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RESUMO 

 

 

As características histométricas de tecidos provenientes de enxerto são importantes 

parâmetros para a avaliação do sucesso de procedimentos de enxertia, 

principalmente quando comparam-se diferentes biomaterias para realização do 

mesmo procedimento. A estabilidade primária de implantes dentários inseridos 

nesses tecidos tem um papel relevante no sucesso a longo prazo dos implantes. O 

objetivo deste estudo foi avaliar as características histométricas de dois tipos de 

enxertos e demonstrar uma possível correlação entre a densidade óssea e uma 

avaliação indireta da qualidade do tecido ósseo pela estabilidade primária de 

implantes inseridos em mandíbulas humanas enxertados, após aumento de rebordo 

vertical de mandíbula atrófica posterior com enxertos de interposição: osso autógeno 

proveniente de ramo versus hidroxiapatita não cerâmica. A densidade óssea foi 

avaliada nas amostras de tecidos coletados no momento da inserção dos implantes 

por meio de critérios histométricos. A estabilidade primária do implante foi medida 

pela análise da freqüência de ressonância (Osstell ISQ). A taxa da variável 

histométrica de formação de novo tecido ósseo foi maior para o grupo autógeno e o 

de partículas remanecentes maior para o grupo hidroxiapatita (p<0.05), enquanto 

espaços medulares e densidade óssea foram similares (p<0.05). Os valores de ISQ 

foram em média 70 ISQ para ambos os grupos. A correlação entre os valores de 

ISQ e as varáveis histométricas não foi encontrada (p>0.05). Em conclusão, os 

valores de ISQ não apresentam correlação com a densidade óssea dos sítios 

enxertados por osso autógeno ou hidroxiapatita não cerâmica em região posterior de 

mandíbulas humanas.  

 

Palavras-chave: Implante dentário. Hidroxiapatita. Região posterior de mandíbula. 

Osteotomia, RFA 
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ABSTRACT 

 

 

The histological characteristics of graft tissue are important to evaluate the success 

of graft are compared especially when differents biomaterials to realise the same 

procedures. Primary stability of dental implants inserted on this tissue has a relevant 

role in the long-term success of dental implants. A quantitative method for the 

measurement of implant stability has been introduced, resonance frequency analysis 

(RFA) gives a clinical measure of stability and presumed osseointegration of 

implants. Otherwise, determining bone histomorphometric parameter is only possible 

using techniques such as histology. Therefore, this study evaluated the histological 

findings in two grafts and demostrate a possibile a correlation between bone density 

and the primary stability in implants inserted into human grafted mandibles, after 

vertical ridge augmentation of the atrophic posterior mandible with autogenous bone 

graft and hydroxylapatite. Primary implant stability was measured by resonance 

frequency analysis (Osstell Mentor). The bone structure was analyzed by histological 

and histomorphometric evalution on the augmented bone retrived with a trephine bur 

at implant placement time. The mean of histometric variables as newly formed bone 

and remaining particles were higher for authogenous group (p<0.05) while marrow 

spaces and bone density were similar (p>0.05). ISQ values ranged arounf 70 ISQ for 

both groups (p>0.05). Correlation between ISQ values and histometric variables 

were not found (p>0.05). In conclusion, ISQ values were not correlated with the bone 

density of grafted sites with autogenous bone or HA in posterior human mandible. In 

conclusion, the results of this trial suggest that there are no apparent advantages 

when using autogenous bone from the ramus compared with HA as an interpositional 

graft material to vertically augment posterior atrophic mandibles. 
 

Key-words: Dental implants; hydroxylapatite; inlay bone grafts; posterior mandible; 

sandwich osteotomy; RFA. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

Quando os dentes são perdidos, o tecido ósseo de suporte e o tecido mole de 

recobrimento sofrem o processo natural de reabsorção. Grandes reabsorções dos 

processos alveolares em sua porção vertical dificultam a instalação de implantes 

e/ou inviabilizam a reabilitação protética (VALEN & GANZ, 2002).  

A restauração de atrofias mandibulares posteriores podem ser resolvidas de 

inúmeras formas. Procedimentos cirúrgicos envolvendo enxerto onlay de osso 

autógeno (PROUSSAEFS et al., 2002), materiais aloplásticos (FELICE, 2009), 

distração alveolar (CHIAPASCO et al., 2004), regeneração óssea guiada com 

membranas (URBAN, 2009), lateralização do nervo alveolar inferior (CHRCANOVIC, 

2009) e implantes curtos (<8) (MISCH et al., 2008; KIM et al., 2011) tem sido 

relatados.  

Reconstruções de atrofias verticais por meio de enxerto ósseos autógenos (de 

diferentes áreas doadoras - sínfise de mento, calvária, crista ilíaca) onlay tem sido 

bem documentado, mas os resultados não tem sido promissores. Vermeeren e 

colaboradores em 1996 demonstraram uma reabsorção óssea maior que 50% 

quando usado enxerto autógeno onlay.   
Nesse contexto, desde o início do uso de enxertos ósseos em associação com 

as reabilitações orais por meio de implantes dentários, outras técnicas têm sido 

desenvolvidas. Ao mesmo tempo, uma maior oferta de biomateriais é disponibilizada 

no mercado, oferecendo um número maior de alternativas no planejamento de 

reconstruções ósseas dos maxilares. O potencial de associação entre técnicas e 

materiais pode trazer para a prática da Implantodontia inúmeros resultados. Quando 

são selecionados apropriadamente a técnica de enxertia e o material enxertado para 

um determinado defeito, a morfologia original do tecido do leito receptor  pode ser 

recuperada. No entanto, a escolha inapropriada da técnica ou do material, ou 

ambos, levará a reabsorção do material enxertado ou ocasionar a falta de integração 

do tecido enxertado com o leito receptor. Quando ocorre a falha, um tecido 

desorganizado ou uma invasão de tecido conjuntivo serão encontrados ao invés de 

tecido funcional (SMILER, 2006). 

As recomendações cruciais para se fazer a melhor escolha de material e 

técnica cirúrgica para se obter o melhor resultado nas regenerações ósseas está 
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relacionado a perfeita compreensão sobre a biologia do crescimento de tecido ósseo 

e reparo. Para que exista sucesso em qualquer tipo de enxertia óssea, deve existir 

as condições: quantidade e qualidade do tecido ósseo do leito receptor a ser 

enxertado devendo existir no sítio células formadoras de tecido ósseo 

(osteoblastos); o suprimento sanguíneo deve ser suficiente para a nutrição do 

enxerto ósseo e leito receptor; o enxerto deve permanecer estabilizado durante o 

período de cicatrização óssea; o retalho mucoperiostal deve ser suturado sem 

tensão na linha de incisão; a escolha do tipo de material que deverá ser utilizado 

como enxerto, a escolha da técnica para restauração do defeito (SMILER, 2006). 

É necessário sempre considerar que independente ao tipo de tecido ósseo do 

leito receptor e do tipo de biomaterial utilizado na enxertia, o suporte sanguíneo é 

crucial para o sucesso de qualquer enxerto. 

Recentemente, a utilização de osteotomia associada a segmentação do 

quadrante posterior de mandíbula e interposição de enxerto tipo inlay tem sido uma 

boa opção terapêutica (BLOCK & HAGGERTY, 2009; FELICE et al., 2009). A 

segmentação do bloco associada a interposição de enxerto ósseo permite aumentos 

verticais de mais de 8 mm, facilitando a posterior inserção de implantes (JENSEN, 

2006). A utilização da técnica de enxerto inlay, permite o vislumbre do uso de 

biomateriais para interpor entre as osteotomias e diminuir a morbidade do 

procedimento quando comparado com o trauma gerado em área doadora para 

remoção de osso autógeno. 

Por definição, biomaterial é qualquer substância constituída de tal forma que, 

sozinha ou como parte de um sistema complexo, é usada em qualquer período, 

como tratamento total ou parcial, aumento ou reposição de qualquer tecido ou órgão 

ou função do corpo (PERRI DE CARVALHO et al, 2011). 

Algumas características são de fundamentais importância para que um 

biomaterial possa ser utilizado como implante ou enxerto. Longevidade, resistência a 

tensões mecânicas de tração, compressão e flexão, alta resistência ao desgaste 

superficial e fadiga são algumas das propriedades necessárias. Além disso, 

propriedades químicas e biológicas também devem ser investigadas com o propósito 

de evitar o uso de materiais que possam desenvolver tumores cancerígenos, 

reações inflamatórias, e produzir radicais livres, entre outros fatores. Para que um 

implante seja bem-sucedido, o material utilizado deve ter propriedades mecânicas 

similares as dos ossos humanos, a fim de evitar a ocorrência de desgastes 
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excessivos na interface entre o material implantado e o tecido, bem como 

inflamações provenientes do uso de materiais que apresentam alta dureza e 

resistência mecânica (CARBONARI et al., 2009). 
Os biomateriais, diferenciam-se por meio de suas características físicas, 

origem, respostas biológicas e  propriedades biológicas. As diferentes características 

dos biomateriais fazem com que eles tenham indicações distintas. Em casos que se 

faz necessário restaurar o tecido em morfologia e função, é preciso considerar as 

propriedades biológicas do biomaterial (osteocondutor, osteoindutor e osteogênico), 

independente de sua característica física (anorgânico ou inorgânico; 

desmineralizado e fresco) ou origem (autógeno; homógeno; heterógeno ou 

xenógeno e sintético ou aloplástico) (PERRI DE CARVALHO et al, 2011). 

Correlacionar qual biomaterial a ser usado com a quantidade necessária de 

tecido ósseo e com a melhor técnica a ser desenvolvida para enxertia é necessário. 

Escolher entre duas categorias: enxertos onlay e enxerto inlay ou interposicional  

estão entre as principais opções. 

Os enxertos onlay envolvem a colocação do material em bloco de enxerto 

apoiado em parede óssea cortical, o qual será recoberto por periósteo, podem ser 

compostos também por material particulado recoberto por malhas ou membranas de 

regeneração. Já os enxertos de interposição envolvem a colocação do material de 

enxertia dentro de um compartimento de tecido ósseo esponjoso de 3, 4 ou 5 

paredes. Esses enxertos incluem a técnica de elevação de seio maxilar. Outro 

enxerto de interposição na maxila é o enxerto de split-cortical, no qual as corticais 

são divididas verticalmente, expondo o osso enponjoso, o qual é separdo e 

preenchido a fissura por biomaterial. Uma técnica semelhante é o enxerto em 

sanduíche, utilizado na mandíbula, nessa abordagem uma seção do osso cortical é 

removido, interposto com enxerto na região de tecido esponjoso e reposicionado o 

osso cortical no topo do material de enxertia por meio de estabilização com Fixação 

interna rígida - FIR (SMILER, 2006). 

Comparando o uso de enxertos ósseos de área doadora de crista ilíaca para 

reconstrução de mandíbula atrófica posterior por meio de técnicas de enxertia inlay e 

onlay, é relatado na literatura que nos enxertos inlay  apresentam menores padrões 

de reabsorção e resultados mais previsíveis, mas requerem cirurgiões mais 

experientes para a realização da técnica. Em contraste, os enxertos onlay 

apresentam maiores reabsorções ósseas e requerem um bloco de tecido ósseo com 
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maiores dimensões de altura para a reconstrução e envolvem uma menor curva de 

aprendizado do cirurgião. Uma vez recontruída o processo alveolar em região 

posterior de mandíbula, de forma possível de receber implantes dentários, os 

resultados são semelhantes para ambos os procedimentos (FELICE et al., 2009). 

Recentemente, a utilização de osteotomia associada a segmentação do 

quadrante posterior de mandíbula e interposição de enxerto tipo inlay tem sido uma 

boa opção terapêutica (BLOCK & HAGGERTYl, 2009; FELICE et al., 2009). A 

segmentação do bloco associada a interposição de enxerto ósseo permite aumentos 

verticais de mais de 8 mm, facilitando a posterior inserção de implantes (JENSEN, 

2006).  

A utilização da técnica da osteotomia para segmentação posterior da 

mandíbula para o aumento vertical do rebordo merece alguns cuidados tais como a 

preservação do contato com o periósteo – para manter a circulação colateral; 

proteção da integridade neurovascular dos dentes adjacentes e imobilização do 

segmento para formação do calo ósseo e reparação                (MARCHETTI et al., 

2007). 

A avaliação pré-operatória para a osteotomia segmentada é similar a 

avaliação para qualquer outra cirurgia reconstrutiva maxilofacial sendo constituída 

por exame clínico, radiografias periapicais dos dentes adjacentes, tomografias 

computadorizada e análise de modelos de estudo (BURK et al., 1977). Os modelos 

de estudo montados em articulador permitem, através da cirurgia de modelo, 

previsibilidade da cirurgia e correlação destes dados com os achados clínicos e 

radiográficos. 

O sucesso destas osteotomias segmentadas depende, principalmente, da 

manutenção de um adequado suprimento sanguíneo no segmento mobilizado. O 

suprimento sanguíneo endósseo para o segmento mobilizado é interrompido com a 

osteotomia, e a sobrevivência do segmento depende do fluxo sanguíneo do 

periósteo. A adequada circulação sanguínea para o segmento imobilizado é mantida 

pelo desenho da incisão dos tecidos moles, o qual permite que o bloco segmentado 

seja vascularizado por pedículos da mucosa (LANGER, 2010). 

É valido ressaltar que, a princípio, nenhum vaso é estritamente essencial para 

manter a circulação no fragmento osteotomizado, já que a vascularização oriunda da 

mucosa do rebordo, gengiva,  plexos periodontais e base da mandíbula formam uma 

anastomose reticular que mantém a circulação no fragmento ósseo frente a uma 
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grande variedade de técnicas cirúrgicas. A estabilização do bloco segmentado para 

possibilitar a osteossíntese é freqüentemente feita por meio de FIR por meio de mini-

placas e parafusos (DROMMER & LUHR, 1981). 

Na literatura atual, entre as alternativas de tratamento para mandíbulas 

atróficas em sua região posterior, é citada como um procedimento previsível de 

reconstrução mandibular, a osteotomia de interposição para o aumento do rebordo 

posterior da mandíbula (JENSEN, 2006; MARCHETTI et al., 2007; FELICE et al., 

2009). No entanto, embora alguns estudo clínicos tenham avaliados essa técnica de 

enxertia em humanos, nenhum realizados até o momento, correlacionaram a 

qualidade do tecido ósseo regenerado e a influência da qualidade do tecido 

regenerado sobre a cicatrização de implantes instalados nas regiões de enxertia. 
A qualidade do tecido ósseo regenerado e a influência dessa qualidade sobre 

a cicatrização de implantes instalados nessa regiões de enxertia é um parâmetro 

importante de avaliação e sucesso da técnica de enxertia. Para a avaliação do 

reparo do tecido, além da avaliação histológica, parâmetros histométricos são 

utilizados (PIATTELLE et al., 1997). 

  Sendo o tecido ósseo um tipo especializado de tecido conjuntivo que tem a 

função de constituir o esqueleto, servir de suporte para as partes moles, proteger 

órgãos vitais, funcionar como depósito de cálcio, fosfato e outros íons, tem 

características peculiares de matrizes mineralizadas. É formado por células e 

material extracelular calcificado, a matriz óssea. As células são: os osteócitos, que 

se situam em cavidades ou lacunas no interior da matriz; e os osteoblastos, 

produtores da parte orgânica da matriz; e os osteoclastos, células gigantes, móveis 

e multinucleadas que reabsorvem o tecido ósseo, participando dos processos de 

remodelação dos ossos. Não existe difusão de substâncias através da matriz 

calcificado do osso, a nutrição dos osteócitos depende de canalículos que existem 

na matriz. Esses canalículos possibilitam as trocas de moléculas e íons entre os 

capilares sanguíneos e osteócitos. Todos os ossos são recobertos, tanto na 

superfície interna como na externa, por camadas de tecidos contendo células 

osteogênicas – endósteo nas superfícies internas e periósteo nas superfícies 

externas. A matriz mineralizada torna o tecido ósseo difícil de ser cortado. Por isso 

técnicas especiais são utilizadas para o seu estudo. Umas das técnicas usadas, que 

não preserva as células mas permite um estudo minucioso da matriz com suas 

lacunas e canalículos, consiste na obtenção de fatias finas de tecido ósseo, 
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preparadas por desgaste. Outra técnica, muito utilizada porque possibilita o estudo 

das células, baseia-se na descalcificação do tecido ósseo, após sua fixação num 

fixador histológico comum. A remoção da parte mineral pode ser realizada por meio 

de solução ácida ou quelante (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004). 

Além dos parâmetros clínicos e radiográficos, hoje, existe métodos auxiliares 

para a avaliação da cicatrização de implantes. Existem várias formas de se verificar 

a estabilidade do implante, e essas podem ser através de meios invasivos, como o 

torque de desinserção (contra-torque) e análises histomorfométricas, e não-

invasivos. A análise de freqüência de ressonância (AFR), além de tratar-se de uma 

técnica não invasiva, é a única que fornece informações clínicas relevantes acerca 

da interface osso-implante em qualquer estágio do tratamento (SENNERBY & 

MEREDITH, 2008).  

A AFR consiste em um pequeno transdutor piezoelétrico (SmartPegTM, 

Integration Diagnostics AB, Göteborg, Sweden), que após ser energizado por um 

pulso magnético emite um sinal que é medido como uma função da freqüência de 

ressonância (FR). O resultado em Hertz é convertido em um valor numérico – o 

quociente de estabilidade do implante (ISQ), que pode ser comparado independente 

do sistema de implantes, sendo comercialmente disponível como um equipamento 

denominado OsstellTM (Integration Diagnostics AB, Göteborg, Sweden). A escala de 

valores lineares do ISQ varia de 1 a 100, sendo que altos valores de ISQ presumem 

alta qualidade nas ancoragens do implante no osso (SENNERBY & MEREDITH, 

2008).   

Meredith et al. (1996) descreveram um método alternativo e não invasivo 

capaz de quantificar o nível de integração entre o implante de titânio e o tecido 

ósseo circundante, após sua instalação. Implantes de titânio de 10 mm de 

comprimento foram inseridos em tíbias de coelhos. Em seguida, foram conectados 

ao implante (por meio do pilar), um transdutor que, por sua vez, foi excitado 

eletricamente de acordo com uma frequência variável de 5-15 kHz. Por meio de um 

analisador da resposta frequência, mensurações foram realizadas no ato da 

instalação do implante como também em períodos de 1, 2, 3, 4, 8 e 12 semanas. 

Estes autores verificaram que a freqüência de ressonância do sistema transdutor do 

implante diminuiu na primeira semana após a instalação do implante, mas aumentou 

progressivamente durante o período da cicatrização, tendo sua média aumentada 

após a 12ª semana de cicatrização. Os autores constataram que as medidas de 
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freqüência de ressonância podiam ser utilizadas para determinar o nível de 

cicatrização óssea ao redor de implantes in vivo. 

A estabilidade inicial de um implante é de fundamental importância para a sua 

osseointegração e depende de uma série de fatores como, por exemplo, correto 

preparo do leito receptor por parte do Cirurgião Dentista, qualidade do tecido ósseo 

do paciente, que varia de acordo com o seu grau de densidade, bem como 

inexistência de mobilidade no implante. A mensuração da estabilidade do implante, 

apesar de útil e importante, não é uma tarefa fácil, pois os métodos utilizados ainda 

são experimentais, e vem sendo objeto de estudo de diversos pesquisadores. 

Em 1996, Meredith et al. iniciaram estudos para determinação da estabilidade 

do implante, usando a análise de freqüência de ressonância, por meio do OsstellTM. 

Naquela época, os métodos usados para avaliação quantitativa da osseointegração 

eram falhos, por isso os autores iniciaram um estudo de aplicação de um método 

não invasivo usando a análise da freqüência de ressonância para fazer uma medida 

quantitativa da estabilidade de implante. 
Sennerby et al. (1998) utilizaram a análise da frequência de ressonância para 

monitorar a estabilidade de implantes na região anterior da mandíbula. Seus 

resultados mostraram que não havia mudanças na estabilidade para implantes 

mandibulares durante o período de cicatrização de três meses. Estes resultados 

sustentaram a idéia de se aplicar carga imediata sobre implantes, quando colocados 

em osso com alta densidade. 

Mais recentemente Balleri et al. (2002) correlacionaram a estabilidade clínica 

após um ano de carga, de 45 implantes instalados em quarenta indivíduos 

parcialmente edêntulos, com a variação da densidade óssea nas diversas regiões da 

cavidade oral e com o comprimento do implante. Como resultado, todos os 

implantes estavam estáveis, com ISQ entre 57 e 82, sendo os implantes 

mandibulares mais estáveis que os da maxila, não apresentando diferenças quando 

comparadas regiões anteriores e posteriores e sem correlações entre comprimento 

das fixações e estabilidade. Desta forma, os autores concluíram que o nível médio 

do coeficiente de estabilidade do implante, após um ano de carga, é de 69 ISQ. 

Bischof et al. (2004) mensuraram a estabilidade primária de implantes ITI 

carregados imediatamente e com carga tardia durante o processo de 

osseointegração. Os indivíduos foram divididos em dois grupos: 18 indivíduos 

receberam 63 implantes imediatos e 18 receberam 43 implantes de carga tardia. O 
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ISQ foi medido com o aparelho Osstell na instalação e aos 1, 2, 4, 6, 8, 10, e 12 

semanas. O ISQ foi maior na mandíbula (59 ± 6,7) do que na maxila (55 ± 7,8) e foi 

significativamente maior no osso tipo I (62 ± 7,2) do que no tipo II (56 ± 7,8). A 

estabilidade primária não foi afetada pela posição do implante, pelo comprimento, 

pelo diâmetro ou pela profundidade do implante no osso. Estes pesquisadores 

verificaram que após três meses, o aumento da estabilidade foi maior na mandíbula 

do que na maxila; a AFR não revelou diferença alguma na estabilidade dos 

implantes carregados imediatamente, os de carga tardia a estabilidade dos 

implantes permaneceu constante ou aumentou durante as primeiras 4-6 semanas, 

posteriormente aumentou de forma mais acentuada.  

Ersanly et al. (2005) estudaram se a análise da frequência de ressonância 

poderia ser integrada na rotina clínica de avaliação da cicatrização inicial dos 

implantes dentais. Foram incluídos nesse estudo, 13 pacientes do gênero masculino, 

com uma média de 51,7 anos de idade. Um total de 122 implantes com três 

diferentes desenhos foram avaliados pelo uso da RFA. Um transdutor específico 

para cada tipo de implante foi utilizado o coeficiente de estabilidade do implante 

(ISQ) foi analisado no momento cirúrgico, três e seis semanas no pós-operatório e 

no momento da carga (três ou seis meses após a cirurgia). Na avaliação dos dados, 

os autores levaram em conta a RFA realizada em momentos diferentes de 

cicatrização, as diferentes localizações anatômicas, tamanho e tipo dos implantes, 

média de tempo em função foi de 12 meses, resultando em duas falhas durante a 

cicatrização, a estabilidade dos implantes foi mais alta na mandíbula quando 

comparada a maxila, A leitura da ISQ diminuiu de forma significante em três e seis 

semanas pós cirúrgia, comparada com as leituras obtidas durante a cirurgia. A 

recuperação dos valores iniciais da ISQ foi notada no momento da carga dos 

implantes. Desta forma os autores concluíram a necessidade de uma ferramenta 

para avaliar a estabilidade nas fixações instaladas na maxila, que as leituras da ISQ 

pode ser usada para determinar a estabilidade dos implantes nas diferentes fases de 

cicatrização.  

Scarano et al. (2006) avaliaram a existência de relação entre a análise de 

freqüência de ressonância e a avaliação histológica e histoquímica de implantes que 

sofreram falhas. Sete implantes foram removidos devido a diferentes causas e 

submetidos a exames histológicos. Radiograficamente não foram observadas perdas 

óssea em torno dos implantes. E o valor médio de ISQ medida pelo Osstell teve 
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como valor médio de 69 (em um implante); 71 (em um implante); 74 (em três 

implantes) e 81 (em outro implante). Pesquisadores verificaram diferentes 

qualidades histológicas na avaliação do tecido ao redor de cada implante. Nesse 

estudo os autores correlacionam a análise entre os valores de BIC e RFA e 

encontram como resultado correlação estatisticamente significativa entre essas 

variáveis. Sugerem que uma estabilidade adequada do implante em tecido ósseo 

desempenha um papel relevante na cicatrização óssea sem perturbações no osso 

periimplantar, e ainda que, a estabilidade parece ser um pré requisito para um 

resultado favorável a longo prazo na clínica. Outra informação é acrescentada: um 

aumento na estabilidade do implante medida por meio de valor de torque de 

remoção está relacionado com um crescente grau de BIC. No entanto, dentro da 

limitação do trabalho sugerem a necessidade de trabalhos posteriores que estudem 

mais a correlação entre a estrutura óssea e a RFA. 

Rozé et al. (2009) demonstraram uma possível correlação entre a 

microarquitetura óssea e estabilidade primária do implante. Vinte e dois implantes 

(Ankylos® e Straumann®) foram inseridos na maxila e mandíbulas de cadáveres 

humanos. A estrutura óssea foi determinada por tomografia computadorizada em 

três amostras (masculina, 53 anos; feminino, 67; feminino, 80). Um protocolo clínico 

rígido foi usado para a implantação e a estabilidade primária do implante foi avaliada 

por análise de frequência de ressonância (Osstell Mentor). Para cada série de 

medições RFA, os valores de ISQ foram gravados em duas orientações diferentes: 

vestibular e palatina, o aparelho foi trazido para um contato muito próximo com o 

Smartpeg®, embora sem tocá-lo, até que um sinal sonoro confirmasse que a medida 

havia sido tomada. Os valores de ISQ foram registrados em função da amostra e 

região dental de acordo com a nomenclatura internacional e orientação. A estrutura 

óssea foi analisada por tomografia micro-computadorizada (TC). Parâmetros ósseos 

histomorfométricos foram calculados e correlacionados com a estabilidade do 

implante primário, o quociente de estabilidade do implante (ISQ) variou de 50 a 70% 

dependendo das amostras e áreas. A histomorfometria indicou diferenças na 

microestrutura óssea das amostras. No entanto, os valores de ISQ não foram 

relacionados com o osso trabecular nos parâmetros histomorfométricos. A única 

correlação foi encontrada entre os valores de ISQ e a espessura do osso cortical. O 

papel dominante da espessura do osso cortical na estabilidade primária do implante 
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foi demonstrado e a espessura do osso cortical está associada com altos quocientes 

de estabilidade do implante e portanto, a capacidade de carga elevada. A espessura 

do osso cortical pôde ser avaliada por meio de uma tomografia computadorizada ou 

por radiografia padrão clínico feixe cônico em 3D e forneceu uma compreensão 

sobre a fixação primária dos implantes. No entanto, nenhuma correlação pode ser 

demonstrada entre a estrutura do osso trabecular e estabilidade primária. Novos 

estudos devem ser realizados para identificar o papel desempenhado pela 

arquitetura óssea na osseointegração de implantes dentários. 

Winter et al. (2010) relataram que resultados contraditórios têm sido 

demonstrados quando comparados a medição da estabilidade do implante realizada 

pelo aparelho Periotest e o Osstell Mentor. Realizaram um estudo com elemento 

finito para simular a influência dos parâmetros como comprimento do implante, 

qualidade óssea, perda óssea, qualidade da fixação do transdutor na análise da 

freqüência da ressonância (RFA). Enquanto o aparelho Periotest determina a 

capacidade de amortecimento do dente ou do implante por meio do valor do 

Periotest (PTV), o aparelho Osstell Mentor Osstell é baseado na análise de 

frequência da ressonância (RFA) que gera um quociente de estabilidade do implante 

(ISQ). Um modelo tri-dimensional de elemento finito (MSC. Nastran, MSC Software 

Partner Solutions), representando um segmento de 25 mm de comprimento da 

mandíbula humana foi gerado. Os implantes foram fixados ao osso por simulação 

gráfica. Na região em torno do implante (1mm de espessura) foi introduzida uma 

rede para simular os graus de osseointegração. A estabilidade do implante foi 

positivamente correlacionada com o comprimento do implante quando níveis de 

rigidez óssea foram simulados. Os valores de medição dos implantes com diferentes 

comprimentos convergiram com o aumento da rigidez do osso. Similarmente, foi 

encontrado um aumento na estabilidade do implante com o aumento da espessura 

da cortical óssea em ambos os sistemas de mensuração utilizados. Os valores da 

estabilidade dos implantes inseridos no osso com espessura variada da parede 

cortical diferiu quando os baixos níveis de rigidez óssea foram simulados, mas foram 

ligeiramente convergentes com o aumento da rigidez do osso. A estabilidade do 

implante aumentou com o aumento dos níveis de osseointegração. O aumento dos 

níveis de perda óssea gerou uma redução na estabilidade do implante. Dentro das 

limitações da análise de elementos finitos, pode ser concluído que os aparelhos 

Periotest e o Osstell Mentor reagiram de forma semelhante quando diferentes 
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parâmetros de estabilidade do implante foram alterados. Com ambos os sistemas de 

mensuração agindo em suas respectivas escalas, uma boa correlação entre os 

valores Periotest e quocientes de estabilidade do implante foi encontrada. 
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2. PROPOSIÇÃO 
 

O objetivo desse estudo clínico prospectivo controlado foi avaliar 

histometricamente a regeneração óssea utilizando  osso autógeno inlay versus 

hidroxiapatita não cerâmica reabsorvível no preenchimento do defeito criados nos 

procedimentos cirúrgicos para aumentos alveolares em região posterior de 

mandíbula e relacionar a densidade óssea e a estabilidade dos implantes inseridos 

nestas regiões por meio da análise de freqüência de ressonância e histometria. 
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3. DESENVOLVIMENTO: ARTIGO CIENTÍFICO  
 
BONE DENSITY AND RESSONANCE FREQUENCY ANALYSIS OF DENTAL 

IMPLANTS AFTER INLAY BONE GRAFT IN POSTERIOR MANDIBLE: A HUMAN 
EX VIVO STUDY. (Preparado Segundo as normas do Clinical Oral Implants 

Research) 
 

KAREN BECHARA, ADRIANO PIATTELLI, ALEXANDRE M. DOTTORE, 
GIOVANNA IEZI, PAULO Y. KAWAKAMI, ALESSANDRA CASSONI, JOSE 
AUGUSTO RODRIGUES, JAMIL AWAD SHIBLI. 
 

ABSTRACT 
Background: Several techniques are currently used to rehabilitate patients often 

request fixed dental implant restoration of missing posterior teeth in the mandible. 

Previous studies have shown that the interpositional graft for posterior mandible ridge 

augmentation could be a predictable procedure. Nevertheless, there are few 

prospective and controlled studies that evaluated this technique using different bone 

graft materials.  

Methods: Alveolar augmentation osteotomies were performed bilaterally in 10 

partially edentulous mandibular patients in a split-mouth design. The alveolar 

segmental osteotomies were assigned in 2 groups: test group, interpositional non 

ceramic hydroxyapatite graft (HA), and control group, interpositional intra-oral 

autogenous bone graft. After 6 months of healing, a bone core was retrieved from 

each side using trephine for the histological. Each implant, ressonance frequency 

analysis (RFA) were recorded at baseline and 6 months follow-up. 

Results: The vertical bone gain was 6.8+1.3mm and 7.2+1.3mm for autogenous and 

HA groups respectively (p>0.05). Histological ground sections depicted more newly-

formed bone for autogenous group (p<0.05) and more residual-grafted material in the 

HA group (p<0.05). Bone density and marrow spaces were similar (p>0.05). Implant 

stability measurements at baseline showed a mean of ISQ value of 77 for all implants 

(p>0.05). Correlation between clinical and histometric variables were not observed 

(p>0.05).  
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Conclusions: The results of this trial suggest both intra-oral autogenous bone and 

HA as an interpositional graft material to vertically augment posterior atrophic 

mandibles could be used. 

 

Key-words: Dental implants; hydroxylapatite; inlay bone grafts; posterior mandible; 

sandwich osteotomy; RFA. 

 
 

Introduction 

The secondary effects of tooth loss causes alveolar bone resorption and 

compromise the soft tissue support. The resorption on the alveolar process may 

preclude implant placement, mainly in the atrophic posterior mandible. 

Reconstruction of the alveolar process with bone augmentation prior to implant 

placement will facilitate the latter, but the result is influenced by the quality and 

quantity of the bone grafts (Yeung, 2005; Jensen 2006; Marchetti et al. 2007; Block & 

Haggerty, 2009; Felice et al. 2010). Several procedures are described in the 

literature to optimize the bone regeneration in posterior mandible: onlay bone graft 

(Proussaefs et al., 2002; Felice 2009), distraction osteogenesis (Chiapasco et al., 

2003), vertical guided bone regeneration with or without membranes (Urban, 2009), 

and short implants (< 8 mm) (Misch  et al., 2008; Kim et al., 2011). 

Earlier studies (Jensen 2006; Marchetti et al. 2007; Block & Haggerty, 2009; 

Felice et al. 2010) have shown that alveolar osteotomy associated with interpositional 

bone grafts could be a viable alternative among other surgical techniques to increase 

the vertical bone height in the posterior mandible. This technique, developed in 1978 

(Stoelinga et al., 1978), was based on the concept that a bone graft is interposed 

between the osteotomized bony segments as a “sandwich” allowing a good vascular 

supply to the segment and the graft, and it may result in less bone resorption.  

Interposicional or inlay grafts as a “sandwich” involve the placement of graft 

material within a 3 to 5-walled cancellous compartiment. This technique allow that the 

recipients sites contains and stabilizes the graft material, and the circulating of blood 

flow between the ostetomized bony blocks providing cells, soluble regulators and 

nourishment. In the sandwich graft approach, a section of the cortical bone is 

removed and placed within the cancellous compartment, and the plug of cortical 



 

 

26 

 

bone is repositioned on top of the graft material and stabilized with monocortical 

bone screws (Smiler, 2006). 

Implant stability is essential for the long-term success of oral implant 

treatment, mainly in the regeneration area. The resonance frequency analysis (RFA) 

technique is sensitive in monitoring changes in implant stability during the healing 

time (Scarano et al., 2006). A earlier study (Glauser et al., 2004) found that failing 

implants showed a continuous decrease in stability until failure and the RFA tecnique 

could be a feasible tool for identifying implants at risk of failure before failure occurs.  

In addition,  some studies showed that this stability can be achieved at implant 

insertion in grafted and healed sites. At this stage, implants features and geometric 

characteristics seem to be very important to obtain high RFA values, both in normally 

healed and grafted sites. Neverthless, at the present, few data are available about 

long-term stability of dental implants inserted in grafted sites and about differences to 

bone native sites. Moreover, after implants osseointegration and bone remodelation, 

the grafted bone-implant system is different to that present at implant insertion 

surgery time, and the stability is quite probably dependent on the quality of the bone-

implant interface (Degidi et al., 2008) 

Primary stability occurs at the time of implant placement and is related to the 

level of primary bone contact and bone density (Scarano et al, 2006; Esposito et al., 

1998). Bone quality and quantity at the implantation sites are routinely evaluated 

using the imaging techniques, but their resolution is not high enough to analyse bone 

microarchitecture (Rosé, 2009). In addition, the role of bone microstructure in primary 

implants stability has not been fully characterized yet.  

Therefore, the aim of this study was to evauate the bone density on stability of 

dental implants after vertical ridge augmentation of the atrophic posterior mandible 

with different interpositional grafts.   

 

 

Material and Methods 
Patient Population 

This prospective study reports on patients who were consecutively treated 

with vertical augmentation on posterior mandible using alveolar osteotomy with 

interpositional bone graft between August 2009 to September of 2010. Ten healthy 

non-smokers (7 females and 3 males, mean age 52.9 years) presenting bilateral 
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partial edentulism in the posterior mandible with a residual bone height between 4 to 

6mm and a thickness of at least 4mm were enrolled in this study. The edentulous 

ridges, in a split mouth design, were assigned in 2 groups: a control group consisting 

of n = 10 alveolar osteotomy that received an interpositional inlay autogenous bone 

graft from lateral oblique line, and a test group consisting of n = 10 alveolar 

osteotomy that received an interpositional inlay resorbable non-ceramic 

hydroxylapatite - HA (OsteoGen® powder and pellets, Impladent Ltd, Holliswood NY 

– USA). Tossing a coin was used to determine which posterior mandible was 

assigned as control or test. 

Calculation of the sample size was based on previous study (Felice et al. 

2009). A difference of 20% or 1mm in bone gain (height of new bone formed upper to 

inferior alveolar nerve), with a common standard deviation of 2mm between alveolar 

osteotomy approaches was set. With an α of 0.05 and 1-β of 0.80, a sample of at 

least 10 subjects was considered desirable.  

The study protocol was explained to each subject and a signed informed 

consent was obtained according to The Institutional Clinical Research Ethics 

Committee of Guarulhos University (CEP #168/11). 

 
Alveolar osteotomy   

All subjects received oral prophylaxis treatment before surgery. Panoramic 

radiographs and dental volume tomography – DVT - (ICat, KaVo Dental GmbH, 

Biberach, Germany) were taken of all patients. All patients received antibiotics 

(amoxicillin 2mg) and steroidal anti-inflammatory (dexamethasone 4mg) one hour 

prior to the surgery. The bilateral alveolar sandwich osteotomy was performed under 

local anesthesia on the same day. The surgical procedure involved an elliptical 

incision of 10-12mm from the ridge bone in the labiobuccal gingiva of the edentulous 

area. A full thickness flap was raised without detaching the lingual and the crestal 

mucoperiosteum to expose the labiobuccal cortical bone of the posterior atrophic 

mandible and the mental nerve. Two vertical and one horizontal osteotomy were 

made with a surgical bur and saws. The horizontal osteotomy was located at least 

2mm below the ridge bone and 2 mm above the mandibular canal. The final phase of 

the osteotomy was performed with chisels.  

The osteotomized segment was then raised in the coronal direction, sparing 

the lingual periosteum. In the control group, the intra-oral autogenous bone was 
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shaped to fit between the mandible and the cranial fragment. Titanium 

osteosynthesis screws and plates were used to obtain stability. In the test group, the 

titanium plates were place before the hydroxyapatite (HA) to create an enough 

space. Follow, a mix of HA powder and pellets was added between the osteotomized 

bony. Gaps in the vertical osteotomies were filled with particulated autogenous 

(control group) or HA (test group). (Figure 1 a and b) 

To allow flap apposition and closure after placement, incisions were made 

buccally after graft placement. Primary wound closure was achieved with horizontal 

mattress sutures alternated with interrupted sutures to ensure a submerged healing 

procedure in segmented alveolar bone. The windows were closed with 4.0 nylon 

sutures in one layer. Two experienced and trained surgeons performed all surgeries.  

 

Postoperative care 

Postoperative care consisted of a 0.12% chlorhexidine mouth-rinse twice a 

day for 14 days without mechanical cleaning at the surgical areas. Anti-inflammatory 

medication (dexamethasone, 4 mg) was administered once a day and appropriate 

analgesia (paracetamol, 750 mg) for 3 days following surgery in order to reduce 

postoperative swelling and pain. A postoperative antibiotic regimen with amoxicillin 

was prescribed for 7 days.  Nylon sutures were removed 14 days after surgery. No 

removable prothesis was allowed for 6 months. Professional plaque control 

supplemented this healing phase every month, during 6 months. 

 

Removal of miniplates and implant placement  
Six months after augmentation, under local anesthesia, titanium miniplates 

and screws were removed. Knife-edge ridges were flatted to allow a thickness of at 

least 4mm. Bone cores were harvested using a 2.0 x 10 mm– diameter trephine bur 

under sterile saline solution irrigation. The bone cores were retrieved at a minimum 

distance of 5 mm from the nearest teeth; the dimension of the bone cores was almost 

2 x 6 mm. Two screw-parallel shaped implants HE (Implacil, De Bortolli, Sao Paulo, 

Brazil) with sandblasted acid-etched surface, 4.1 mm diameter and 7 to 11mm length 

were then inserted. Implants were positioned at the bone crest level. (Figure 1 c and 
d). 

Care was taken to assess the position of the mental foramen. Implants sites 

were marked using a surgical template. The templates were based on the diagnostic 
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waxing with perforations on the longitudinal axis, on the premolar and molar regions, 

according to ideal position of final implant supported restorations. Primary wound 

closure was achieved with horizontal mattress sutures alternated with interrupted 

sutures to ensure a submerged healing procedure in dental implants.  

 

Histologic analysis 
A total of 20 bone cores (two per patient, one autogenous and one HA) were 

retrieved. At each time, the specimens were fixed by immediate immersion at 10% 

buffered formalin and processed (Precise 1 Automated System, Assing, Rome, Italy) to 

obtain thin ground sections. The specimens were dehydrated in an ascending series of 

alcohol rinses and embedded in a glycolmethacrylate resin (Technovit 7200 VLC, 

Kulzer, Wehrheim, Germany). After polymerization, the specimens were sectioned 

longitudinally along the major axis of the implants with a high-precision diamond disc at 

about 150 µm and ground down to about 30 µm.  Two slides were obtained for each 

bone biopsy.  

The slides were stained with basic fuchsin and toluidine blue. The slides were 

observed under a light microscope. Histomorphometry of newly formed bone, 

remaining particles and/or non-vital bone, marrow space, and bone density (newly-

formed bone + remaining particles and/or non-vital bone) were carried out on the 

whole sample at low magnification (25x). These evaluations were performed using a 

light microscope connected to a high-resolution video camera and interfaced to a 

monitor and personal computer. This optical system was associated with a digitizing 

pad and a histometry software package with image-capture functionalities (Image-

Pro Plus® 4.5, Media Cybernetics Inc., Immagini & Computer Snc, Milan, Italy). 

 
Implant stability and tomographic evaluation 

Immediately after the implant placement – baseline - (6 months after alveolar 

osteotomy), the resonance frequency analysis (Osstell ISQ, Integration Diagnostics, 

Savadaled, Sweden) - RFA was used to measure the primary stability of the 

implants. The transducer (smartpeg type 1) was hand-screwed into the implant body 

( Figure 2 a). For every series of RFA measurements, the Implant Stability Quotient 

(ISQ) values (unit of RFA) were recorded ( Figure 2 b). An ISQ value between 1 and 

100 was given where 1 is the lowest and 100 the highest. A mean of ISQ value was 

calculated for each implant based on two measurements of each implant, and then of 
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each group.  

Two DVT datasets, with a resolution of 0.3mm voxel, were acquired for every 

patient, at baseline and 6 months after augmentation procedures. The DVT data 

were transferred in the DICOM format to specific implant navigation software (I-Cat 

Vision, Kavo Dental). This format allows a 3D reconstruction of the mandible. 

Moreover, this software enables, through segmentation tools, to measure bone crest 

height along transversal sections, corresponding to the longitudinal axis of the 

implant, before and after the vertical bone augmentation in the posterior mandible.  

 A single blind trained examiner performed all measurements in order to 

evaluate the changes in height of posterior mandible as previously described 

(Bormann et al. 2010). Vertical bone augmentation was measured from upper border 

of the mental foramen to the upper border of alveolar crest in the premolar region. In 

the molar region, it was measured from upper border of the mandibular canal to the 

upper border of alveolar crest, 10 mm to mental foramen. These measurements were 

taken and then averaged per mandible site, and then per group. 

 
Statistical analysis 

The mean and standard deviation of radiographic, histometric variables and 

implant stability were calculated for each site and then for each group. Mann-Whitney 

U test was used to calculate the differences between groups and Pearson 

Correlation test was used to evaluated possible correlations. The unit of analysis was 

the patient and the level of significance was 0.05. 

 
Results 

Clinical Assessment and vertical bone gain 
 

None of the patients presented complications following implant placement. All 

mandibular sites showed optimal bone graft integration without signs of inflammation. 

The vertical bone gain was 6.8±1.3mm and 7.2±1.3mm for autogenous and HA 

groups respectively (p>0.05). 

 

Histological Findings 
 Sixteen (9 of autogenous group and 7 of HA group) out 20 bone biopsies were 

processed. After 6 months, histological evaluation revealed the presence of mature 
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bone with compact areas in varied degree in both groups. The compact bone exhibits 

incremental basophilic lines mixed with interposed reversion lines. The medullary 

spaces were scarce and almost filled with a well-vascularized connective tissue with 

no signs of inflammation or foreign body reaction (Figure 3). The spaces were 

interposed with areas of fibrosis that were sometimes dense. In some cases, 

particles of the implanted material, seen as irregular vacuolated amorphous masses 

of basophilic tendency or as discretely eosinophilic amorphous masses, could be 

found mainly in the hydroxylapatite group (Figure 4). Giant cells, characteristic of the 

resoprtion process, involved some of these hydroxylapatite particles. Sometimes, the 

particles of HA were integrated partially or totally involved by tissue or close to 

periostium. 

 The bone formation process was characterized by the presence of 

osteoblasts, and the harvesian system was well preserved (Figure 4). The 

inflammatory infiltrated is on average nonsignificant with prevalence of monuclear 

cells. In some situations of hydroxylapatite particles were present, close to the bony 

wall with the absence of osteogenic activity. Pellets of HA (Figure 4) were also seen 

in superficial areas, close to periostium surrounded by inflammatory giant cells. 

 Table 1 presents the histometric data of biopsy cores. The percentage of 

newly-formed bone was higher in the autogenous group (p<0.05) while the mean of 

remaining particles was higher for HA group (p<0.05). The percentage of marrow-

space and bone density (% of newly-formed bone + % of remaining particles and/or 

non-vital particles, Figure 5 a was similar for both groups (p>0.05). 

 

Resonance Frequency Analysis (RFA) 
 ISQ is presented in the Figure 5 b. Dental implant stability measurements at 6 

months after osteotomy showed a mean of ISQ value of 77.94 and 74.69 for 

autogenous and HA group respectively (p>0.05).  

 
Correlation between histometric variables and dental implant stability 
 Pearson test of correlation presents no correlation between histometric 

variables and ISQ values (p>0.05).  

 

 
Discussion 



 

 

32 

 

 

There are few studies that evaluate the alveolar osteotomy in posterior 

mandible (Scarano et al. 2011; Felice et al. 2010; Jensen et al. 2006). This study 

aimed to evaluted the bone density and implant stability on mandibular sites grafted 

with intra-oral autogenous bone and hydroxylapatite using “sandwich”  osteotomy. 

The results of this study demonstrated that both bone grafts were able to provide 

both vertical bone gain and bone anchorage for implant placement after 6 months 

healing. 

Successful bone grafting requires that the surgeon selects the optimal bone 

grafting material from a number of alternatives (Smiler, 2006). A synthetic bioactive 

resorbable graft material having osteoconductive biochemical and biomechanical 

qualities similar to the host bone provides the mean to improve compromissed bone 

topography for ride preservation, ridge aumentation or to enhance the bony site for 

implant placement and subsequent prosthetic rehabilitation (Valen, 2002). 

Histomorphometric measurements of bone cores retrieved 6 months after 

augmentation depicted more residual-grafted material in the hydroxylapatite group 

(Table 1). Felice et al 2009 demonstrated that 10 to 13% more residual particles of 

deproteinezed bovine bone when compared with extra-oral autogenous bone, after 4 

months healing. The residual-grafted in non-ceramic hydroxyapatite group observed 

in our study was an expected finding, because non-ceramic hydroxyapatite tends to 

resorb slowly, while the grafted autogenous bone remodels faster, mainly in this 

surgical technique (“sandwich” osteotomy). While a faster remodeling process of the 

graft could be theoretically advantageous, from a clinical point of view, it did not 

appear to provide any beneficial effect, at least, after 6 months healing.  

The results of our prospective study trial suggest that there are no apparent 

advantages when using autogenous bone from the ramus compared with HA as an 

interpositional graft material to vertically augment posterior atrophic mandibles, at 

least from clinical point of view. Implant stability measurements at baseline showed a 

mean of ISQ value between 77 and 74  for implants placed in autogenous and HA 

group (p>0.05). This finding could support the theory that both graft materials 

presented similar ISQ values and consequently may provide an optimal substrate for 

dental implant anchorage, independently of the percentage of newly-formed bone. 

Although the autogenous group presented a higher mean of newly-formed bone 

when compared with HA group (p<0.05, Table 1), the bone density was similar 
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(Figure 5 a). The bone density does not guarantee dental implant integration, but as 

previously demonstrated in maxillary sinus augmentation (Rasmusson et al., 2012; 

Benlidayi et al., 2009) implants with ISQ values lower than 50 tends to fail at 

abbutment connection. In addition, primary stability is more related with bone density 

and implant site preparation technique than implant macrostructure and grafting 

technique (Rasmusson et al., 2012).  

Our study evaluated the bone density (newly formed bone + remaining 

particles) and ISQ values, showing no correlation between these data. However, the 

lack of correlation between bone density and ISQ values could be related with the 

methodology analysis used in the present study. The ISQ values are obtained from 

the dental implant contact with the bone and not directly with the bone density, 

therefore we could speculate that this indirect correlation (bone density and ISQ 

values obtained from implants placed in the grafted sites) is not longer possible as 

suggested by previous study (Rozé et al., 2009). This thesis is confirmed by earlier 

studies (Scarano et al., 2006; Degidi et al., 2009) that found a positive correlation 

between ISQ values and bone-to-implant contact on retrieved implants from human 

jaws. 

 
Conclusion 

 
 Within the limits of this study, the ISQ values at implant placement were not 

correlated with the bone density of grafted sites with autogenous bone or HA in 

posterior human mandible. The results of this trial suggest both intra-oral autogenous 

bone and HA as an interpositional graft material to vertically augment posterior 

atrophic mandibles could be used. 
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Legends: 

Figure 1: Clinical view of the posterior mandible a) fixed with miniplates  and b) 

grafted with hydroxylapatite; c) after 6 months healing, retrieval of the bone biopsy 

and d) implant placement. 

 

Figure 2: a) Smartpeg on the dental implant and b) view of the recorded data of ISQ 

value. 

 

Figure 3: a) Lower view of histologic ground section of autogenous group (25x); b) 

high magnification (100x) of delimited area showed in a). Note the presence of bone 

remodelation with newly-formed bone (NB) and some áreas with non-vital bone (NV) 

(Toluidine blue and acid fucsina). 

 

Figure 4: a) Ground section of histology of hydroxylapatite group (25x). Note the 

presence of extense areas of basophilic áreas; b) close view of delimited area in a) 
(100x). Note the presence of HA particles surrounded by newly-formed bone (NB) 

and some remaning particles as bone mass. (Toluidine blue and acid fucsina) 

 

Figure 5: a) – Scarter dot-plot with the mean and standard deviation of percentage of 

bone density (newly-formed bone + remaining particles and/or non-vital bone) of both 

groups. Mann-Whitney test (p>0.05); b) - Scarter dot-plot with the mean and 

standard deviation of ISQ values of implants placed in grafted sites with autogenous 

or HA graft. Mann-Whitney test (p>0.05). 
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Table 1: Mean and standard deviation (Range) of histometric variables of bone 

biopsies retreived from grafted mandibular sites with authogenous or HA. Mann-

Whitney Test (*p<0.05; ns= Non-significant)  

 

Histological variables (%) Autogenous (n=9) HA (n=8) 
New Bone* 78.50±9.26  

(65.40 – 94.0) 
61.50 ± 13.28 
(47.40 – 89.0) 

Graft * 15.62±8.27 
(5.64 – 29.6) 

29.72 ± 13.20 
(6.3 – 47.0) 

Marrow Space NS 5.87±2.6 
(0.3 – 9.0) 

9.18±5.98% 
(3.4 – 20.0) 
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4. CONCLUSÃO: 
 

Dentro dos limites desse estudo os valores de ISQ não  foram 

correlacionados com a densidade óssea dos sítios de enxertia (enxertia óssea 

autógena e hidroxiapatita não cerâmica em mandíbula posterior humana). Embora 

existam diferentes porcentagens estatisticamente relevantes quando comparado as 

porcentagens histométricas de remanescentes de enxerto e novo osso formado, os 

resultados de porcentagem de densidade óssea mostram não existir aparente 

vantagem quanto a estabilidade inicial do implante inserido no tecido de enxertia, 

independente do tipo de enxerto.  
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ANEXO I 
 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 
Seleção dos indivíduos e critérios de inclusão 
  

Um total de 10 indivíduos (7 mulheres e 3 homens) parcialmente edêntulos 

(média etária de 52,9), que necessitavam de reabilitação oral em região posterior de 

mandíbula atrófica bilateralmente forma incluídos no presente estudo. Todos os 

paciente foram provenientes e tratados na Clinica de Implantodontia da Universidade 

Guarulhos. A obtenção da aprovação do estudo foi feita pelo Comitê de Ética da 

Instituição. 

No estudo controlado, o número total de pacientes foi submetido a 

osteotomias alveolares de interposição bilateralmente. Na porção posterior de um 

dos quadrantes da mandíbula foi utilizado interposição de osso autógeno entre as 

osteotomias e no outro quadrante foi utilizado interposicionalmente o biomaterial 

osteocondutor comercialmente denominado Osteogen®. O procedimento cirúrgico 

foi realizado sob anestesia local por meio de articaína 4% com epinefria 1:100.000 e 

todos os pacientes receberam a seguinte profilaxia medicamentosa: 2 g de 

Amoxicilina e 8g de dexametasona via oral duas horas antes do procedimento. 

Como terapia medicamentosa foi instituído o uso de amoxicilina 500mg de 8/8 por 7 

dias, Ibuprofeno 600mg de 12/12 por 5 dias e Dipirona sódica gotas 40 gotas de 6/6 

em caso de dor ou febre. 

O procedimento cirúrgico envolveu uma incisão elíptica de 10-12 mm 

 paralela e vestibular a crista óssea da área edentada. Um retalho de espessura 

total foi elevado, sem descolamento na mucosa lingual e da crista para expor o 

rebordo remanescente da mandíbula posterior atrófica, nesse momento é 

visualizado o nervo mentual. Duas osteotomias verticais e uma horizontais foram 

desenhadas com auxílio uma broca cirúrgica e serras. A osteotomia horizontal foi 

localizado pelo menos dois milímetros abaixo da crista óssea e 2 milímetros acima 

do canal mandibular. 

A fase final da osteotomia foi realizada com cinzéis. O segmento osteotomizado foi 

então levantada em direção coronal, poupando o periósteo lingual. No grupo 
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controle, o osso autógeno da área doadora de ramo foi moldado para se encaixar 

entre as osteotomias. Placas e parafusos de titânio de osteossíntese foram usados 

para obter a estabilidade dos fragmentos. No grupo de teste, as placas de 

titânio foram posicionadas antes para criar um espaço suficiente para receber a 

hidroxiapatita (HA). Uma mistura de peletes e pó de HA foram adicionada entre as 

osteotomias ósseas. Lacunas nas osteotomias verticais foram preenchidos 

com autógeno particulado (grupo controle) ou HA pó (grupo de teste). Para permitir a 

aposição do retalho, incisões relaxantes foram feitas no periósteo vestibular. O 

fechamento primário da ferida foi possível por meio de sutura colchoeiro horizontais 

alternadas interrompidas para garantir o fechamento estável da sutura. O fio de 

sutura utilizado foi nylon 4.0.  

Após a realização do procedimento cirúrgico de enxertia óssea, os pacientes 

foram acompanhados para controle pós-operatório e controle de complicações. Os 

pacientes em questão receberam informações sobre cuidados pós-operatórios, 

higiene bucal, necessidade de consumo de dieta líquida e pastosa por duas 

semanas, impossibilidade do uso de próteses parciais removíveis na região 

enxertada durante todo o período de cicatrização do enxerto e do implante. 

  
 
Delineamento experimental do presente estudo 

 
Os paciente que realizaram as enxertias ósseas, submeteram-se novamente 

a procedimento cirúrgico para receber, após 6 meses de período de cicatrização 

óssea, um total de 48 implantes hexágono externos convencionais, (Implacil de 

Bortoli, Brasil). Esses implantes foram inseridos nas  regiões de enxertia, também 

em intervenções cirúrgicas realizadas por meio de anestesia local e com profilaxia 

medicamentosas.  

O preparo do leito receptor do implante foi demarcado e iniciado pelo uso de 

trefinas de 2mm de diâmentro, nesse momento foi coletado tecido ósseo para a 

avaliação histological. Seguido de fresagens indicadas pelo fabricante, o implante foi 

instalado.  

Um protocolo de avalição clínica foi estabelecido após a cirurgia de implante, 

onde a estabilidade primária do implante dental foi medida por análise da frequência 

de ressonância (Osstell ISQ).  

Além, forma realizadas avaliações do tecido ósseo por meio  de lâminas 
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histológicas não descalcificadas. Os parâmetros histomorfométricos foram 

calculados e correlacionados com a estabilidade do implante primário. 

 

 
Mensuração da análise de freqüência de ressonância. 
 
 Para cada série de medições da análise da freqüência de ressonância, forma 

registrados valores de ISQ em duas diferentes orientações: vestibular e palatina. 

Uma haste de metal (smartpegs) foi conectada ao implante por meio de uma 

conexão parafusada, e esta haste foi estimulada por pulsos magnéticos e a 

ressonância de frequência é expressada eletromagneticamente pelo quociente de 

estabilidade do implante como unidades que variam ente 1 a 100. Nas aferições o 

Osstell foi posicionado em contato muito próximo aos Smartpegs, embora sem tocá-

lo, até que um sinal sonoro confirma que a medição foi tomada e gerado o registro 

dos valores em ISQ.  

 

 

Análise histológica 

 
Uma lâmina foi obtida de cada amostra, entre as 20 amostras coletadas, 17 

foram processadas. Cada secção foi corada com fucsina básica e azul de toluidina. 

Para a avaliação do reparo do tecido ósseo na região de enxertia, além da análise 

histológica, parâmetros histométricos utilizados foram: percentual de osso não vital; 

percentual de espaços medulares; percentual de hidroxiapatita residual; percentual 

de novo osso formado; densidade óssea (DA%). 

 

As avaliações de cada lâmina foi realizada no programa com as mensurações 

em dois momentos distintos, utilizando um microscópio óptico (Nikon® Digital 

Microscope - Eclipse 80i, EUA) com objetiva para aumento de 4.0/10 vezes, por 

meio do qual as imagens foram selecionadas e enviadas ao microcomputador, por 

uma câmera de vídeo (3CCD®, JVC KY-F55B, Milan, Italy), acoplada ao microscópio 

óptico. A determinação dos valores foi realizada empregando-se um software 

analisador de imagens (UTHSCSA ImageTool (IT) Version 3.0, Image processing 

and analysis program. IT was developed in the Department of Dental Diagnostic 
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Science at The University of Texas Health Science Center, San Antonio, Texas, 

EUA.)  

 O cálculo da percentual de cada parametro foi realizado inicialmente por meio 

de mensuração da área total do tecido de cada lâmina (na unidade pixels) a qual foi 

considerada 100%. Para as amostras de enxerto de tecido autógeno foram 

calculadas as áreas do percentual de osso não vital, percentual de espaços 

medulares; percentual de novo osso formado; densidade óssea (percentual de novo 

osso formado + percentual de osso não vital). Para as amostras de enxerto de 

hidroxiapatita foram calculadas as áreas de percentual de novo osso formado; 

percentual de espaços medulares; percentual de hidroxiapatita residual e densidade 

óssea (percentual de novo osso formado + percentual de hidroxiapatita residual). 

 
3.5. Análise estatística 
 
Os dados histométricos e de estabilidade obtidos por meio de analise de 

ressonância de freqüência foram calculados por implante e por região e logo apos 

calculados por grupo. Diferenças entre os grupos foram analisados pelo teste de 

Mann-Whitney e correlacionados por meio do teste de Spearmann. O nível de 

significância foi de 5%. 
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ANEXO II 
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