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RESUMO 

 

Ferreira ICC. Avaliação das Dimensões Ósseas Alveolares em Relação ao 

Posicionamento Radicular de Dentes Anteriores em Maxila [dissertação]. Niterói: 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2019. 

Estudos demonstram maior instabilidade das paredes ósseas vestibulares dos 

dentes com maior reabsorção após a extração dentária. Fenômeno este, que pode 

estar relacionado à menor espessura óssea desta região, podendo ter grandes 

implicações clínicas. O comprimento e a posição sagital da raiz, além da morfologia 

óssea da região devem ser avaliados, sendo a utilização da Tomografia 

Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) um importante recurso de imagem. O 

objetivo geral do presente estudo foi mensurar a espessura das corticais ósseas das 

paredes vestibular e palatina em região anterior de maxila, por meio de imagens de 

TCFC. Foi realizada a seleção de imagens de TCFC de 50 pacientes (25 homens e 

25 mulheres), sendo incluídos na amostra pacientes com idade entre 18 anos e 30 

anos, com todos os dentes anteriores superiores (canino a canino) presentes e 

hígidos. Foram realizadas as avaliações por meio de mensurações perpendiculares 

ao longo eixo dos dentes, da espessura das corticais ósseas vestibular e palatal nos 

terços cervical, apical e médio das raízes de cada dente avaliado. Também foram 

realizadas as avaliações mensurando 6 ângulos pré-estabelecidos e espessuras 

entre eles. Incisivos laterais e caninos apresentaram diferença significativa entre os 

terços vestibulares avaliados deles mesmo e espessura palatina dos incisivos 

laterais apresentaram diferença significativa entre ele e os incisivos centrais e 

caninos. O estudo realizado reafirma a literatura existente em relação as finas 

corticais vestibulares presentes nos dentes anteriores em maxila. Além disso, 

apresenta diferenças de posicionamento e de espessuras, tanto vestibular quanto 

palatinas dos incisivos laterais, que podem apresentar necessidade de maior 

atenção em terapias ortodônticas e em reabilitações com implantes pós exodontia. O 

presente estudo reforça que planejamentos para intervenções em maxila anterior 

devem ser feitos previamente ao início do tratamento, com o auxilio de TCFC, 

principalmente em relação aos incisivos laterais. Palavras-chave: Tomografia 

Computadorizada de Feixe Cônico, Raiz Dentária, Maxila, Osso Cortical,Reabsorção 

óssea.



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

Ferreira ICC. Evaluation of Alveolar Bone Dimensions in Relation to Radicular 
Positioning of Anterior Teeth in Maxilla [dissertation]. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2019. 
 
Buccal bone walls present significant resorption after tooth extraction, possibly 

related to the smaller bone thickness, length and the sagittal position of the root, and 

bone morphology.  The goal of the present study was to measure the thickness of the 

bony cortical bone of the vestibular and palatal walls in the anterior region of the 

maxilla, by means of Cone Beam Computed Tomography (CBCT) images. 

Measurements of CBCT images of 300 maxillary anterior teeth of 50 patients (25 

males and 25 females), aged 18 to 30 years were carried out. The parameters 

evaluated included the thickness of the buccal and palatal cortical bone in the 

cervical, apical and middle thirds of the roots and six specific angular measurements 

from each tooth. Lateral incisors showed a significant difference in thickness between 

each buccal and palatal thirds and measurements were also significantly smaller than 

the central and canine incisors. The present findings demonstrated significant 

differences in position and thickness, at buccal and palatal aspects of the lateral 

incisors, which may present a need for greater attention in surgical planning and in 

rehabilitations with post-dental implants with the aid of CBCT. 

Keywords: Cone-Beam Computed Tomography, Dental Root, Maxilla, Cortical Bone, 

Bone Resorption.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

O processo alveolar é dividido em: osso fasciculado ou lâmina dura, que 

reveste as paredes do alvéolo; osso esponjoso, que abriga a medula óssea; e osso 

compacto, que é revestido por periósteo. Essa formação óssea é dependente da 

presença dos elementos dentários, que após serem removidos, geram alterações de  

remodelação de todo o processo alveolar.13,17,14,15 As dimensões ósseas vestibulares 

e linguais/palatinas parecem estar diretamente relacionadas a anatomia radicular 

dos dentes, levando em consideração diâmetro, comprimento e inclinação destas.9,16 

Estudos demonstram maior instabilidade das paredes ósseas vestibulares dos 

dentes com maior reabsorção após a extração dentária. Fenômeno este, que pode 

estar relacionado à menor espessura óssea desta região, podendo ter grandes 

implicações clínicas.1,8
   

 Estudos apresentam que uma espessura de pelo menos 2mm em parede 

óssea vestibular seria o ideal para garantir a estabilidade de tecidos moles, porém o 

que a literatura relata é que paredes vestibulares dos dentes anteriores em maxila 

ficam em sua grande maioria com espessura abaixo de 1mm, apresentando pouca 

variabilidade em diferentes faixas etárias.9,2,3 

 Alguns autores criaram classificações que relacionam a posição radicular 

dentro do alvéolo em relação às paredes vestibular e palatina, na tentativa de 

facilitar o diagnóstico e a escolha de uma melhor terapia em tratamentos pós 

exodontia.11,7 

Fatores como o comprimento e a posição sagital da raiz, além da morfologia 

óssea da região devem ser avaliados, sendo a utilização da Tomografia 

Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) um importante recurso de imagem para 

uma melhor indicação e previsibilidade do tratamento em região estética.12 

 Haja vista a necessidade de uma maior previsibilidade ao planejar 

procedimentos odontológicos para bons resultados clínicos à curto e longo prazo, 

faz-se necessário estudos que identifiquem e quantifiquem a presença de osso nas 

corticais de elementos anteriores em maxila, relacionando o posicionamento 

radicular dentário e a presença de osso nas corticais. 
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2. PROPOSIÇÃO  

 

 

O objetivo geral do presente estudo foi mensurar a espessura das corticais 

ósseas das paredes vestibular e palatina em região anterior de maxila, por meio de 

imagens de TCFC. 

Como objetivos específicos, o estudo pretende identificar e quantificar a 

presença de osso nas corticais dos elementos anteriores em maxila, além de 

relacionar o posicionamento radicular dentário e a presença de osso nas corticais.  

Espera-se com presente estudo correlacionar o posicionamento radicular 

dentário e a espessura da cortical óssea vestibular e palatina, permitindo ao 

cirurgião dentista uma maior previsibilidade no tratamento odontológico, facilitando o 

planejamento deste. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

Trata-se de um estudo original do tipo descritivo quantitativo. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências 

Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (SUPREMA), na cidade de Juiz de Fora, Minas 

Gerais, Brasil pelo número do CAAE: 48225315.2.0000.5103. Foi realizada a 

seleção de imagens de TCFC de 50 pacientes (25 homens e 25 mulheres), sendo 

incluídos na amostra pacientes com idade entre 18 anos e 30 anos, sem distinção 

entre raça e nível socioeconômico, com todos os dentes anteriores superiores 

(canino a canino) presentes e hígidos, com ausência de processos inflamatórios 

detectados tomograficamente, ausência de perdas ósseas alveolares angulares, 

ausência de perdas ósseas alveolares horizontais generalizadas superiores a 3 mm, 

sem evidência de procedimento cirúrgico de regeneração de tecidos, ausência de 

tratamento endodôntico. Pacientes que não cumpriram os critérios de inclusão, 

foram excluídos. 

Todos os exames analisados do acervo de imagens digitais foram obtidos 

com o aparelho I-Cat® (Imaging Sciences International, Pensilvânia, EUA) com o 

paciente em máxima intercuspidação habitual e posicionado de acordo com as 

indicações luminosas do tomógrafo, com seguinte protocolo de aquisição: 37,07 

mAs, 120 kVp, campo de visão - FOV (Field of View) variável de acordo com a 

finalidade do exame, voxel de 0,25 mm e tempo de escaneamento de 26 s com giro 

de 360º.  

A avaliação foi realizada por um profissional calibrado de forma quantitativa 

em cortes parassagitais da região mais central de cada um dos dentes de interesse. 

Estes cortes foram selecionados e arquivados, sendo todas as análises de cada 

elemento elaboradas no mesmo corte. 

Foram realizadas as avaliações por meio de mensurações perpendiculares ao 

longo eixo dos dentes, da espessura das corticais ósseas vestibular e palatal nos 

terços cervical (2mm superior à junção cemento esmalte), apical (2mm abaixo do 

ápice radicular) e médio das raízes de cada dente avaliado (Figura 1). 
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Figura 1. Medidas realizadas na região de um canino superior esquerdo nos 

seis pontos pré-determinados na TCFC. 

 

Também foram realizadas as avaliações mensurando 6 ângulos pré-

estabelecidos e espessuras entre eles, sendo: A1: ângulo osso vestibular – eixo 

dentário, tendo como pontos de referência para marcação do ângulo: a: ápice 

dentário, b: ponto mais incisal do elemento, c: ponto mais coronário da crista óssea 

vestibular, d: extensão apical (Figura 2); A2: ângulo osso vestibular – eixo face 

vestibular, tendo como pontos de referência para marcação do ângulo: a: ápice 

dentário, b: junção cemento-esmalte vestibular, c: ponto mais coronário da crista 

óssea vestibular, d: extensão apical (Figura 3); A3: ângulo osso vestibular – eixo 

face palatina, tendo como pontos de referência para marcação do ângulo: a: ápice 

dentário, b: junção cemento-esmalte palatina, c: ponto mais coronário da crista 

óssea vestibular (Figura 4); A4: ângulo osso palatino – eixo dentário – face palatina 

interna, tendo como pontos de referência para marcação do ângulo: a: ápice 

dentário, b: ponto mais incisal do elemento, c: ponto mais coronário da crista óssea 

palatina, d: extensão apical (Figura 5); A5: ângulo osso palatino – eixo dentário – 

face palatina externa, tendo como pontos de referência para marcação do ângulo: a: 

ápice dentário, b: ponto mais incisal do elemento, c: ponto mais coronário da crista 

óssea palatina (Figura 6); A6: ângulo osso palatino – face interna x face palatina 
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interna, tendo como pontos de referência para marcação do ângulo: a: ápice 

dentário, b: ponto mais apical palatino, c: ponto mais coronário da crista óssea 

palatina (Figura 7) e A7.1, A7.2 e A7.3: espessura do osso palatino medida derivada 

de A6 medida em três pontos, sendo A7.1 a marcação mais apical, A7.2 a marcação 

média e A7.3 a marcação mais cervical. (Figura 8). 

 

  

 

Figura 2. Ângulo osso vestibular – eixo dentário (A1). 

 

 

 

Figura 3. Ângulo osso vestibular – eixo face vestibular (A2). 

a 

c 

d 

b 

a 

d 

c 

b 
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Figura 4. Ângulo osso vestibular – eixo face palatina (A3). 

 

 

 

Figura 5. Ângulo osso palatino – eixo dentário – face palatina interna (A4). 

a 

a 

b 

c 

c 

b 

d 
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Figura 6. Ângulo osso palatino – eixo dentário – face palatina externa (A5). 

 

 

 

Figura 7. Ângulo osso palatino – face interna x face palatina interna (A6). 

a 

b 

c 

c 

b 

a 
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Figura 8. Espessura do osso palatino medida em três pontos (A7.1, A7.2 e 

A7.3). 

 

As estatísticas de resumo (média, desvio padrão, mediana, valores mínimo e 

máximo) foram calculadas para todos os pontos finais em cada grupo experimental. 

Para a análise secundária, a análise de variância unidirecional (ANOVA) foi usada 

para detectar diferenças entre os grupos. Comparações múltiplas post-hoc foram 

feitas usando o teste de Bonferroni e Holm. A significância estatística foi 

estabelecida no nível de probabilidade de 95% (P <0,05). 

A execução do presente estudo ofereceu riscos mínimos aos pacientes uma 

vez que foram utilizadas imagens provenientes de um arquivo e que foram 

realizadas independentes desta pesquisa, e, portanto possuíam finalidade de 

diagnóstico, não tendo sido o paciente exposto à radiação X sem a devida indicação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A7.1 
 
 
A7.2 
 
 
A7.3 
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4. RESULTADOS 

 

 

1 – Perfil do Paciente: 

Dos 50 participantes, 25 (50%) eram do sexo feminino e 25 (50%) do 

masculino.  A idade destes pacientes está entre 18 anos a 30 anos de idade. 

 

2 – Dos dentes analisados: 

Foram analisados de canino direito à canino esquerdo na arcada superior, 

totalizando 100 caninos, 100 incisivos laterais e 100 incisivos centrais, tendo em 

vista que devido ao critério de inclusão, todos os dentes foram organizados em três 

grupos já que este apresentavam simetria bilateral. 

 

3 – Medidas Lineares Horizontais Vestibulares 

Ao analisar os resultados das medidas lineares horizontais referente à parede 

vestibular dos dentes analisados, foi observado que o terço médio e o terço apical 

do incisivo lateral e canino apresentam diferença significativa, sendo que o terço 

apical maior que o cervical e o terço médio menor que o cervical em ambos. As 

demais medidas não apresentaram diferença significativa entre elas. As medidas 

podem ser observadas na tabela 1. 

 

Tabela 1: espessura do osso vestibular (mm). 

 

 

 

 

 

LEGENDA: a = valor de P <0,05 versus cervical. 

 

4 – Medidas Lineares Horizontais Palatinas 

            Após análise dos resultados das medidas lineares referente à parede 

palatina que o terço médio e o terço apical dos três dentes são significativamente 

maiores que o terço cervical dos mesmos, o terço apical dos mesmos três dentes é 

 Central  Lateral Canino Média ± DP 

Cervical 0.78 ± 0.50 0.93 ± 0.50 0.78 ± 0.50 0.86 ± 0.56 
Médio 0.81 ± 0.54 0.83 ± 0.58a 0.79 ±0.30a 0.81 ± 0.55 
Apical 0.93 ± 0.50 1.18 ± 0.74a 1.11 ± 0.70a 1.15 ± 0.70 
Média ± DP 0.87 ± 0.32 0.98 ± 0.63 0.90 ± 0.61  
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significantemente maior que o terço médio destes e, por fim, o terço cervical, médio 

e apical dos incisivos centrais e caninos é significativamente maior do que do 

incisivo lateral. As demais medidas não apresentaram diferença significativa entre 

elas. As medidas podem ser observadas na tabela 2. 

 

Tabela 2: espessura do osso palatino (mm). 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: a = valor de P< 0.05 versus cervical; b = valor de P < 0.05 versus médio; 

d = valor de P< 0.05 versus lateral. 

 

5 – Medidas Angulares das Corticais Ósseas 

           Ao analisar das medidas obtidas pela confecção dos ângulos elaborados, 

podemos observar que o ângulo A4 (ângulo osso palatino – eixo dentário – face 

palatina interna), A5 (ângulo osso palatino – eixo dentário – face palatina externa) e 

A6 (ângulo osso palatino – face interna x face palatina interna) dos  incisivos centrais 

e caninos são maiores significativamente do que dos incisivos laterais. Também 

podemos observar que os ângulos A1 (ângulo osso vestibular – eixo dentário) e A2 

(ângulo osso vestibular – eixo face vestibular) dos incisivos laterais são 

significativamente maiores em relação aos ângulos equivalentes nos incisivos 

centrais e caninos. As demais medidas não apresentaram diferença significativa 

entre elas. As medidas podem ser observadas na tabela 3. 

 

Tabela 3: medições angulares (graus). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Central  Lateral Canino Média ± DP 

Cervical 1.66 ± 0.68d 1.29 ± 0.59 1.68 ± 0.50d 1.54 ± 1.03 
Médio 3.58 ± 1.37a,d 2.64 ± 1.15a 3.50 ± 1.24a,d 3.23 ± 1.32 
Apical 6.70±2.60a,b,d 4.22 ± 1.78a,b 6.55±2.33a,b,d 5.82 ± 2.53 
Média ± DP 3.98 ± 2.71 2.71 ± 1.74 3.90 ± 2.67  
     

 

 

 REGIÃO  

MEDIDA Central Lateral Canino Média ± DP 
A1 13.35 ± 2.38 15.15±3.02b,c 13.14 ± 2.71   13.88 ± 2.86 
A2 3.92 ± 1.64 5.09 ± 1.87b,c 4.04 ± 1.63   4.35 ± 1.79 
A3 29.48 ± 5.90 30.00 ± 6.51 29.67± 6.48   29.71 ± 6.29 
A4 16.25 ± 2.42a 14.22 ± 3.20 16.50 ± 2.96a   15.66 ± 3.05 
A5 20.47 ± 3.65a 16.30 ± 2.65 20.50 ± 3.64a   19.09 ± 3.88 
A6 39.42 ± 9.53a 33.39 ± 8.46 39.47 ± 8.64a   37.43 ± 9.31 
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LEGENDA: a = valor de P< 0.05 versus lateral, b = valor de P< 0.05 versus central, 

c = valor de P< 0.05 versus canino. 

 

           A análise das espessuras do osso palatino (A7.1, A7.2 e A7.3) derivadas do 

ângulo A6 (ângulo osso palatino – face interna x face palatina interna), mostrou  que 

as medidas A7.1, A7.2 e A7.3 dos incisivos centrais e caninos são significativamente 

maiores que as mesmas medidas nos incisivos laterais. As medidas podem ser 

observadas na tabela 4. 

 

Tabela 4: espessuras do osso palatino derivadas do ângulo A6 (mm). 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: a = valor de P< 0.05 versus lateral, b = valor de P< 0.05 versus central, 

c = valor de P< 0.05 versus canino. 

 

 REGIÃO  

MEDIDA Central Lateral Canino Média ± DP 
A7.1    9.24 ± 2.35a    6.55 ± 1.92    9.22 ± 2.62a    8.33 ± 2.63 
A7.2    5.94 ± 1.48a    4.30 ± 1.21    5.94 ± 1.72a    5.39 ± 1.67 
A7.3    2.81 ± 1.04a    2.06 ± 0.76    2.72 ± 0.88a    2.52 ± 0.96 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

Dentes anteriores são sempre mais preocupantes em relação à execução de 

tratamentos pelos cirurgiões. A demanda estética dos resultados e a anatomia da 

região são fatores que exigem conhecimento detalhado pelo profissional. 

Estudos abordam mensurações realizadas em região de dentes anteriores em 

maxila, em sua grande maioria, afim de abordar terapias cirúrgicas de exodontias e 

instalação de implantes imediatos nessa região, porém uma abordagem de outra 

especialidade também é apresentada. Atualmente já se sabe que  o planejamento 

ortodôntico deve ser elaborado pensando tridimensionalmente, levando em 

consideração o perióstio, o volume osso e os espaços para a movimentação, 

sempre com auxilio de imagens em 3D.4 

Levando em consideração que o osso está em constante modificação, o 

dente, quando movimentando e bem ancorado na ortodontia pode ser substituído, 

como um todo, por osso. Movimentos dentários não acontecem apenas à nível dos 

alvéolos. Uma movimentação dentária através de um tratamento ortodôntico pode 

ocasionar uma remodelação óssea na maxila e na mandíbula. Na região da maxila, 

eventualmente essa movimentação pode redesenhar a forma morfológica do osso. 

Quando os elementos são movimentados um a um, o ligamento periodontal se 

apresenta como a principal ferramenta para a remodelação do processo alveolar 

para atingir o objetivo planejado.4 

O presente estudo realizou medidas das corticais ósseas de elementos 

anteriores em maxila, assim como estudos de Januário et al, Nahass et al, Demircan 

et al, Bonta et al e Jung et al.9,12,5,2,10 Alguns destes estudos citados preconizam 

apenas as medidas de região vestibular. Acreditamos também ser de grande 

relevância o conhecimento da anatomia óssea da região palatina dos dentes 

anteriores, já que esta será de grande valia para a estabilização de implantes 

imediatos e planejamentos de tratamento ortodôntico. 

Estudo de Januário et al mensurou a espessura da tábua óssea vestibular em 

pontos 1,3 e 5mm apicais à crista óssea e encontrou medidas globais que não 

tiveram variação significativa nas diferentes posições e nas diferentes idades dos 

participantes, assim como Bonta et al. 9,2 Em nosso estudo distribuímos as medidas 
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em 2mm apical à junção cemento esmalte, 2mm cervical ao ápice radicular e uma 

medida no ponto médio entre elas, afim de ter um melhor conhecimento de toda a 

extensão da face vestibular. Dessa maneira, encontramos que o terço médio e o 

terço apical dos incisivo lateral e canino apresentam diferença significativa, sendo 

em ambos o terço apical maior que o cervical e o terço médio menor que o cervical, 

diferente dos resultados de Nahass et al para incisivos laterais, que demonstraram 

maior espessura nas medidas média e mais apical em relação à cervical. Nahass et 

al relata dados não significativos nas medidas vestibulares de incisivos centrais, 

assim como em nosso estudo.12 

Em estudo de Kan et al foi criada uma classificação em relação ao 

posicionamento sagital radicular dos dentes anteriores superiores no osso alveolar.11 

Em 2017, Gluckman et al criou uma nova classificação para posição de dentes 

anteriores em maxila com orientações para terapias de implantes imediatos, 

apresentando também dados de altura e espessura da parede óssea vestibular e 

palatal, sendo encontradas paredes vestibulares finas (1mm) em 83% na cervical e 

92% em ponto médio da raiz. Nas paredes palatais, 63% eram finas (<1mm) na 

cervical e espessas em pontos médio (98%) e apicais (99%).7 Em nosso estudo 

encontramos resultados semelhantes em relação às medidas palatais, em que as 

medidas médias e apicais tiveram maiores valores estatisticamente relevantes se 

comparados às medidas do terço cervical palatino.  

Um dado relevante encontrado em nosso estudo é que o terço cervical, médio 

e apical dos incisivos centrais e caninos são significativamente maiores do que dos 

incisivos laterais, o que demonstra uma diferença anatômica importante na região 

palatal de incisivos laterais, o que pode exigir um cuidado diferente nas intervenções 

a serem realizadas, como na instalação de implantes imediatos e movimentações 

ortodônticas, como por exemplo retração incisal, transposição de caninos-incisivos 

laterais e planejamento de tratamento para pacientes com agenesia de incisivos 

laterais. 4 

Além de mensurações lineares das espessuras das paredes ósseas, 

achamos importante o entendimento das angulações dentárias em relação às 

paredes ósseas alveolares. Wang et al realizou medidas lineares da parede 

vestibular e além disso o ângulo formado entre o eixo radicular e o eixo do perfil 
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ósseo, encontrando que o ângulo sagital em quase 80% de incisivos centrais era 

<20graus e em mais de 40% em caninos o ângulo era ≥30 graus.18 

Diante das medidas encontradas no presente estudo, observamos que o 

ângulo A4 (ângulo osso palatino – eixo dentário – face palatina interna), A5 (ângulo 

osso palatino – eixo dentário – face palatina externa) e A6(ângulo osso palatino- 

face interna x face palatina interna) dos incisivos centrais e caninos apresentam 

valores maiores que as medidas angulares de incisivos laterais, mostrando que os 

incisivos laterais geralmente se encontram em angulação radicular mais coincidente 

ao perfil do osso alveolar.  

Jung et al, após realizar medidas das corticais ósseas dos dentes anteriores, 

observou a existência de relações significativas entre a posição da raiz no osso 

alveolar, angulação no osso alveolar e espessura óssea vestibular, corroborando 

nosso estudo, onde podemos observar que os ângulos A1 (ângulo osso vestibular – 

eixo dentário) e A2 (ângulo osso vestibular – eixo face vestibular) dos incisivos 

laterais são significantemente maiores em relação aos ângulos equivalentes nos 

incisivos centrais e caninos e em relação à análise das espessuras do osso palatino 

(A7.1, A7.2 e A7.3) derivadas do ângulo A6 (ângulo osso palatino – face interna x 

face palatina interna), onde esta apresentou que as medidas A7.1, A7.2 e A7.3 dos 

elementos incisivos centrais e caninos são significantemente maiores que as 

mesmas medidas nos incisivos laterais. Em estudo de Ganz et al, é bem relatada a 

importância do triangulo ósseo alveolar que se estende em região palatina para a 

ancoragem dos implantes imediatos e mostrando a importância dos exames 

tomográficos com abordagem em 3D para avaliação da anatomia óssea da região 

para o bom posicionamento de implantes em relação à prótese final.6 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Podemos concluir que a espessura palatina dos incisivos laterais é 

significativamente menor em relação aos incisivos centrais e caninos, mas em todos 

os elementos observa-se uma progressão sentido cervico-apical, formando assim 

um “triângulo”. 

Em relação à parede vestibular, nos caninos e  incisivos laterais o terço apical 

é maior que o cervical e o terço médio menor que o cervical, formando assim um 

“contorno côncavo” na espessura vestibular dos destes. 

O presente estudo reforça que planejamentos para intervenções em maxila 

anterior devem ser feitos previamente ao início do tratamento, com o auxilio de 

TCFC, principalmente em relação aos incisivos laterais. 
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ABSTACT 

Buccal bone walls present significant resorption after tooth extraction, possibly 

related to the smaller bone thickness, length and the sagittal position of the root, and 

bone morphology.  The goal of the present study was to measure the thickness of the 

bony cortical bone of the vestibular and palatal walls in the anterior region of the 

maxilla, by means of Cone Beam Computed Tomography (CBCT) images. 

Measurements of CBCT images of 300 maxillary anterior teeth of 50 patients (25 

males and 25 females), aged 18 to 30 years were carried out. The parameters 

evaluated included the thickness of the buccal and palatal cortical bone in the 

cervical, apical and middle thirds of the roots and six specific angular measurements 

from each tooth. Lateral incisors showed a significant difference in thickness between 

each buccal and palatal thirds and measurements were also significantly smaller 

than the central and canine incisors. The present findings demonstrated significant 

differences in position and thickness, at buccal and palatal aspects of the lateral 

incisors, which may present a need for greater attention in surgical planning and in 

rehabilitations with post-dental implants with the aid of CBCT. 

 

 

RUNNING TITLE: Alveolar bone dimensions and root positioning in anterior maxilla. 

 

SUMMARY SENTENCE: Alveolar bone dimensions and root positioning. 

 

KEY WORDS: Cone-Beam Computed Tomography, Dental Root, Maxilla, Cortical 

Bone. 
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INTRODUCTION 

Buccal and palatal bone dimensions appear to be directly related to the root 

anatomy of the teeth, taking into consideration the diameter, length and inclination of 

these teeth. (Januário, 2011; Schroeder, 1986). Buccal bone walls present significant 

resorption after tooth extraction, possibly related to the smaller bone thickness of this 

region, and may have significant clinical implications. (Araujo et al., 2005; Huynh-Ba 

et al., 2010). Previous data have shown that a thickness of at least 2mm of the 

buccal bone wall would be ideal to guarantee the stability of soft tissues. 

Unfortunately, however, the buccal wall thickness of the maxillary anterior teeth 

generally present thickness smaller than 1mm, irrespective of age (Januário et al 

2011; Bonta et al 2017; Braut, 2011).  

Several classifications were proposed correlating the root position within the 

alveolus to the vestibular and palatal walls, in an attempt to facilitate the diagnosis 

and treatment choice after exodontia (Kan et al 2011; Gluckman et al 2018; Jung et 

al 2017). These classifications indicate that factors such as the length and sagittal 

position of the root, as well as regional bone morphology should be evaluated. Given 

the need for greater predictability when planning dental procedures for adequate 

short and long term clinical results, it is necessary to study bone dimensions in the 

apices of anterior elements in the maxilla, and to relate dental root positioning and 

bone anatomy. The use of Cone-Beam Computed Tomography (TCFC) may be an 

important imaging resource for these evaluations in the treatment of the aesthetic 

region (Nahass et al 2015).  

The goal of the present study was to measure the thickness of the bony 

cortical bone of the buccal and palatal walls in the anterior region of the maxilla, by 

means of CBCT images, with the intention to identify and quantify the presence of 

bone of the anterior elements in maxilla and correlate to the dental root positioning.  
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MATERIAL AND METHODS 

This study was approved by the Ethics Committee of the Faculty of Medical 

Sciences and Health of Juiz de Fora (SUPREMA), in the city of Juiz de Fora, Minas 

Gerais, Brazil by the CAAE number: 48225315.2.0000.5103. The selection of CBCT 

images from 50 patients (25 men and 25 women) was performed. Patients aged 18 

years and 30 years, without distinction between race and socioeconomic level, were 

included in the sample with all anterior superior teeth (canine to canine) present and 

healthy, absence of inflammatory processes detected tomographically, absence of 

angular alveolar bone loss, absence of generalized horizontal alveolar bone loss 

greater than 3 mm, without evidence of surgical tissue regeneration, absence of 

endodontic treatment. Patients who did not meet the inclusion criteria were excluded. 

All the analyzed digital images were obtained with the I-Cat® device (Imaging 

Sciences International, Pennsylvania, USA) with the patient at the maximum usual 

intercuspation and positioned according to the luminous indications of the 

tomograph, with the following acquisition protocol : 37.07 mAs, 120 kVp, field of view 

- FOV (Field of View) variable according to the purpose of the examination, voxel of 

0.25 mm and scanning time of 26 s with 360º rotation. The evaluation was performed 

quantitatively on parasagittal cuts of the most central region of each of the teeth of 

interest. These cuts were selected and archived, with all analyzes of each element 

elaborated in the same cut. 

The evaluations were performed by means of perpendicular measurements 

along the long axis of the teeth, the thickness of the buccal and palatal bony cortices 

in the cervical thirds (2 mm superior to the cementum enamel junction), apical (2 mm 

below the root apex) and mean of the roots of each tooth were evaluated (Figure 1).  
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Figure 1. Measurements performed in the region of a left upper canine at the 

six predetermined points in the CBCT. 

 

In addition, the evaluations were carried out by measuring 6 different angles 

and thicknesses between them, being: A1: buccal bone angle - dental axis, having as 

reference points for marking the angle: a: dental apex, b: most coronary point of the 

buccal bone crest, d: apical extension (Figure 2); A2: buccal bone angle - vestibular 

face axis, having as reference points for angle marking: a: dental apex, b: vestibular 

cementum-enamel junction, c: most coronary point of vestibular bone crest, d: apical 

extension (Figure 3 ); A3: buccal bone angle - palatine face axis, having as reference 

points for angle marking: a: dental apex, b: palatine cement-enamel junction, c: most 

coronary point of the buccal bone crest (Figure 4); A4: palatine bone angle - dental 

axis - internal palatine face, having as reference points for marking the angle: a: 

dental apex, b: most incisal point of the element, c: most coronary point of the palatal 

bone crest, d: apical extension (Figure 5); A5: palatine bone angle - dental axis - 

external palatine face, having as reference points for marking the angle: a: dental 

apex, b: most incisal point of the element, c: most coronary point of palatal bone 

crest (Figure 6); A6: palatine bone angle - internal face x internal palatine face, 

having as reference points for marking the angle: a: tooth apex, b: most palatine 

apical point, c: most coronary point of palatal bone crest (Figure 7) and A7 .1, A7.2 
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and A7.3: measured palatine bone thickness derived from A6 measured at three 

points, A7.1 being the most apical marking, A7.2 the mean marking, and A7.3 the 

most cervical marking. (Figure 8). 

 

 

  

 

Figure 2. Vestibular bone angle - dental axis (A1). 

 

 

 

Figure 3. Vestibular bone angle - vestibular axis (A2). 

 

a 

c 

d 

b 

a 

d 

c 

b 



 

31 
 

 

 

Figure 4. Vestibular bone angle - palatal face axis (A3). 

 

 

 

Figure 5. Palatine bone angle - dental axis - internal palatine face (A4). 
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Figure 6. Palatine bone angle - dental axis - external palatine face (A5). 

 

 

 

Figure 7. Palatine bone angle - internal face x internal palatine face (A6). 
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Figure 8. Palatine bone thickness measured at three points (A7.1, A7.2 and 

A7.3). 

 

Summary statistics (mean, standard deviation, median, minimum, and 

maximum values) were calculated for all endpoints in each experimental group. For 

the secondary analysis, one-way analysis of variance (ANOVA) was used to detect 

group differences. Post-hoc multiple comparisons were made using the Bonferroni 

and Holm test. Statistical significance was set at the 95% probability level (P < 0.05). 
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RESULTS  

Selection of CBCT images from the anterior maxillary teeth of 50 patients (25 

males and 25 females), aged 18 years to 30 years, was performed. A total of 300 

teeth, being 100 canines (C), 100 lateral incisors (LI) and 100 central incisors(CI), 

were evaluated. 

 

 

Horizontal buccal linear measurements 

Results from the horizontal buccal linear measurements (table 1) showed that buccal 

bone thickness at the middle and apical thirds of LI were significantly different than 

those at C. Measurements from C showed significantly increased thickness at middle 

and apical thirds in comparison with the cervical. However, on LI, the middle 

measurements were smaller than both the cervical and apical measurements. No 

significant differences were found for other measurements. 

 

Table 1: buccal bone thickness (mm) 

 

 

 

 

 

a = P <0.05 versus cervical. 

 

Horizontal palatal linear measurements 

            Results from the horizontal palatal linear measurements are shown at 

table 2.  Palatal bone thickness at the middle and apical thirds of LI, CI and C were 

significantly different than those at the cervical region. Palatal bone thickness at the 

apical thirds of LI, CI and C were significantly different than those at the middle 

region. Measurements from C and CI showed significantly increased thickness at 

cervical, middle and apical thirds in comparison with LI. No significant differences 

were found for the other measurements.    

 

 

 Central  Lateral Canines Mean ± SD 

Cervical 0.78 ± 0.50 0.93 ± 0.50 0.78 ± 0.50 0.86 ± 0.56 
Medium 0.81 ± 0.54 0.83 ± 0.58a 0.79 ±0.30a 0.81 ± 0.55 
Apical 0.93 ± 0.50 1.18 ± 0.74a 1.11 ± 0.70a 1.15 ± 0.70 
Mean ± SD 0.87 ± 0.32 0.98 ± 0.63 0.90 ± 0.61  
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Table 2: palatal bone thickness (mm) 

 

 

 

 

 

LEGENDA: a = valor de P< 0.05 versus cervical; b = valor de P < 0.05 versus médio; 

d = valor de P< 0.05 versus lateral. 

 

 

Measurements of the thickness of palatal bone (A7.1, A7.2 e A7.3) obtained from the 

angular measurement derived from the internal and external aspects of the palatal 

bone (A6) showed that palatal bone from IC and C is significantly thicker than on LI 

(Table 3). 

 

Table 3: palatal bone thickness derived from angular measurement A6 (mm). 

 

 

 

 

 

 

a = P< 0.05 versus lateral, b = P< 0.05 versus central, c = P< 0.05 versus canine. 

 

 

Angular measurements 

            

Data for angular evaluations showed that measurements for A4, A5 and A6 

were significantly bigger on CI and C than on LI (table 4). Moreover, measurement 

A1 and A2 from LI were significantly bigger than those on CI and C. No significant 

differences were found for the other measurements.    

 

 

 Central  Lateral Canines Mean ± SD 

Cervical 1.66 ± 0.68d 1.29 ± 0.59 1.68 ± 0.50d 1.54 ± 1.03 
Medium 3.58 ± 1.37a,d 2.64 ± 1.15a 3.50 ± 1.24a,d 3.23 ± 1.32 
Apical 6.70±2.60a,b,d 4.22 ± 1.78a,b 6.55±2.33a,b,d 5.82 ± 2.53 
Mean ± SD 3.98 ± 2.71 2.71 ± 1.74 3.90 ± 2.67  
     

 

 

 REGION  

MEASUREMENT Central Lateral Canines Mean ± SD 
A7.1 9.24 ± 2.35a 6.55 ± 1.92 9.22 ± 2.62a 8.33 ± 2.63 
A7.2 5.94 ± 1.48a 4.30 ± 1.21 5.94 ± 1.72a 5.39 ± 1.67 
A7.3 2.81 ± 1.04a 2.06 ± 0.76 2.72 ± 0.88a 2.52 ± 0.96 
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Tabela 4: Angular measurements (degrees) 

 (graus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a = P< 0.05 versus lateral, b = P< 0.05 versus central, c = P< 0.05 versus canine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REGION  

MEASUREMENT Central Lateral Canines Mean ± SD 
A1 13.35 ± 2.38 15.15±3.02b,c 13.14 ± 2.71   13.88 ± 2.86 
A2 3.92 ± 1.64 5.09 ± 1.87b,c 4.04 ± 1.63   4.35 ± 1.79 
A3 29.48 ± 5.90 30.00 ± 6.51 29.67± 6.48   29.71 ± 6.29 
A4 16.25 ± 2.42a 14.22 ± 3.20 16.50 ± 2.96a   15.66 ± 3.05 
A5 20.47 ± 3.65a 16.30 ± 2.65 20.50 ± 3.64a   19.09 ± 3.88 
A6 39.42 ± 9.53a 33.39 ± 8.46 39.47 ± 8.64a   37.43 ± 9.31 
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DISCUSSION 

 Surgical and aesthetic treatments in the anterior maxillary region is a 

significant challenge due to important anatomical limitations. Three-dimensional 

treatment planning must be elaborated with the aid of 3D image technology, taking 

into consideration the periosteum, the bone volume and the spaces for the tooth 

placement (Consolaro, 2017). In the present study the measurements were 

performed 2mm apical to the CEJ, 2mm cervical to the root apex and in the midpoint 

between them, in order to have a better knowledge of the entire extent of the 

vestibular bone. Thus, data showed that buccal bone thickness at the middle and the 

apical thirds of LI were significantly different than those at C, while, thickness of 

buccal bone in C were significantly increased at middle and apical thirds in 

comparison with the cervical. On LI, the middle measurements were smaller than 

both the cervical and apical measurements. Other studies also evaluated linear 

measurements of the vestibular bone wall of anterior elements in the maxilla 

(Januário et al 2011; Nahass et al 2015, Demircan et al. , Bonta et al 2017). Januário 

et al (2011) measured the thickness of the buccal bone plate 1.3 and 5mm apically to 

the bony crest and found global measures that did not have significant variation in 

the different positions irrespective of the different ages of the participants, similarly to 

data reported from Bonta et al (2017).  

 The bone anatomy of the palatal region of maxillary anterior teeth is also of 

great relevance for the stabilization of implants immediately placed following tooth 

extraction. Ganz et al (2008), discussed the importance of the alveolar bone triangle 

that extends in the palatal region for the anchorage of the immediate implants and 

showed the importance of the tomographic exams with a 3D approach to evaluate 

the region's bone anatomy for the good placement of implants in relation to the final 

prosthesis. In the present study, the middle and apical measurements had 

significantly bigger values when compared to cervical palatal measurements. Two 

independent classifications for the root sagittal positioning of the upper anterior teeth 

in the alveolar bone, with implications to immediate implant placement were 

proposed (Kan et al 2011; Gluckman et al 2018). Similarly to found in the present 

study, Gluckman et al (2018) reported vestibular walls as being thin (1mm) in 83% in 
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the cervical and 92% in the midpoint of the root. In the palatal walls, 63% were thin 

(<1mm) in the cervical and thick in medium points (98%) and apical (99%).  

 A relevant finding found in our study is that the cervical, middle and apical 

thirds of CI and C are significantly larger than LI, which demonstrates an important 

anatomical difference in the palatal region of LI, which may require caution different 

in the interventions to be performed, such as the installation of immediate implants 

and orthodontic movements, such as incisal retraction, canine lateral incisor 

transposition and treatment planning for patients with lateral incisor agenesis. 

 In addition to linear measurements of the thickness of the bone walls, the 

understanding of the dental angulations in relation to the alveolar bone walls are also 

important considerations in immediate implant placement in the anterior maxilla. 

Wang et al. (Wang 2014) performed linear measurements of the buccal wall and the 

angle formed between the root axis and the axis of the bone profile, finding that the 

sagittal angle in almost 80% of central incisors was <20 degrees and in more than 

40% of canines the angle was ≥30 degrees. In the present study, angles A4, A5 and 

A6 of CI and C are bigger than the LI measurements, showing that LI are generally in 

root angulation more coincident with the profile of the alveolar bone.  

 In conclusion, in all the elements a cervical-apical progression in palatal bone 

thickness is observed, forming an anatomy with “L” shape form. However, LI exhibiti 

significantly smaller thickness than CI and C.  In relation to the vestibular wall, in C 

the thickness of the middle and apical third is thicker than the cervical third, and in 

the lateral incisors the apical third is thicker than the cervical and the middle third is 

smaller than the cervical, thus forming a “C” shape form in the thickness of LI. 

Interventions in the anterior maxilla should carefully consider specific buccal and 

palatal anatomic parameters, with the aid of CBCT, for correct implant placement. 
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