vez no formato de arquivo VFF, os dados foram importados para o software MicroView 

(MicroView 2.5.0-4196, Parallax Innovations Inc., Canadá) para serem convertidos em  

arquivos DICOM (Digital Imaging and Communications in medicine) e analisados no 

Software Osirix (OsiriX v. 6.0; Pixmeo, Genebra, Suíça). 

No software Osirix, uma área retangular hiperintensa correspondente à forma 

cilíndrica da amostra óssea podia ser vista. Alguns ROIs foram desenhados seguindo 

o esboço de cada amostra em seu plano sagital e, de maneira semiautomática, o 

programa completou os ROIs ausentes nos cortes restantes para calcular o volume 

total do ROI 3D. Depois que essa etapa foi concluída, um ROI circular foi desenhado 

fora do espaço que era ocupado pela amostra para se obter o valor do ruído de cada 

escaneamento (Figura 4.19).  

Um limiar personalizado (threshold) e mais alto que o limiar do ruído de cada 

escaneamento, foi utilizado como referência para a seleção de todas as áreas hiper 

intensas (que seriam correspondentes aos tecidos moles ou, principalmente, ao tecido 

adiposo da medula óssea amarela) com a ferramenta de segmentação “região de 

crescimento 3D” (Figuras 4.20 e 4.21). Com o volume total de cada amostra e com o 

volume total das áreas hiperintensas de cada amostra, calculou-se a porcentagem do 



 57 

que seria o volume total de volume ósseo (ou seja, da rede trabecular que envolve a 

medula óssea amarela). 

  

Figura 4.19 -Tela de trabalho do software Osirix: ROI circular desenhado fora do espaço ocupado pela 
amostra óssea para se obter o valor do ruído de cada escaneamento. ROI circular em 
verde mostrando o valor máximo do ruído de uma das amostras: 4882.000 

 
 

 

Fonte: A autora 
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Figura 4.20 -Tela de trabalho do software Osirix: um threshold personalizado foi utilizado durante a 

seleção das áreas hiperintensas dentro de cada volume de amostra óssea  
  

 
 

Fonte: A autora 

 
Figura 4.21 -Tela de trabalho do software Osirix: volume reconstruído tridimensionalmente das áreas 

hiperintensas selecionadas dentro de uma das amostras ósseas 
 
 

 

Fonte: A autora 
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4.6  Análise Estatística  
 

 

 Todas as análises estatísticas foram feitas com o software IBM SPSS Statistics 

versão 24 (SPSS, Inc, Chigaco, IL). Para todos os testes foi estabelecido um erro 

α=5%, isto é, os resultados dos testes foram considerados estatisticamente 

significativos somente quando p< 0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

 

Os pacientes que participaram voluntariamente dessa pesquisa foram 

acompanhados por mais de um 1 ano e nenhum teve o implante perdido nesse 

período. Não foram observadas complicações relacionadas às cirurgias realizadas. 

Vinte e uma amostras ósseas alveolares foram elegíveis para entrar nesta pesquisa, 

sendo que quinze foram coletadas de homens e as outras seis de mulheres. A idade 

média dos pacientes foi de 52,9 anos sendo a mínima de 24 anos e máxima de 82 

anos como mostrado na Quadro 5.1. 

 

Quadro 5.1 – Característica da Amostra 

Gênero (Porcentagem)  Geral 

Homem 
 

15 (71,4%) 

Mulher 
 

6 (28,6%) 

Idade (Média e Desvio Padrão) 
 

52,9 ± 14,62 

Fonte: A autora. 

 

Para verificar se a distribuição de probabilidade associada ao conjunto de 

dados desta pesquisa pode ser aproximada pela distribuição normal, o teste de 

normalidade Shapiro-Wilk foi realizado para todas as variáveis (Quadro 5.2). 

Observou-se adesão à curva normal das seguintes variáveis: Idade, Micro-TC e RM 

(P>0,05). 
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Quadro 5.2 – Teste de Normalidade Shapiro-Wilk com correção de Lilliefors. 

Variáveis valor-P 

Idade 0,787 

Sexo < 0,01 

Micro-TC 0,323 

TCFC 0,016 

RM 14T 0,165 

Fonte: A autora. 

 

Assumindo-se que as áreas hiperintensas em RM de 14 T representam o 

volume total da medula óssea amarela nas amostras de tecido alveolar, a 

porcentagem do volume ósseo de cada amostra foi calculada para comparação com 

os valores obtidos de densidade radiográfica em TCFC pré-cirúrgica e BV/TV em 

micro-TC (Quadro 5.3), conforme metodologia prévia [48]. Foi realizado o teste de 

Correlação não-paramétrico de Spearman em pares (Tabela 5.4)  

 

Quadro 5.3 – Média dos volumes obtidos 

Técnicas de Imagens Desvio-Padrão Mínimo - Máximo Média 

Micro-TC (% volume ósseo ou BV/TV) ± 21,10 13,20 – 82,30 48,69 

TCFC (densidade radiográfica em pixels) ± 121,50 263 - 783 412,81 

RM DE 14T (% volume ósseo) ± 19,05 8-76 49,05 

Fonte: A autora. 

 

Quadro 5.4 – Análise de Correlação não paramétrica 

Variáveis 
Coeficiente de 
Correlação rs 

valor-P 
Poder da 

Correlação 

Micro-TC x TCFC -0,056 >0,05 
Correlação 

inversa/ 
inexistente 

Micro-TC x RM 14T 0,909 < 0,01   Excelente 

TCFC x RM 14T 0,001 >0,05 
 Correlação 
inexistente 

Fonte: A autora. 
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A correlação mais forte encontrada foi igual a rs=0,909 entre Micro-TC x RM 

14T, enquanto a menor foi igual a rs=-0,056 entre micro-TC x TCFC. A única correlação 

estatisticamente significante foi entre micro-TC x RM 14 T (p<0,01) (Figuras 5.1, 5.2 

e 5.3). 

 

Figura 5.1 – Figura correlacionando as imagens obtidas do espécime 1: a) Imagem coronal em micro-
TC - as áreas hiperdensas correspondem ao contorno do osso trabecular b) Imagem 
coronal em RM- as áreas hiperintensas correspondem ao tecido adiposo da medula óssea 
amarela que preenche as trabéculas ósseas alveolares. À esquerda (micro-TC), a seta 
vermelha indica uma região sem osso e à direita (RM), a seta indica a mesma região com 
um grande conteúdo de tecido adiposo 

 
 

 

Fonte: A autora 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A)

) 

B)

) 
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Figura 5.2 – Figura correlacionando as imagens obtidas do espécime 1: a) Imagem axial em micro-TC 
- as áreas hiperdensas correspondem ao contorno do osso trabecular b) Imagem axial em 
RM- as áreas hiperintensas correspondem ao tecido adiposo da medula óssea amarela 
que preenche as trabéculas ósseas alveolares. À esquerda (micro-TC), a seta vermelha 
indica uma região sem osso e à direita (RM), a seta indica a mesma região com um grande 
conteúdo de tecido adiposo 

 
 

 

Fonte: A autora 

 

Figura 5.3 – Figura correlacionando as imagens obtidas do espécime 14: a) Imagem coronal em micro-
TC - as áreas hiperdensas correspondem ao contorno do osso trabecular b) Imagem 
coronal em RM- as áreas hiperintensas correspondem ao tecido adiposo da medula óssea 
amarela que preenche as trabéculas ósseas alveolares. À esquerda (micro-TC), as setas 
vermelhas indicam regiões sem osso e à direita (RM), as outras setas indicam as mesmas 
regiões com um grande conteúdo de tecido adiposo 

 

 

Fonte: A autora 
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) 

B) 
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) 

B)

) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Neste trabalho a TCMD (padrão-ouro de tomografia) que apresenta valores 

na escala de cinzas que podem ser convertidos com precisão em valores de 

densidade óssea, não foi utilizada. No entanto, todas as amostras coletadas dos 

ROIs selecionados em TCFC foram escaneadas com um aparelho de micro-TC, 

que é considerado padrão-ouro para análise morfológica óssea e foi de extrema 

importância para comparação com os dados obtidos em RM. 

Para confirmar se o exame de TCFC pode ser utilizado como um exame pré-

operatório confiável na avaliação da densidade óssea de uma determinada região, 

o teste estatístico de correlação de Spearman foi feito comparando os valores 

obtidos de densidade radiográfica em TCFC com os valores de BV/TV das 

amostras ósseas coletadas e escaneadas em micro-TC. Os resultados 

apresentaram uma correlação inexistente entre estas duas variáveis (rs=-0,056), 

contrariando resultados apresentados por outros estudos [5, 31, 49]. Considerando 

que a metodologia destes estudos citados para a coleta das amostras ósseas foi a 

mesma e o aparelho de micro-TC utilizado foi o mesmo (Skyscan), a ausência de 

correlação deve ter ocorrido pelo uso de diferentes aparelhos de TCFC e/ou de 

diferentes softwares para planejamento cirúrgico. No estudo de Parsa et al, os 

autores mencionam a limitação de terem utilizado apenas um tipo de sistema TCFC 

e lamentam a falta de um padrão técnico para o desenvolvimento de sistemas de 

aparelhos TCFC [5]. O desenvolvimento de um padrão poderia ajudar a generalizar 

os resultados de pesquisas científicas, pois existe uma grande disparidade nos 

parâmetros físicos de cada modelo. 

Em um outro estudo mais recente (2018) e com um maior número de 

amostras ósseas alveolares (62 espécimes), os autores não conseguiram encontrar 

nenhuma correlação existente entre os valores obtidos de densidade radiográfica 

em TCFC pré-operatória com os valores de BV/TV obtidos de espécimes ósseas 

em micro-TC e análise histológica. Confirmando, os resultados controversos entre 

os diferentes estudos sobre o uso da TCFC como uma técnica confiável para 

demonstrar a densidade óssea e a dificuldade em se interpretar as “tonalidades de 

cinza” apresentadas pelas diferentes máquinas [50]. 
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 Os resultados desta pesquisa também mostraram uma correlação 

inexistente entre os valores de densidade radiográfica obtidos em TCFC com os 

valores de porcentagem óssea obtidos com o aparelho de RM de 14 T (rs=0,001). 

No entanto, este foi o primeiro trabalho que comparou os valores de densidade 

radiográfica em pixels com os valores de porcentagem óssea obtidos de forma 

indireta, ou seja, através da quantificação de tecido adiposo alveolar presente em 

medula óssea amarela, em imagens de RM. Outros trabalhos que compararam as 

técnicas de TCFC e RM, avaliaram as técnicas para comparar qual ofereceria o 

maior grau de confiabilidade para obter medidas ósseas alveolares lineares como 

de altura e largura do alvéolo ou para providenciar informações relacionadas à 

localização espacial de estruturas anatômicas importantes previamente à 

colocação de implantes dentários, ou ainda, para saber qual técnica seria melhor 

para o diagnóstico de tumores, disfunções temporomandibulares ou inflamações 

do esqueleto facial [51-53]. Como exemplo no estudo de Reis Laurino, 2020; um 

estudo retrospectivo foi realizado com 15 pacientes que haviam sido submetidos à 

uma cirurgia de levantamento de seio maxilar unilateral. Seis meses após a cirurgia, 

exames de TCFC e RM foram feitos para controle da área operada. Os dados da 

TCFC pós-operatória e da RM de 1,5 T foram alinhados no software de imagens 

Osirix (Osirix version 3.9.4; Pixmeo, Geneva, Switzerland) para que medidas de 

altura, largura e profundidade do enxerto ósseo fossem obtidas dos mesmos cortes 

de imagens. Nenhuma diferença estatisticamente significante foi encontrada entre 

as medidas obtidas com a TCFC e as imagens ponderadas em T1 ou em T2 de 

RM. Correlações fortes foram encontradas entre as imagens de TCFC e RM para 

análise do enxerto ósseo e entre as imagens ponderadas em T1 e T2 de RM. O 

volume de tecido adiposo presente em medula óssea amarela ou a densidade 

óssea volumétrica não foram variáveis avaliadas nas imagens de RM [54]. 

 Muitos foram os estudos médicos realizados com pacientes comparando 

exames de DXA e RM para avaliar a relação existente entre a DMO e o tecido 

adiposo presente em medula óssea amarela. Estes, para obtenção das imagens 

em RM, utilizaram de sequências de imagens ponderadas em T1 sem supressão 

de gordura (e sem conversão para valores de porcentagem óssea como neste 

estudo); sequências do tipo Dixon (com separação da gordura e água) em RM;  
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imagens de difusão e perfusão; espectroscopia por RM, entre outros [11, 43, 55-57]. 

Schwartz e Li  apresentaram um resumo dos recentes achados da relação existente 

entre tecido adiposo da medula óssea e a saúde esquelética no contexto da 

osteoporose em muitos estudos médicos realizados em ossos do quadril, pelve óssea 

e/ou na região lombar da coluna vertebral [6].  

No entanto, apenas um estudo na literatura foi encontrado comparando o 

tecido adiposo de medula óssea amarela e a DMO de osso alveolar [48]. No estudo 

de Cortes et al., os autores encontraram uma correlação forte e inversa entre a 

quantidade de tecido adiposo obtido com imagens de RM de 15 T e os valores de 

BV/TV obtidos com a micro-TC (r= -0,68; P=0,45) para 7 amostras ósseas. Assim 

como neste estudo, em que uma correlação excelente foi obtida entre as 

porcentagens ósseas das 21 amostras de osso alveolar obtidas com imagens de um 

equipamento de 14 T e os valores de BV/TV obtidos com a micro-TC (rs=0,909)  [48]. 

As metodologias utilizadas para quantificação do tecido adiposo foram diferentes 

devido à disponibilização de ferramentas diferentes, em momentos diferentes, do 

software Osirix, mas em ambas pesquisas aparelhos de alta frequência de campo 

magnético foram utilizados (15 T e 14 T), o que garantiu imagens com uma alta 

resolução e uma boa relação de sinal-ruído.  

A relação inversa encontrada entre o tecido adiposo da medula óssea e o 

componente de osso mineral em muitos estudos médicos juntamente com os achados 

neste estudo (alta correlação entre a porcentagem óssea alveolar encontrada de 

forma indireta com as imagens de RM e os valores de BV/TV em micro-TC), podem 

ajudar a esclarecer a fisiopatologia da osteoporose e do enfraquecimento ósseo, além 

de esclarecer se a distribuição de tecido adiposo presente em medula óssea amarela 

acontece de forma homogênea no corpo ou não. Importante mencionar que existem 

várias hipóteses sobre a relação do tecido adiposo em medula óssea amarela e o 

osso mineral: uma delas é que o tecido adiposo é simplesmente uma compensação 

passiva da perda óssea trabecular que ocorre com o passar dos anos; e a outra é que 

osteoblastos e adipócitos possuem um precursor em comum, portanto um aumento 

na adipogênese reduziria a osteoblastogênese [11].  

Como uma forma de testar a possibilidade de mensuração do tecido adiposo 

da medula óssea alveolar em um aparelho de RM clínico, ou seja, aproximando a 

possibilidade de estudos futuros sobre a densidade óssea com a RM in vivo, o 
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presente estudo utilizou as amostras ósseas para testar diversos parâmetros de 

sequências de pulsos em um aparelho clínico de 1,5 T. Como intensidades de 

campo magnético convencionais (1,5 T) apresentam uma limitada relação de sinal-

ruído que resulta em uma baixa resolução espacial para visualizar espaços 

medulares, principalmente em pequenas amostras, foi necessária a construção de 

uma bobina de RF de alto desempenho e personalizada para o tamanho das 

amostras. Este teria sido o primeiro estudo realizado utilizando-se de amostras 

ósseas de osso alveolar para avaliação indireta da morfometria óssea em um 

aparelho clínico de RM de 1,5 T. Infelizmente, devido à pandemia do COVID-19, 

esta parte da pesquisa teve que ser interrompida. 

Além das dificuldades enfrentadas em um ano de pandemia que atrasou e 

interrompeu a coleta de dados da pesquisa, esta pesquisa apresentou outras 

limitações como o fato de apenas amostras ósseas alveolares terem sido 

analisadas e não áreas maiores de maxila e/ou mandíbula. O tamanho das 

amostras, limitado à 3 mm de largura e ao menos 8 mm de altura foi um desafio 

para a análise no aparelho de RM de 14 T e para a construção de uma bobina 

personalizada para o aparelho de 1,5 T. Além disso, um suporte para segurar a 

bobina no centro de escaneamento do aparelho de 1,5 T também havia sido 

construído, antes da interrupção das atividades. O suporte auxiliava no 

posicionamento da bobina nos eixos x, y e z do aparelho de 1,5 T e ajudava a 

segurar o conjunto bobina e amostra óssea de forma a não ter movimentação 

durante o escaneamento.  

Outra limitação foi o tamanho relativamente pequeno do número de 

amostras e o fato de 5 amostras terem sido excluídas devido à intercorrências 

durante o transporte dos materiais biológicos entre um país e outro. Pesquisas com 

um maior número de amostras e, se possível, com regiões maiores de osso maxilo-

mandibular devem ser realizadas para confirmar os achados desta pesquisa. Ou 

ainda, os resultados e sequências de pulso utilizados nesta pesquisa podem ser 

extrapolados e adaptados para estudos clínicos em pacientes com bobinas 

intraorais feitas especificamente para a avaliação de maxila e mandíbula.  

Na rotina clínica, exames de RM feitos para investigar estruturas 

odontológicas são geralmente realizados com bobinas de cabeça e pescoço, o que 

diminui a intensidade do sinal de pequenas estruturas. Entretanto, alguns trabalhos 
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demonstraram o uso e construção de bobinas específicas para melhorar a 

qualidade das imagens de RM para o uso na odontologia [45-47, 58]. Como 

exemplo, no estudo de Gradl et al., os autores avaliaram e compararam o uso de 

uma bobina de superfície que cobre toda a dentição em relação à bobina padrão 

utilizada de cabeça e pescoço. Uma relação de sinal-ruído 3,5 vezes maior foi 

obtida utilizando a bobina “dentária” [47]. Considerando que esta bobina de 

superfície permite a obtenção de imagens de estruturas anatômicas mais 

superficiais, são sugeridos estudos futuros nos quais bobinas intraorais para a 

avaliação de osso alveolar sejam construídas e sequências de pulso específicas 

para avaliação do tecido adiposo em medula óssea amarela presente em osso 

alveolar, como as que foram estudadas neste estudo, sejam utilizadas de forma 

concomitante.  

A técnica de RM apresenta algumas desvantagens e dificuldades para ser 

utilizada como um método alternativo de imagem para avaliação da densidade óssea: 

pouca disponibilidade e acessibilidade ao aparelho, um alto custo, claustrofobia, e é 

contraindicada para pessoas com marcapasso cardíaco. No entanto, apresenta 

vantagens muito importantes para a saúde dos pacientes como o fato de não ser uma 

técnica que emite radiação ionizante, que é deletério e acumulativo no corpo humano; 

e por permitir a visualização e diferenciação dos tecidos moles, permitindo a 

identificação de processos patológicos e inflamatórios como a Periodontite que 

geralmente é vista apenas como uma perda óssea em radiografias e tomografias [59].  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

 A correlação mais forte encontrada e a única estatisticamente significante foi 

entre micro-TC x RM 14 T (R2= 0,909, p<0,01), confirmando a hipótese de se utilizar 

o tecido adiposo presente em medula óssea amarela como uma possível e alternativa 

forma de avaliação da densidade óssea alveolar usando imagens de RM de 14 T. 

Os valores de densidade radiográfica obtidos em valores de pixels em imagens 

de TCFC, para o protocolo do equipamento utilizado nesta pesquisa, apresentaram 

uma correlação inexistente com os resultados da micro-TC e RM de 14 T e, portanto, 

não são confiáveis para demonstrar a densidade óssea.  

 

. 
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do CEP 
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ANEXO B – Termo de consentimento livre e esclarecido  
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