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RESUMO
 

 
 

AVALIAÇÃO DA ESPESSURA DO OSSO CORTICAL EM ÁREAS DE INSERÇÃO 
DE MINIIMPLANTES INTER-RADICULARES EM INDIVIDUOS DE DIFERENTES 

FAIXAS ETÁRIAS E PADRÕES FACIAIS 
 

AUTORA: Anna Carolina Teixeira Centeno 
ORIENTADOR: Vilmar Antônio Ferrazzo 

 
 

O objetivo deste estudo foi avaliar a espessura do osso cortical localizado no espaço 
inter-radicular vestibular (maxila e mandíbula) e palatino (maxila) da região entre 
primeiros molares permanentes e segundos pré-molares (ou segundos molares 
decíduos), sítios onde comumente são inseridos os miniimplantes ortodônticos. As 
medidas obtidas foram ainda avaliadas quanto à sua associação com as variáveis 
idade, sexo, cor da pele, padrão facial vertical e sagital dos indivíduos estudados. A 
amostra foi composta de 123 tomografias de feixes cônicos (TCFC), cujas imagens 
foram importadas para o software Dolphin (Dolphin Imaging and Management 
Solutions, Chatsworth, Calif., EUA), orientadas de forma padrão, e utilizadas para 
mensurar a espessura óssea cortical, padrão facial vertical e sagital. A mediana de 
idade dos pacientes selecionados foi de 12,1 anos. Não houve diferença 
estatisticamente significativa nos indivíduos na mensuração da espessura da cortical 
quando comparados sexo, cor da pele e padrão facial sagital. Foram verificadas 
medidas significativamente maiores em pacientes com idade superior a 12 anos em 
todos os sítios avaliados. A análise através da regressão linear demonstrou que a 
cada incremento na idade, os valores médios de espessura de cortical aumentam 
em 0,06mm na mandíbula e, na maxila vestibular e palatina aumentam 0,03mm e 
0,02mm, respectivamente. Em relação ao padrão facial vertical, pacientes 
braquicefálicos apresentaram as maiores médias de espessura cortical em todas as 
áreas estudadas, porém, foi constatada diferença estatisticamente significativa 
apenas na cortical óssea vestibular mandibular. As variáveis idade e padrão facial 
vertical apresentaram correlação positiva com a espessura das corticais ósseas. 

 
 

Palavras-chave: Espessura cortical. Miniimplantes. Tomografia computadorizada de 
feixe cônico. 



ABSTRACT
 

 
 

CORTICAL BONE THICKNESS IN INSERTION AREAS OF INTERRADICULAR 
MINI-IMPLANTS IN INDIVIDUALS OF DIFFERENT AGE BANDS AND FACIAL 

PATTERNS 
 
 

AUTHOR: Anna Carolina Teixeira Centeno 
ADVISOR: Vilmar Antônio Ferrazzo 

 
 

The purpose of this study was to evaluate the thickness of the cortical bone located 
in the buccal (maxilla and mandible) and palatine (maxilla) interradicular space of the 
region between the first permanent molars and second premolars (or second 
deciduous molars), sites where the orthodontic mini-implants are commonly inserted. 
The measurements were also evaluated for their association with the variables age, 
sex, skin color, vertical and sagittal facial pattern of the individuals studied. The 
sample consisted of 123 cone beam computed tomography (CBCT), whose images 
were imported into Dolphin software (Dolphin Imaging and Management Solutions, 
Chatsworth, Calif., USA), standardized and used to measure cortical bone thickness, 
vertical and sagittal facial pattern. The median age of the selected patients was 12.1 
years. There was no statistically significant difference in individuals in the 
measurement of cortical thickness when comparing sex, skin color and sagittal facial 
pattern. Significantly greater measures were observed in patients older than 12 years 
at all sites evaluated. The linear regression analysis showed that with each increase 
in age, mean values of cortical thickness increase by 0.06mm in the mandible and, in 
the buccal and palatal maxilla, increase 0.03mm and 0.02mm, respectively. 
Regarding the vertical facial pattern, brachycephalic patients had the highest mean 
cortical thickness in all areas studied, but a statistically significant difference was 
observed only in the mandibular buccal cortical bone. The variables age and vertical 
facial pattern showed a positive correlation with the thickness of the cortical bone. 

 
 

Keywords: Cortical thickness. Cone Beam Computed Tomography. Mini-implants. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
 

Os miniimplantes (MI) ortodônticos têm sido amplamente utilizados por 

fornecerem ancoragem esquelética, reduzirem a necessidade de colaboração do 

paciente quanto ao uso de aparelhos auxiliares de ancoragem (MIYAWAKI et al., 

2003; PAPADOPOULOS; TARAWNEH, 2007) e proporcionarem melhor controle dos 

dentes que necessitam de movimento ortodôntico. Aproximadamente 80% dos 

ortodontistas utilizam estes dispositivos e para cerca de 78% dos profissionais, 

proporcionam melhores resultados nos tratamentos (BUSCHANG et al., 2008). 

Quanto à localização de inserção, diversos sítios têm sido propostos para a 

sua instalação em regiões de osso basal e alveolar. Em casos de retração de dentes 

anteriores após exodontias de pré-molares, estes dispositivos são comumente 

utilizados como recurso para ancoragem maxilar e mandibular, entre os segundos 

pré-molares e os primeiros molares (PARK et al., 2001; KIM; KIM; LEE, 2006; 

THIRUVENKATACHARI et al., 2006). 

Em um estudo prévio, foram observados índices de falhas variando entre 11% 

e 30% (MOTOYOSHI et al., 2007). A falta de estabilidade primária, caracterizada por 

mobilidade, e a eventual perda dos mini-implantes são limitações importantes para o 

seu uso. Ela é afetada pelo protocolo de inserção e desenho do dispositivo  

(WILMES et al., 2006) e fatores relacionados aos pacientes tais como a densidade e 

espessura do osso cortical (KRAVITZ; KUSNOTO, 2007). Dentre estes, a espessura 

cortical desempenha o papel mais relevante (MIYAMOTO, 2005). Os locais de 

inserção que apresentam osso cortical com espessura fina (<1mm) são 

considerados áreas de risco para a falha destes dispositivos (CHENG et al., 2004; 

PARK; JEONG; KWON, 2006; MOTOYOSHI et al., 2007; CHEN et al, 2007). 

Na literatura são encontrados estudos que analisaram a relação entre o 

padrão facial vertical dos indivíduos e a espessura do osso cortical nas áreas de 

inserção dos miniimplantes (SWASTY et al., 2011; HOMER et al., 2012; OZDEMIR; 

TOZLU; GEMEC-CAKAN, 2013). Tais estudos encontraram resultados mostrando 

que o osso cortical foi significantemente mais fino em pacientes com padrão de 

crescimento vertical (dolicocefálicos) quando comparados a indivíduos com 

crescimento normal (mesocefálicos) e horizontal (braquicefálicos). 

Entretanto, estudos que correlacionam a espessura da cortical óssea em 
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indivíduos de diferentes faixas etárias são escassos na literatura. Pesquisadores 

(FARNSWORTH et al., 2011) concluiram que a cortical óssea maxilar e mandibular 

de adultos, em locais habitualmente utilizados para a inserção de miniimplantes, é 

mais espessa quando comparada à cortical de adolescentes. Estudo recente 

(OHIOMOBA et al., 2017) mostrou que o aumento da idade apresenta correlação 

positiva com a espessura óssea cortical: pacientes com 16 anos ou mais 

apresentaram cortical óssea significantemente mais espessa em comparação a 

pacientes entre 12 e 16 anos. 

Devido à sua importância no sucesso dos dispositivos de ancoragem, faz-se 

necessário identificar quais as variáveis relacionadas ao paciente que podem 

influenciar na espessura da cortical óssea. Portanto, o objetivo deste estudo será 

avaliar da espessura do osso cortical em diferentes áreas de inserção dos 

miniimplantes da maxila e mandíbula, procurando verificar se existe associação 

entre estas medidas e a idade do paciente. Fatores como sexo, cor da pele, padrões 

faciais verticais (dolicocefálicos, mesocefálicos e braquicefálicos) e sagitais (Classe 

I, II e III esqueléticas) também serão avaliados. 



13
 

 

2. ARTIGO 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DA ESPESSURA DO OSSO CORTICAL EM ÁREAS DE INSERÇÃO 
DE MINIIMPLANTES INTER-RADICULARES EM INDIVIDUOS DE DIFERENTES 

FAIXAS ETÁRIAS E PADRÕES FACIAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Carolina Teixeira Centeno 

Mariana Marquezan 
Eduardo Silveira Ferreira 
Vilmar Antônio Ferrazzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acordo com as normas da Revista Clínica de Ortodontia Dental Press 



14
 

 

AVALIAÇÃO DA ESPESSURA DO OSSO CORTICAL EM ÁREAS DE INSERÇÃO 
DE MINIIMPLANTES INTER-RADICULARES EM INDIVIDUOS DE DIFERENTES 
FAIXAS ETÁRIAS E PADRÕES FACIAIS 

Introdução: O objetivo deste estudo foi avaliar a espessura do osso cortical 

localizado no espaço inter-radicular vestibular (maxila e mandíbula) e palatino 

(maxila) da região entre primeiros molares permanentes e segundos pré-molares (ou 

segundos molares decíduos), sítios onde comumente são inseridos os miniimplantes 

ortodônticos. As medidas obtidas foram ainda avaliadas quanto à sua associação 

com as variáveis idade, sexo, cor da pele, padrão facial vertical e sagital dos 

indivíduos estudados. Materiais e métodos: A amostra foi composta de 123 

tomografias de feixes cônicos (TCFC), cujas imagens foram importadas para o 

software Dolphin (Dolphin Imaging and Management Solutions, Chatsworth, Calif., 

EUA), orientadas de forma padrão, e utilizadas para mensurar a espessura óssea 

cortical, padrão facial vertical e sagital. Resultados: A mediana de idade dos 

pacientes selecionados foi de 12,1 anos. Não houve diferença estatisticamente 

significativa nos indivíduos na mensuração da espessura da cortical quando 

comparados sexo, cor da pele e padrão facial sagital. Foram verificadas medidas 

significativamente maiores em pacientes com idade superior a 12 anos em todos os 

sítios avaliados. A análise através da regressão linear demonstrou que a cada 

incremento na idade, os valores médios de espessura de cortical aumentam em 

0,06mm na mandíbula e, na maxila vestibular e palatina aumentam 0,03mm e 

0,02mm, respectivamente. Em relação ao padrão facial vertical, pacientes 

braquicefálicos apresentaram as maiores médias de espessura cortical em todas as 

áreas estudadas, porém, foi constatada diferença estatisticamente significativa 

apenas na cortical óssea vestibular mandibular. Conclusões: As variáveis idade e 

padrão facial vertical apresentaram correlação positiva com a espessura das 

corticais ósseas. 

 
Palavras-chave: Espessura cortical. Miniimplantes. Tomografia computadorizada de 

feixe cônico. 
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INTRODUÇÃO 
Os miniimplantes ortodônticos (MI) se tornaram uma alternativa confiável 

para proporcionar ancoragem ortodôntica temporária1. Eles são comumente 

inseridos no osso alveolar mesial aos primeiros molares superiores e inferiores para 

o reforço de ancoragem em casos de retração de dentes anteriores após exodontias 

de pré-molares2 e para a intrusão de dentes posteriores extruídos3 

Suas pequenas dimensões facilitam a inserção em áreas interdentais, 

mesmo com a proximidade das raízes sem aumentar o risco de dano a elas4,5. A 

inserção e a remoção não requerem procedimentos cirúrgicos e laboratoriais 

sofisticados. Além disso, estes dispositivos possibilitam a utilização de carga 

imediata6. 

Atualmente, aproximadamente 80% dos ortodontistas utilizam miniimplantes 

e para cerca de 78% dos profissionais eles proporcionam melhores resultados nos 

tratamentos ortodônticos7. Apesar disso, os índices de falhas variam de 11% a  

30%8. 

Os fatores associados a perda dos MI incluem inflamação dos tecidos peri- 

implantares, principalmente em pacientes com higiene oral inadequada, a técnica 

cirúrgica de inserção, a incapacidade do dispositivo em resistir à forças utilizadas 

durante o movimento ortodôntico, o tipo, comprimento e espessura do miniimplante, 

a área de instalação, o tipo de movimento dentário desejado e a força utilizada9. 

A estabilidade primária dos miniimplantes depende, principalmente, do 

desenho do parafuso, qualidade e quantidade de osso no sítio de inserção e da 

técnica de instalação10-13. Dentre estes fatores, a espessura do osso cortical do sitio 

receptor do MI tem uma associação positiva com a sua estabilidade inicial14,15. 

Na literatura são encontrados estudos avaliando a espessura da cortical 

óssea em áreas de inserção e correlacionando com o padrão facial vertical dos 

pacientes16,17, porém poucos relacionam a espessura da cortical óssea com às 

diferentes faixas etárias e outras variavéis relacionadas ao paciente. 

Neste estudo, buscou-se avaliar a espessura do osso cortical em diferentes 

áreas de inserção dos miniimplantes na maxila e mandíbula, avaliando sua relação 

com a idade do paciente. Fatores como sexo, cor da pele, padrões faciais verticais 

(dolicocefálicos, mesocefálicos e braquicefálicos) e sagitais (Classe I, II e III 

esqueléticas) também foram avaliados. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
Para realização deste estudo retrospectivo, o protocolo de pesquisa foi 

submetido e aprovado pelo Comitê de ética da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (CAE 83140118.4.0000.5347). O arquivo de pacientes do Curso de 

Especialização de Ortodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul - UFRGS (Porto Alegre, Brasil) foi revisado em busca de 

documentações ortodônticas de pacientes que atendessem aos seguintes critérios 

de inclusão: pacientes ortodônticos iniciais, que se encontrassem em fase de 

dentição mista ou permanente, e que tivessem realizado o exame de documentação 

ortodôntica inicial contendo TCFC, sendo todos realizados no mesmo centro de 

radiologia privado da cidade de Porto Alegre, e utilizando-se os seguintes 

parâmetros para as TCFC: obtenção através do tomógrafo i-CAT®  (Imaging 

Sciences International, Hatfield, PA), F.O.V. (field of view) de 22cm de diâmetro por 

16cm de altura, voxel isotrópico de 0,4mm, imagens adquiridas com duas rotações 

de 360 e duração de 20 segundos cada, 120 kVp e 36,90 mAs, e dados salvos em 

formato DICOM (digital imaging and communications in medicine). Foram excluídos 

pacientes que possuíssem patologias ou radiolucidez nas áreas das medições; 

doença periodontal; erupções ectópicas nos locais de interesse; história médica 

importante (ex. uso de bisfosfonatos). A pesquisa ao banco de dados foi realizada 

entre Julho de 2017 e Abril de 2018, sendo revisadas 800 documentações 

ortodônticas. Dessas, 123 foram selecionadas para pesquisa de acordo com cálculo 

amostral realizado com dados de um estudo piloto que utilizou 57 indivíduos do 

mesmo banco de dados (poder do estudo de 80%, nível de significância de 0,05% e 

coeficiente de correlação de 0,25). 

As fichas clínicas dos pacientes selecionados foram revisadas para coleta dos 

dados referente a idade, sexo e cor da pele. Além disso, as imagens de TCFC foram 

importadas para o software Dolphin Imaging Cephalometric and Tracing versão 11.8 

(Dolphin Imaging and Management Solutions, Chatsworth, Calif., EUA), com o 

objetivo de mensurar a espessura do osso cortical dos sítios selecionados para 

pesquisa, o padrão facial sagital e o padrão facial vertical. 

Os indivíduos foram categorizados de acordo com seus padrões faciais 

(sagital e vertical) utilizando a telerradiografia de perfil da hemiface (lado direito) 

sintetizada a partir da TCFC. Para tal, o volume tomográfico foi orientado com o 
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plano médio sagital perpendicular e o plano de Frankfurt (lado direito da face) 

paralelo ao solo. Posteriormente, foram realizadas as análises cefalométricas de 

Steiner18 e Ricketts19. 

Para a classificação do padrão facial sagital foi utilizado o ângulo ANB da 

análise de Steiner. Considerando padrão esquelético de Classe I o valor de ANB 

entre 0 e 4,5°; padrão esquelético de Classe II, ANB maior que 4,5°, e padrão 

esquelético de Classe III, ANB menor que 0°. Determinou-se o padrão facial vertical 

através do índice VERT de Ricketts, que classifica os indivíduos em dolicocefálicos: 

VERT menor que - 0,50; mesocefálicos: VERT entre - 0,49 a + 0,49, e 

braquicefálicos: VERT maior que + 0,50. 

A espessura do osso cortical foi mensurada em cortes transversais, gerados 

após a determinação da linha de curvatura do arco (Figura 1). Os sítios avaliados 

quanto à espessura do osso cortical foram: espaço inter-radicular dos primeiros 

molares permanentes e segundos pré-molares (ou segundos molares decíduos) da 

maxila e mandíbula, sendo a maxila avaliada por vestibular e palatino e a mandíbula 

apenas por vestibular, pois esses são considerados locais seguros para a inserção 

dos miniimplantes20. Além disso, a espessura do osso cortical lingual da mandíbula 

não foi mensurada, pois não é uma área comumente utilizada para instalação dos 

miniimplantes. As medidas foram realizadas a uma altura de 5mm a partir da crista 

óssea (Figuras 2 e 3). A altura de 5mm foi selecionada porque normalmente 

encontramos nesta posição uma quantidade adequada de osso para inserção de 

miniimplantes21,22 e, também, se encontra gengiva inserida. Para cada paciente, 

foram obtidas um total de 6 medidas (lado direito e esquerdo) com uma régua 

milimetrada fornecida pelo software. Para a análise estatística as medidas foram 

agrupadas em três unidades de avaliação: Maxila vestibular – mensurações 

realizadas na cortical óssea vestibular da maxila; Maxila palatina – mensurações 

realizadas na cortical óssea palatina da maxila; Mandíbula – mensurações  

realizadas na cortical vestibular da mandíbula. 
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Figura 1 – Determinação dos cortes transversais 
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Figura 2 – Determinação da crista óssea 
 

 

Figura 3 - Mensuração da espessura do osso cortical vestibular e lingual nas alturas 

determinadas para a medição (5mm da crista óssea) 

 
 

Para diminuir os possíveis vieses da pesquisa, cada indivíduo da amostra 

recebeu um número de registro, os quais foram sorteados para determinar a 

sequência das imagens a serem analisadas. As mensurações foram realizadas por 
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um examinador treinado e calibrado. Vinte e cinco indivíduos (20% da amostra) 

foram avaliados inicialmente e reavaliados após três semanas para verificação da 

reprodutibilidade. Para o estudo do erro, foi utilizado o índice Kappa para variáveis 

categóricas (ANB e índice VERT) e coeficiente de correlação intraclasse (ICC) para 

variáveis quantitativas (espessura óssea cortical). Verificou-se excelente 

reprodutibilidade (Kappa > 0,80 / ICC > 0,75) para todas as medidas analisadas. 

 
Análise Estatística 

A análise estatística foi realizada no software STATA 14.0 (Stata Corporation, 

College Station, TX, USA). Análise descritiva da amostra foi realizada para descrever 

as características individuais e de mensurações da cortical óssea. Testes de 

normalidade para as medidas ósseas foram realizadas previamente aos testes 

estatísticos. Testes teste t de Studant e ANOVA/Tukey foram então realizados. Na 

sequência, análise de regressão linear não-ajustada foi realizada para verificar a 

relação entre as características individuais e as mensurações da cortical óssea. 

Após a análise não ajustada, as variáveis com valor de p<0,20 foram incluídas na 

análise de regressão ajustada. Além disso, a variável sexo também foi incluída como 

variável de ajuste. O intervalo de confiança de 95% e valor de p<0,05 representaram 

relação estatisticamente significativa. 

 
RESULTADOS 

A mediana de idade dos 123 pacientes selecionados foi de 12,1 anos (7,6- 

30,7). A Tabela 1 demonstra a frequência e a porcentagem da distribuição da 

amostra por sexo, idade, cor da pele, padrão facial vertical (VERT) e padrão facial 

sagital (ANB). 
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Tabela 1. Análise descritiva da amostra. 
 n(%) 

Sexo 
Masculino 

 
53 (43,09) 

Feminino 70 (56,91) 
Idade  

< 12 anos 64 (52,03) 
>12 anos 59 (47,97) 

Cor da Pele  
Brancos 107 (86,99) 

Não-brancos 16 (13,01) 
Vert  

Dolicofacial 28 (22,76) 
Mesofacial 42 (34,15) 
Braquifacial 53 (43,09) 

ANB  
Classe I 43 (34,96) 
Classe II 61 (49,59) 

 Classe III 19 (15,45)
 
 

Quando avaliada a espessura da cortical óssea em relação às características 

dos indivíduos da amostra, foram verificadas médias significativamente maiores em 

pacientes com idade superior a 12 anos em todos os sítios avaliados. Em relação ao 

padrão facial vertical, pacientes braquicefálicos apresentaram as maiores médias de 

espessura cortical em todas as áreas avaliadas, porém, foram observadas 

diferenças significativas apenas na cortical óssea vestibular mandibular (Tabela 2). 
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Tabela 2. Comparação entre as características individuais e as mensurações ósseas 
(Testes Studant e ANOVA/Tukey). 

 Mandíbula 
Média (DP) 

Valor 
de p 

Maxila 
Vestibular 
Média (DP) 

Valor 
de p 

Maxila 
Palatina 
Média 

(DP) 

Valor 
de p 

Sexo  0,82  0,17  0,23 
Masculino 2,65 (0,64)  1,94 (0,36)  2,05 (0,34)  
Feminino 2,62 (0,60)  2,03 (0,32)  2,12 (0,33)  

Idade  <0,00  <0,00  <0,00 
< 12 anos 2,44 (0,51)  1,87 (0,27)  1,98 (0,30)  
>12 anos 2,84 (0,65)  2,12 (0,36)  2,20 (0,34)  

Cor da Pele  0,70  0,39  0,22 
Brancos 2,63 (0,63)  1,98 (0,35)  2,08 (0,35)  

Não-brancos 2,68 (0,50)  2,05 (0,26)  2,16 (0,23)  
Vert  0,02*  0,38  0,47 
Dolicofacial 2,41 (0,48)a  1,96 (0,35)  2,02 (0,36)  
Mesofacial 2,59 (0,59)a,b  1,95 (0,35)  2,09 (0,32)  
Braquifacial 2,79 (0,67)b  2,04 (0,33)  2,12 (0,34)  

ANB  0,20  0,22  0,15 
Classe I 2,76 (0,74)  2,06 (0,33)  2,15 (0,32)  
Classe II 2,55 (0,55)  1,94 (0,33)  2,02 (0,31)  
Classe III 2,61 (0,45)  2,04 (0,35)  2,15 (0,38)  

*Diferença estatisticamente significativa. 
Letras diferentes: representam diferenças estatisticamente diferentes entre os grupos (p<0,05). 

 
 
 

A análise de regressão linear não-ajustada e ajustada para sexo, cor da 

pele, idade, padrão facial vertical (VERT) e sagital (ANB) foi realizada para avaliar o 

efeito de múltiplos fatores individuais dos pacientes na espessura do osso cortical 

simultaneamente (Tabela 3). Os resultados da regressão linear ajustada mostram 

que o sexo, cor da pele e padrão facial sagital não tiveram efeito significativo na 

espessura óssea. Entretanto, o aumento na idade influenciou significantemente o 

aumento da espessura do osso cortical todas as áreas estudadas. O coeficiente β 

demonstrou que a cada incremento na idade, os valores médios de espessura de 

cortical aumentam em 0,06mm na mandíbula e, na maxila vestibular e palatina 

aumentam 0,03mm e 0,02mm, respectivamente. A direção do crescimento facial 

demostrou ter influencia na espessura da cortical óssea vestibular mandibular 

(p<0,00). 
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Tabela 3. Análise de regressão linear não-ajustada e ajustada entre as 
características individuais e as mensurações da cortical óssea. 

 Mandíbula 
Não-ajustada 

 Mandíbula 
Ajustada 

 

 Coeficiente de β 
(IC-95%) 

Valor de 
p 

Coeficiente de β (IC- 
95%) 

Valor de 
p 

Sexo  0,82   
Masculino 1  -  
Feminino -0,03 (-0,25-0,20)  -  

Cor da Pele  0,74   
Brancos 1  -  

Não-brancos 0,05 (-0,27-0,38)  -  
Idade 0,06 (0,04-0,09) <0,00 0,06 (0,04-0,08) <0,00 

Vert 0,18 (0,07-0,29) <0,00 0,15 (0,06-0,25) <0,00 

ANB 0,02 (-0,19-0,06) 0,29 -  

 Maxila vestibular 
Não-ajustada 

 Maxila Vestibular 
Ajustada 

 

 Coeficiente de β (IC- 
95%) 

Valor de 
p 

Coeficiente de β 
(IC-95%) 

Valor de p 

Sexo  0,16  0,30 
Masculino 1  1  
Feminino 0,09 (-0.03-0,20)  0,06 (-0,05-0,17)  

Cor da Pele     
Brancos 1 0,48 -  

Não-brancos 0,06 (-0,11-0,24)  -  
Idade 0,03 (0,02-0,04) <0,00 0,03 (0,01-0,04) <0,00 

Vert 0,06 (-0,00-0,12) 0,07 0,03 (-0.02-0,09) 0,23 
ANB -0,00 (-,02-0,02) 0,98 -  

 Maxila Palatina 
Uni 

 Maxila Palatina 
Multipla 

 

 Coeficiente de β (IC-
95%) 

Valor de
p 

Coeficiente de β (IC- 
95%) 

Valor de 
p 

Sexo  0,23   
Masculino 1  -  
Feminino 0,07(-0,05-0,19)  -  

Cor da Pele  0,36   

Brancos 1  -  
Não-brancos 0,08 (-0,09-0,26)  -  

Idade 0,02 (0,01-0,03) <0,00 0,02 (0,01-0,03) <0,00 

Vert 0,03 (-0,03-0,09) 0,35 -  
ANB 0,01 (-0,01-0,03) 0,42 -  
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DISCUSSÃO 
O sucesso dos MI relaciona-se com a sua estabilidade primária, que é 

definida pela a ausência de mobilidade no leito ósseo após a instalação23 e, que 

depende da adaptação e retenção mecânica do dispositivo no tecido ósseo24. A 

anatomia do sítio ósseo, especialmente a espessura da cortical óssea desempenha 

um papel fundamental nesse embricamento mecânico e, consequentemente, 

influencia no sucesso ou falha do dispositivo. 

Os resultados deste estudo sugerem que a espessura da cortical óssea varia 

de acordo com a idade dos indivíduos, pacientes jovens tendem apresentar cortical 

óssea mais delgada em relação à indivíduos adultos. Além disso, variáveis como 

sexo, cor da pele, padrão facial sagital não influenciaram significantemente na 

espessura do osso cortical da mandíbula e maxila. 

A diferença de espessura óssea cortical encontrada em pacientes de 

diferentes faixas etárias pode explicar os resultados obtidos em estudos anteriores 

que observaram uma taxa de perda dos MI superior em adolescentes. Moon et al25, 

em estudo clínico que avaliou os fatores influenciadores e a taxa de sucesso de 778 

miniimplantes em 306 pacientes, observou uma taxa de 76,1% em adolescentes e 

87,3% em adultos. O acréscimo na espessura da cortical óssea pode ser decorrente 

da mudança na capacidade funcional dos indivíduos, pois a força mastigatória, o 

tamanho e a atividade muscular tendem a aumentar com a idade26-28. 

Os resultados obtidos corroboram com estudos anteriores que avaliaram a 

espessura cortical em áreas de inserção de miniimplantes. Farnsworth et al.29 

correlacionaram a espessura cortical com a idade e o sexo dos pacientes. E com os 

resultados obtidos, concluíram que não há diferença significativa em relação ao sexo 

dos indivíduos, porém, encontram espessuras corticais mais espessas em adultos 

(20-45 anos) quando comparada aos pacientes adolescentes (11-16 anos). 

Ohiomoba et al.30 mostraram que o aumento da idade apresenta correlação 

positiva com a espessura óssea cortical: pacientes com 16 anos ou mais 

apresentaram uma cortical óssea significantemente mais espessa em comparação a 

pacientes entre 12 e 16 anos porém, a espessura óssea se manteve quase que 

constante a partir dos 16 anos. Resultados semelhantes foram relatados por Fayed 

et al31, indivíduos entre 19 e 27 anos mostraram espessuras corticais vestibulares e 

palatinas maiores em comparação ao grupo de paciente mais jovens (13-18 anos). 
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No presente estudo, pacientes braquicefálicos apresentaram corticais ósseas 

mais espessas, tanto na maxila quanto na mandíbula, quando comparado aos 

mesocefálicos e dolicocefálicos, entretanto, esta diferença foi estatisticamente 

significante apenas na cortical óssea mandibular. Swasty et al32 observaram as 

mesmas diferenças entre os padrões faciais verticais. O resultado da regressão 

linear do nosso estudou mostrou que o padrão facial vertical influenciou as medidas 

das corticais mandibulares. Essa tendência foi observada nas corticais vestibulares 

da maxila, porém, não estatisticamente significante, a falta de correlação pode ser 

devido a real ausência de efeito ou o tamanho da amostra. Horner et al16 avaliaram a 

espessura da cortical óssea em adultos hiperdivergente e hipodivergentes e 

concluíram que, na maioria dos sítios estudados, pacientes hipodivergentes 

apresentam corticais mais espessas que os indivíduos hiperdivergentes. 

Apesar dos dados mostrarem que a espessura cortical de pacientes não- 

brancos foi maior que indivíduos brancos em todos os sítios estudados, essa 

diferença não foi estatisticamente significativa e na regressão multivariada a cor da 

pele não demostrou ter influencia sobre a espessura cortical. Todavia, são 

necessários novos estudos com grupos que tenham uma distribuição equilibrada 

visto que, na amostra do presente estudo foram incluídos 107 indivíduos brancos e 

apenas 16 indivíduos não-brancos. 

Além disso, outras variáveis devem ser incluídas em estudos futuros como, o 

tipo de alimentação dos indivíduos e a força mastigatória visto que são fatores que 

podem estar associados com a diferença de espessura e densidade óssea. Soma-se 

a isso, a realização de estudos clínicos avaliando a taxa de sucesso dos 

miniimplantes e todas as variáveis que possam influenciar as características ósseas 

e as variáveis individuais dos pacientes. 

Outra limitação do presente estudo é o tamanho do voxel de 0,4mm utilizado 

no protocolo de aquisição das TCFC. Ballrick et al33 demostraram que a resolução 

espacial média - fator relevante para a precisão da mensuração de uma espessura 

óssea delgada- para os voxel utilizados na ortodontia (0,3mm e 0,4mm) é de 0,7mm. 

Então, medidas menores 0,7mm devem ser observadas com cautela. Porém, apesar 

de aumentar a precisão e a acurácia das medições da TCFC, a redução do tamanho 

dos voxel de 0,4mm para 0,25mm aumentaria a dose de radiação ionizante a qual  

os pacientes estariam expostos. 
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É importante salientar que a inclusão de pacientes jovens (<12 anos) nesse 

estudo não serem os indivíduos comumente elegíveis para a instalação dos MI, 

possibilitou observar o padrão de variação da espessura da cortical óssea de acordo 

com a idade. Ademais, a inclusão no estudo de todos os pacientes que seriam 

submetidos à inserção de miniimplantes para a avaliação das variáveis individuais 

seria o ideal, porém, muitos não teriam indicação para TCFC. 

 
CONCLUSÕES 

A espessura óssea cortical apresenta associação positiva com a idade. A 

cada incremento na idade, os valores médios de espessura de cortical aumentam 

em 0,06mm na mandíbula e, na maxila vestibular e palatina aumentam 0,03mm e 

0,02mm, respectivamente. 

O padrão de crescimento facial também influenciou a espessura do osso 

cortical. Pacientes dolicefálicos apresentam a lâmina da cortical óssea mais delgada 

quando comparados aos indivíduos braquicefálicos. 

As variáveis sexo, padrão facial sagital e cor da pele dos pacientes não 

influenciaram a espessura óssea cortical nas áreas de inserção de miniimplantes 

inter-radiculares. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Dentre as variáveis analisadas, a idade dos indivíduos mostrou ter correlação 

positiva com a espessura óssea cortical de todas as áreas mensuradas. Foram 

observadas espessuras corticais delgadas em pacientes jovens o que pode 

aumentar o risco de insucesso dos miniimplantes ortodônticos. 

Além da idade, os resultados do estudo demonstraram uma relação entre 

perfil facial sagital dos indivíduos e a espessura da cortical óssea. Pacientes 

braquicefálicos mostraram corticais mais espessas quando comparados a 

dolicocefálicos. Não foi encontrada relação de variáveis como, sexo, cor da pele e 

padrão facial sagital com o padrão de cortical óssea. 

O entendimento dos fatores que possam atuar modificando estruturas 

responsáveis pela estabilidade dos miniimplantes é de suma importância para os 

ortodontistas. 
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