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RESUMO 

 

 

Monteiro JL. Rebordo alveolar e seio maxilar de região edêntula versus dentada em 
casos de perda unitária posterior: análise tomográfica. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2020. 
 

Objetivo: O presente estudo se propôs a comparar características do rebordo alveolar 

e do seio maxilar entre regiões com perda dentária unitária posterior e regiões 

homólogas à perda. Material e métodos: Exames tomográficos de 18 pacientes com 

perda unitária unilateral na arcada superior e de 22 pacientes na arcada inferior foram 

coletadas. Foram avaliadas em ambas as arcadas a reabsorção óssea vertical (RV) e 

espessura do rebordo alveolar (W) em corte axiais 1, 3 e  5 mm apicalmente à crista 

alveolar (W1, W3 e W5, respectivamente), e, em cada uma dessas alturas, era medida 

a espessura no centro do espaço, 2 mm mesial e 2 mm distal, totalizando 9 medições 

em cada hemi-arcada. A altura do rebordo alveolar no centro do espaço (Hmid), 2 mm 

mesial (Hm) e 2 mm distal (Hd), pneumatização (Psm) e volume do seio maxilar (Vsm) 

eram avaliados em maxila. Foi aplicado o teste T pareado com correção de Benjamini-

Hochberg para verificar as diferenças entre as medidas das regiões edêntula e 

controle. Resultados: Quando comparadas com a região controle, a região edêntula 

mostrou maior reabsorção óssea vertical e menor espessura óssea, em todas as 

regiões avaliadas em maxila e mandíbula (p<0.05). Foi observado que, quanto mais 

apical a região das medições, menores eram as diferenças médias entre as duas 

regiões (p<0.05). Na região edêntula em maxila, a altura do rebordo alveolar mostrou 

ser significaticamente menor em Hmid e Hd do que na região controle (p<0.05). 

Conclusões: As regiões edêntulas, quando comparadas às homólogas dentadas, tem 

aumento significativo da reabsorção óssea vertical, diminuição da espessura em todas 

as regiões e da altura do rebordo alveolar nas regiões central e distal do espaço. A 

pneumatização e volume do seio maxilar, entretanto, se mostraram semelhantes 

quando comparados ao controle.  

 

 

Palavras-chave: Processo alveolar, seio maxilar, reabsorção óssea, perda dentária. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Monteiro JL. Alveolar ridge and maxillary sinus of edentulous versus dentate sites in 
cases of posterior unitary loss: tomographic analysis. Niterói: Federal Fluminense 
University, Faculty of Dentistry; 2020. 
 
 
Objective: The present study aimed to compare characteristics of the alveolar ridge 

and the maxillary sinus between regions with posterior unitary tooth loss and 

contralateral regions. Material and methods: Cone-beam computed tomography of 

18 patients with unilateral unit loss in the upper arch and 22 patients in the lower arch 

were collected. The vertical bone resorption (VBR) and bone width of the alveolar ridge 

(W) in axial slices 1, 3 and 5 mm apically to the alveolar crest (W1, W3 and W5, 

respectively) were evaluated in the maxilla and mandible, and in each axial slice width 

was measured in the center of the space, 2 mm mesial and 2 mm distal, totaling 9 

measurements in each hemi-arch. The height of the alveolar ridge in the center of the 

space (Hmid), 2 mm mesial (Hm) and 2 mm distal (Hd), pneumatization (Pms) and 

maxillary sinus volume (Vms) were evaluated in the maxilla. The paired T test with 

Benjamini-Hochberg correction was applied to verify the differences between the 

measurements of the edentulous and control regions. Results: When compared to the 

control region, the edentulous region showed greater vertical bone resorption and 

lower bone width in all regions evaluated in both arches (p<0.05). The more apical the 

measurement region, the smaller the average differences between the two regions 

(p<0.05). In the edentulous region in the maxilla, the height of the alveolar ridge was 

significantly lower in Hmid and Hd than in the control region (p<0.05). Conclusions: 

Edentulous regions, when compared to contralateral regions have a significant 

increase in vertical bone resorption, a decrease of the width in all regions and in the 

height of the alveolar ridge in the central and distal regions of the space. The maxillary 

pneumatization and volume, however, were similar when compared to the control 

regions.  

 
 
 
Keywords: Alveolar process, maxillary sinus, bone resorption, tooth loss. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O aumento da demanda por tratamento ortodôntico em adultos com perdas 

dentárias normalmente é acompanhado por desafios como a atrofia do processo 

alveolar, pneumatização no seio maxilar e comprometimento periodontal dos tecidos 

de suporte (1). Devido à essas limitações anatômicas, a complexidade do tratamento 

e consequentemente, o tempo de tratamento podem ser aumentados pela dificuldade 

de movimentação dentária através desses obstáculos (1, 2).  

Diante dessas situações clínicas, o melhor exame de imagem é a Tomografia 

Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) uma vez que estima melhor dentes e 

estruturas adjacentes aos dentes posteriores (3, 4)  com comprovada eficácia para 

medições lineares (5) além de apresentar dose de radiação aceitável com bom custo 

benefício. 

Em casos de perdas dentárias posteriores, o rebordo alveolar sofre alterações 

dimensionais devido a reabsorção e remodelação das cristas ósseas (6-8), 

especialmente nos primeiros seis meses após a extração (9). Nessas regiões de 

pouca espessura da crista alveolar, a movimentação dentária para abertura ou 

fechamento de espaço para reabilitação da oclusão pode ser limitada, interferindo 

diretamente no planejamento do tratamento ortodôntico (10). 

O seio maxilar é o maior seio paranasal e também o primeiro a se desenvolver, 

se estendendo tanto lateral quanto inferiormente, e cessa seu desenvolvimento por 

volta dos 20 anos de idade com a erupção dos terceiros molares (11-13). Em 

aproximadamente metade da população adulta ele invade o processo alveolar, ficando 

próximo ou em contato com as raízes dos dentes posteriores, especialmente após 

decorrido um período de cicatrização entre quatro a seis meses pós extrações 

dentárias (11, 14).  

Quando raízes dentárias estão protruídas no seio maxilar ou em contato íntimo 

com sua cortical, podem causar diversas complicações durante a movimentação 

ortodôntica dos dentes adjacentes a esse espaço através do seio (3, 15, 16), o que é 

considerado um dos problemas mais desafiadores na Ortodontia. Essa manobra 

requer uma nova aposição óssea compensatória, antes da reabsorção óssea na 
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direção do movimento dentário para manter a integridade da parede do seio (2, 17, 

18) e deve ser realizada com forças leves (1, 2) podendo causar consequências tais 

como reabsorção radicular, maior grau de inclinação dentária e perfuração da 

membrana sinusal (19, 20).  

Por isso, o conhecimento das alterações dimensionais horizontais e verticais 

do osso alveolar e do seio maxilar em pacientes com perdas posteriores é tão 

importante para o sucesso o tratamento ortodôntico. Entretanto, nenhum estudo 

controlado foi feito comparando essas mudanças entre regiões edêntulas e dentadas 

em casos de perda dentária unitária posterior.  
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2. PROPOSIÇÃO  

 

 

Esse estudo se propôs a avaliar, através de exames de tomografia 

computadorizada de feixe cônico, características do rebordo alveolar entre região com 

perda dentária unitária posterior e a região homóloga, na arcada superior e inferior, 

como também características do seio maxilar adjacente a essas duas regiões em 

maxila. 

O presente trabalho objetivou comparar, entre a regiões edêntula e controle: 

2.1. Reabsorção óssea vertical e espessura do rebordo alveolar na arcada 

superior e inferior; 

2.2. Altura do rebordo alveolar na arcada superior; 

2.3. Pneumatização e volume do seio maxilar. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal Fluminense pelo protocolo 25836719.7.0000.5243, sob 

número do parecer 3.928.608 (Anexo 1). 

 Os dados de Tomografias Computadorizadas de Feixe Cônico (TCFC) iniciais 

de pacientes com perda dentária unilateral posterior foram coletados no Departamento 

de Ortodontia da Universidade Federal Fluminense. Nenhum paciente foi submetido 

ao exame tomográfico com a finalidade de participar do presente estudo. Esses 

exames foram divididos de acordo com a arcada em que houve a extração dentária.  

 

3.1. Cálculo amostral 

 

O tamanho da amostra foi calculado para medida de espessura do rebordo 

alveolar, considerando um α de 0,05 e β de 0,2 (poder de teste de 80%) utilizando o 

desvio padrão de estudo anterior (21) para detectar uma diferença de 1,5 mm. O 

cálculo amostral indicou a necessidade de 18 regiões para cada grupo e arcada 

avaliada. 

 

3.2. Critérios de elegibilidade 

 

Para a seleção da amostra foram seguidos os seguintes critérios de inclusão: 

perda dentária unitária unilateral posterior de 2º pré-molar, 1º molar ou 2º molar; 

presença de pelo menos um dente posterior à perda; exame tomográfico de boa 

qualidade abrangendo toda a arcada a ser avaliada e tempo de no mínimo quatro a 

seis meses após a extração, o que era comprovado no exame de imagem pela 

impossibilidade de identificação da lâmina dura no local da extração (22). Os critérios 

de exclusão foram: trauma craniofacial; tratamento ortodôntico prévio; procedimento 
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cirúrgico para elevação do seio maxilar; presença de raízes residuais, implantes, 

patologias na região ou ausência congênita. 

 

3.3. Exames realizados e orientações da cabeça 

 

Os exames tomográficos que foram utilizados foram obtidos por um tomógrafo 

iCat-3D, com campo de visão de 24 cm e tamanho do voxel de 0,4 mm. As imagens 

da TCFC foram armazenadas no formato DICOM (Digital Imaging and 

Communications in Medicine) e importadas para o software InVivo 6.0 (Anatomage - 

San Jose,CA – EUA), onde foram realizadas todas as medições. Após a importação 

do exame, o software apresenta imagens dos cortes axiais, sagitais e coronais e linhas 

de referência horizontais e verticais para cada um dos cortes. A descrição do método 

para a avaliação das imagens tridimensionais foi adaptada do estudo de Pramsltraller 

et al (23).  

A orientação da cabeça foi feita com a ferramenta “Reorientation” e alterada 

para cada hemi-arcada a ser avaliada como exemplificado na Figura 1 e descrito a 

seguir. No corte sagital, posicionava-se o plano coronal (linha azul) na porção mais 

inferior da órbita. Na visualização do plano coronal, posicionava-se o plano axial (linha 

laranja) passando pelo contorno mais inferior das órbitas, podendo nesse momento 

corrigir o giro da cabeça (Fig. 1A). Então, deslocava-se o plano axial para a altura do 

centro das coroas dentárias da arcada a ser avaliada.  

Na visualização do plano axial, o plano sagital (linha verde) era deslocado para 

o centro das coroas dentárias posteriores, rotacionando-se a cabeça o quanto fosse 

necessário (Fig. 1B e 1C). Na visualização do plano sagital, deslocava-se o plano axial 

(linha laranja) para o plano oclusal, definido como uma linha passando pelo maior 

número de cristas marginais dos dentes posteriores, rotacionando-se a cabeça se 

necessário (Fig. 1D e 1E).  

Assim era obtido o corte de interesse sagital (CIS). A partir desse corte eram 

definidos os cortes de interesse axiais (CIA1 CIA3 e CIA5). Foram ajustados o zoom, 

brilho e contraste da imagem para melhor visualização das estruturas em cortes com 

espessura de 0,5 mm. 
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Fig.1-  A: Vista coronal com o plano axial 

passando pelo contorno mais inferior das 

duas órbitas; B e C: Vista axial com o plano 

sagital passando pelo centro das coroas 

dos dentes posteriores das regiões 

edêntula e controle, respectivamente; D e E: 

Vista sagital com a linha de referência 

horizontal do software passando pelo plano 

oclusal da região edêntula e controle. 

 

 

 

 

A B 

C D 

E 
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No CIS eram determinadas linhas de referência. A linha JCE era traçada, 

paralela ao plano oclusal, da junção cemento-esmalte distal do dente anterior à região 

a ser medida, até a mesial do dente posterior ao espaço. Perpendicular à linha JCE, 

era traçada, a partir do centro desta, a linha mid, 2 mm para mesial a linha m, e 2 mm 

para distal a linha d (Fig. 2). 

 

 

 

 

                                                              

 

 

    A                B 

 

 

 
 

 

                 

 

 

 

 

 

  

    C               D 

 

 

 

Fig. 2 – Ilustração das linhas determinadas nos Cortes de Interesse Sagitais (CIS). 2A: Região 

edêntula superior; 2B: Região controle superior; 2C: Região edêntula inferior; 2D: Região 

controle inferior. 

 

JCE 

m     d 

JCE 

m     d 
mid mid 

JCE 

m     d 
mid 

JCE 

m     d 
mid 
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3.4. Medidas realizadas 

 

As tabelas 1 e 2 descrevem as medidas realizadas no presente estudo. As 

medições realizadas na região edêntula estão identificadas com a letra “E”, e as 

realizadas na região controle, onde há o dente homólogo ao perdido, com a letra “C”.  

 

Tabela 1- Medições realizadas em ambas as arcadas. 

 

MEDIDAS 
REGIÃO 

EDÊNTULA 
REGIÃO 

CONTROLE 

RV 
Reabsorção óssea vertical medida do centro da 
linha JCE até a crista alveolar. 

RVE RVC 

O-CA 
Distância do plano oclusal à crista alveolar no 
centro da linha JCE. 

O-CAE O-CAC 

W1mid 
Espessura do rebordo alveolar na linha mid 1 mm 
apical à crista alveolar. 

W1midE W1midC 

W1m 
Espessura do rebordo alveolar na linha m 1 mm 
apical à crista alveolar. 

W1mE W1mC 

W1d 
Espessura do rebordo alveolar na linha d 1 mm 
apical à crista alveolar. 

W1dE W1dC 

W3mid 
Espessura do rebordo alveolar na linha mid 3 mm 
apical à crista alveolar. 

W3midE W3midC 

W3m 
Espessura do rebordo alveolar na linha m 3 mm 
apical à crista alveolar. 

W3mE W3mC 

W3d 
Espessura do rebordo alveolar na linha d 3 mm 
apical à crista alveolar. 

W3dE W3dC 

W5mid 
Espessura do rebordo alveolar na linha mid 5 mm 
apical à crista alveolar. 

W5midE W5midC 

W5m 
Espessura do rebordo alveolar na linha m 5 mm 
apical à crista alveolar. 

W5mE W5mC 

W5d 
Espessura do rebordo alveolar na linha d 5 mm 
apical à crista alveolar. 

W5dE W5dC 
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Tabela 2- Medições realizadas somente na arcada superior. 

 

MEDIDAS 
REGIÃO 

DENTADA 
REGIÃO 

CONTROLE 

Hmid 
Altura medida da crista alveolar até o assoalho do seio 
maxilar na linha mid. 

HmidE HmidC 

Hm 
Altura medida da crista alveolar até o assoalho do seio 

maxilar na linha m. 
HmE HmC 

Hd 
Altura medida da crista alveolar até o assoalho do seio 

maxilar na linha d. 
HdE HdC 

Psm 

Distância da linha que une as raízes adjacentes à região 

edêntula ou ao dente homólogo à perda, até a porção 

mais inferior do seio maxilar medida perpendicularmente 

à linha mencionada. 

PsmE PsmC 

Vsm Volume do seio maxilar. VsmE VsmC 

 

 

3.4.1. Medidas realizadas em ambas as arcadas 

 

Após determinadas as linhas de referência anteriormente citadas, era medida a 

reabsorção óssea vertical (RV) da linha JCE até a crista alveolar na linha mid (Fig. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

       A                  B 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – 3A: Medição RVE, no CIS da região edêntula; 3B: Medição da RVC, no CIS da região 

controle.  

JCE 
RVE 

mid  

JCE 

RVC 

mid  
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Ainda na linha mid, a distância do plano oclusal até a crista alveolar (O-CA) era 

calculada (Fig. 4). Na região controle em que, devido à presença do dente homólogo 

ao perdido, não era possível visualizar a crista alveolar, era necessário traçar uma 

linha tangenciando a mesial e a distal desta para então definir os pontos de referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         A                  B 

 

 

A espessura do rebordo alveolar foi medida em 3 regiões distintas; 1 mm, 3 mm 

e 5 mm apicalmente à crista alveolar na linha mid. No CIS, o plano axial era 

posicionado em cada uma das alturas estabelecidas iniciando em 1mm. Então, no 

corte de interesse axial 1 (CIA 1) era medida a espessura do rebordo na metade do 

espaço (W1mid), 2 mm mesial (W1m) e 2 mm distal (W1d), como ilustrado na Fig. 5. 

 

Após concluídas as medições nesse corte, no CIS era deslizado o plano axial 

para a altura de 3 mm apical à crista, determinando, nessa posição, o corte de 

interesse axial 3 (CIA 3) em que era medida a espessura do rebordo na metade do 

espaço (W3mid), 2 mm mesial (W3m) e 2 mm distal (W3d). O mesmo procedimento 

era realizado no corte de interesse axial 5 (CIA 5) 5 mm apical a crista, para medições 

da espessura do rebordo na metade do espaço (W5mid), 2 mm mesial (W5m) e 2 mm 

distal (W5d), totalizando 9 medições em cada hemi-arcada. 

Fig. 4 – 4A: Medição do plano oclusal à crista alveolar, no CIS da região edêntula; 3B: 

Medição do plano oclusal à linha tangenciando a crista alveolar no CIS da região controle.  

JCE 

mid  

JCE 

mid  

O-CAE 

Plano Oclusal 

O-CAC 

Plano Oclusal 
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    A               B 

 

 

Devido à variação da posição da crista alveolar pela diferente quantidade de 

reabsorção óssea vertical (RV) entre a região edêntula e controle, era necessário 

ajustar o ponto de referência a partir do qual eram determinadas as alturas dos cortes 

axiais. Portanto, o valor da RVE era transferido para a região controle a partir da linha 

JCE na linha mid e, a partir deste, eram determinadas apicalmente as alturas 1, 3 e   

5 mm, em que seriam medidas a espessura do rebordo. Essa padronização tornou 

possível a comparação entre regiões homólogas.  

 

3.4.2. Medidas realizadas somente na arcada superior 

 

A altura do rebordo alveolar foi representada pela distância entre a crista 

alveolar e o assoalho do seio maxilar. A partir da linha JCE, foram definidas as 3 

regiões para medição da altura do rebordo alveolar que foram realizadas na metade 

do espaço (Hmid), 2 mm mesial (Hm) e 2 mm distal (Hd) (Fig. 6). 

 

 

 

Fig. 5 –Ilustração da medição da espessura do rebordo alveolar da região edêntula. 5A: CIS 

com marcação das alturas em 1, 3 e 5 mm apical a crista alveolar na linha d, mid e m. Plano 

axial (linha laranja) passando pela altura de 1 mm;  4B: Corte de Interesse Axial 1 (CIA 1) 

mostrando medição da espessura do rebordo na metade do espaço (W1midE), 2 mm mesial 

(W1mE) e 2 mm distal ao centro (W1dE). 
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A pneumatização do seio maxilar (Psm) era medida no CIS, no qual era traçada 

uma linha unindo os pontos mais proeminentes nos ápices das raízes adjacentes ao 

espaço a ser medido e, perpendicularmente a essa linha, era medida a distância até 

o ponto mais inferior do assoalho do seio maxilar. O valor era considerado positivo 

quando o assoalho do seio maxilar estava posicionado abaixo da linha que une as 

raízes, e negativo quando posicionado acima dela (Fig. 7). Na região controle, a linha 

era traçada unindo os ápices das raízes dos dentes adjacentes ao dente homólogo à 

perda. 
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Fig. 6 – 6A: Medições da altura do rebordo alveolar no CIS da região edêntula; 6B: Medições 

da altura do rebordo alveolar no CIS da região controle. 

Fig. 7 – 7A: Medição da pneumatização do seio maxilar no CIS da região edêntula; 7B: 

medição no CIS da região controle. 
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Fig. 8 - Medição do Vsm. A: Seleção do seio maxilar com margem se segurança na vista 

frontal. B: Seu recorte na vista frontal; C e D: Seleção na vista superior e lateral direita, 

respectivamente; E: Estrutura tridimensional do seio maxilar após realizado todo o processo. 

  O volume do seio maxilar (Vsm) era avaliado através da seguinte sequência: 

seleção da aba “Volume Render”, marcação da opção “soft tissue 1” e ajuste da 

opacidade, brilho e contraste para melhor visualização do seu contorno. Com a 

ferramenta tesoura era selecionado, com uma extensa margem de segurança, todo o 

contorno do seio maxilar iniciando pela vista frontal. Após esta seleção, o restante das 

estruturas era deletado nessa vista e o mesmo processo era realizado nas seguintes 

vistas pré-determinadas no software: esquerda ¾, esquerda, direita ¾, direita e vista 

axial superior, nessa ordem.  

A partir da vista direita ¾, quando a ausência de sobreposição de estruturas 

possibilitava que a demarcação fina do contorno fosse realizada com precisão, a 

seleção era realizada exatamente nos limites do seio. Depois as vistas frontal, 

esquerda e esquerda ¾ eram revisitadas, removendo-se o excesso deixado 

anteriormente como margem de segurança. O resultado desse processo era a 

estrutura do seio maxilar isolada, nas 3 dimensões, e com a ferramenta “volume 

measurement” era fornecida a informação do volume total em mm3, que era convertida 

e registrada em cm3 (Fig. 8) 
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3.5. Análise estatística 

 

Todas as medições foram realizadas pelo mesmo operador, nas mesmas 

condições e para avaliar o erro do método e confiabilidade das medidas, as mesmas 

foram repetidas em 2 tempos com intervalo de 15 dias, em 5 indivíduos de cada 

amostra selecionados de forma randomizada. Para avaliar a confiabilidade das 

medidas, os valores dos dois tempos foram testados pelo Coeficiente de Correlação 

Intraclasse (ICC). 

 A estatística descritiva foi realizada utilizando os valores da média e o desvio 

padrão. Foi realizado o teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade da amostra 

e o teste t pareado para verificar as diferenças entre as medidas da região edêntula e 

controle. Foi aplicada a correção de Benjamini-Hochberg para minimizar resultados 

falso-positivos decorrentes de múltiplos testes. 
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4. RESULTADOS 

 

 

O resultado do ICC confirmou a confiabilidade das medidas realizadas, pois o 

mesmo variou entre 0.858 e 0.985. A amostra da arcada superior foi composta de 18 

exames e 36 regiões avaliadas (18 do lado edêntulo e 18 do lado controle) e a amostra 

da arcada inferior de 22 exames e 44 regiões (22 do lado edêntulo e 22 do lado 

controle) como mostrado na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Distribuição demográfica e de regiões avaliadas por arcada.  

 Arcada superior 
(n=18) 

Arcada inferior 
(n=22) 

    Sexo   

          Feminino 8 (44,4%) 12 (54,5%) 

          Masculino 10 (55,6%) 10 (45,5%) 

    Idade   

  Média (DP) 38,39 (11,03) 38,59 (15,68) 

   Dentes perdidos nas regiões edêntulas avaliadas 

       2º pré-molar 2 (11,1%) 1 (4,5%) 

1º molar 15 (83,3%) 20 (91%) 

 2º molar 1 (5,6%) 1 (4,5%) 

 

 

4.1. Medidas realizadas em ambas as arcadas 

 

A tabela 4 mostra o resultado do teste T pareado para todas as medidas 

realizadas em ambas as arcadas, entre a região edêntula e controle. Todas as 

medidas tiveram diferenças estatisticamente significantes.  

Em ambas as arcadas a reabsorção óssea vertical (RV) mostrou ser 

significativamente maior na região edêntula do que na região controle (p<0.05), sendo 

a diferença média da maxila de 1,61 mm e na mandíbula 1,67 mm. A distância entre 

o plano oclusal e a crista alveolar (O-CA) foi significativamente maior na região 

edêntula do que na região controle (p<0.05), sendo a diferença média de 1,42 mm na 

maxila 2,05 mm na mandíbula. 
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Em relação à espessura óssea, foi observado que quanto mais apical a região 

da medição, menores foram as diferenças das medidas entre a região edêntula e 

controle. Adicionalmente, observou-se que a diferença era predominantemente maior 

no centro (linha mid) do que nas medições 2 mm para mesial ou 2 mm para a distal. 

Na maxila, a diferença média variou entre 4,07 e 5,51 mm no corte de interesse axial 

1 (CIA1), entre 3,42 e 3,70 mm no CIA3 e entre 2,80 e 3,07 mm no CIA5, sendo a 

espessura sempre maior na região controle (p<0.05). Na mandíbula, a diferença 

média variou entre 5,34 e 5,60 mm no CIA1, entre 2,72 e 3,47 no CIA3, e entre 1,63 

e 2,21 mm no CIA5, sendo também a espessura sempre maior na região controle 

(p<0.05). 
 

Tabela 4- Médias e desvio-padrão das medidas realizadas em ambas as arcadas, e diferença 

das médias entre região edêntula e controle resultado do teste t pareado com correção de 

Benjamini-Hochberg 

 
Arcada superior Arcada inferior 

 

Edentada 
(n=18) 

Controle 
(n=18) 

Diferença 
 das médias 

(mm) 

Edentada 
(n=22) 

Controle 
(n=22) 

Diferença  
das médias 

(mm) 

RV 2,47 (1,25) 0,85 (0,49) 1,61 (1,13) * 2,55 (1,23) 0,88 (0,76) 1,67 (1,29) * 

O-CA 6,36 (1,68) 4,93 (0,97) 1,42 (1,14) * 7,69 (1,39) 5,64 (0,95) 2,05 (1,31) * 

W1mid 7,38 (2,75) 12,89 (1,74) -5,51 (3,42) * 4,57 (1,61) 10,17 (0,87) -5,60 (1,91) * 

W1m 7,73 (2,19) 11,80 (1,72) -4,07 (2,47) * 4,83 (1,72) 10,18 (0,88) -5,34 (1,99) * 

W1d 8,06 (2,81) 12,92 (1,53) -4,86 (3,29) * 4,88 (1,25) 10,23 (1,04) -5,34 (1,83) * 

W3mid 9,77 (3,04) 13,48 (1,65) -3,70 (2,83) * 7,47 (1,63) 10,95 (1,20) -3,47 (1,90) * 

W3m 9,30 (2,79) 12,72 (1,55) -3,42 (2,52) * 7,34 (1,45) 10,67 (1,03) -3,32 (1,61) * 

W3d 10,51 (3,12) 13,94 (1,64) -3,43 (2,73) * 8,33 (1,83) 11,06 (1,24) -2,72 (1,81) * 

W5mid 10,82 (2,71) 13,90 (2,00) -3,07 (2,08) * 9,24 (1,87) 11,40 (1,56) -2,16 (2,34) * 

W5m 10,30 (2,67) 13,11 (1,83) -2,80 (2,18) * 8,78 (1,74) 11,00 (1,42) -2,21 (2,04) * 

W5d 11,52 (2,94) 14,33 (1,99) - 2,81 (2,26) * 10,07 (2,02) 11,71 (1,76) -1,63 (2,12) * 

 *p < 0,05   
    

Abreviações:                   W3mid: espessura 3 mm apical à crista no centro do espaço;  
RV: reabsorção vertical;                  W3m: espessura 3 mm apical à crista 2 mm para mesial; 
O-CA: plano oclusal à crista alveolar;   W3d: espessura 3 mm apical à crista 2 mm para distal;  

   W1mid: espessura 1 mm apical à crista no centro do espaço;   W5mid: espessura 5 mm apical à crista no centro do espaço; 
W1m: espessura 1 mm apical à crista 2 mm para mesial;           W5m: espessura 5 mm apical à crista 2 mm para mesial; 
W1d: espessura 1mm apical à crista 2 mm para distal;               W5d: espessura 5 mm apical à crista 2 mm para distal. 
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4.2. Medidas realizadas somente na arcada superior 

 

A tabela 5 mostra o resultado do teste T pareado para as medidas realizadas 

somente na arcada superior, entre as regiões edêntula e controle. Em relação à 

distância vertical do rebordo alveolar ao limite do seio maxilar, as diferenças médias 

mostraram que a remodelação (perda óssea vertical) foi significativamente maior na 

distal, com valor de -2,45 mm (p<0.05),, seguido do meio do espaço, com valor de -

2,37 mm (p<0.05),  e não significativa na mesial, com valor de -1,84 mm. 

Não houve diferença estatisticamente significante para a pneumatização do 

seio maxilar (Psm) e volume do seio maxilar (Vsm) entre as regiões edêntula e 

controle. 

 

Tabela 5- Médias e desvio-padrão e das medidas realizadas somente na arcada superior e 

diferença das médias entre região edêntula e controle resultado do teste t pareado com 

correção de Benjamini-Hochberg 

 

Arcada superior 

 Edêntula (n=18) Controle (n=18) 
Diferença das 

médias 

Hmid (mm) 10,79 (6,06) 13,16 (4,59) -2,37 (4,06) * 

Hm (mm) 12,98 (6,91) 14,83 (5,84)    -1,84 (4,69) 

Hd (mm) 9,88 (5,67) 12,34 (,4,61) -2,45 (3,46) * 

Psm (mm) 1,54 (5,33) 0,29 (4,70) 1,24 (2,39)  

Vsm (cm3) 15,57 (6,75) 15,53 (3,33) 0,04 (5,43) 

               *p < 0,05   

Abreviações:     Hd: altura do rebordo 2 mm para distal;  
Hmid: altura do rebordo no centro do espaço;  Psm: Pneumatização do seio maxilar; 
Hm: altura do rebordo 2 mm para mesial;  Vsm: volume do seio maxilar.  
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5. DISCUSSÃO 

 

 

Até o momento, o presente trabalho foi o primeiro estudo transversal controlado 

que se propôs a avaliar as alterações no rebordo alveolar e seio maxilar decorrente 

de perdas dentárias unitárias posteriores nas arcadas superior e inferior. Foram 

analisados exames tomográficos de 18 pacientes com perda unilateral na arcada 

superior e de 22 pacientes na arcada inferior, e comparadas as regiões edêntula e 

controle no mesmo paciente. As variáveis avaliadas foram espessura e reabsorção 

óssea vertical do rebordo alveolar nas arcadas superior e inferior, e altura do rebordo 

alveolar, pneumatização e volume do seio maxilar em maxila.  

Na seleção da amostra não foi considerado padrão esquelético pois estudos 

mostram não haver diferença nas dimensões do seio maxilar entre pacientes com 

diferentes padrões esqueléticos anteroposteriores (15). Além disso, houve em nossa 

amostra uma distribuição equilibrada entre os sexos feminino e masculino, e entre as 

idades médias dos pacientes, o que é importante pois foi demonstrada correlação 

negativa entre tamanho do seio maxilar e idade, e diferença significativa entre sexos, 

sendo seu tamanho maior no sexo masculino (24, 25).  

A TCFC tem um importante valor diagnóstico, com doses aceitáveis de 

radiação. A escolha desse exame é justificada em situações como a do presente 

trabalho por sua comprovada acurácia em medições lineares (5), avaliação de 

estruturas dentárias e rebordo alveolar (4, 26) e pela necessidade diagnóstica para 

reabilitação.  

É sabido que a perda de um dente posterior pode levar a diversas alterações 

na região que vão desde atrofia do rebordo alveolar, até a invaginação do seio maxilar 

para o processo alveolar. Na região edêntula, a reabsorção óssea vertical do rebordo 

alveolar, foi significativamente maior na região controle em ambas as arcadas, sendo 

inclusive as diferenças médias semelhantes entre as mesmas. Outros estudos 

controlados que também avaliaram a reabsorção óssea vertical, realizados em regiões 

de perdas múltiplas, mostraram valores maiores para a maxila (23) e 

significativamente maiores para mandíbula (21). Dessa forma, pode-se sugerir que a 
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quantidade de elementos dentários perdidos influencia na quantidade de remodelação 

vertical da crista alveolar. 

Observou-se que a espessura do rebordo alveolar foi significativamente 

menor na região edêntula para todas as regiões em ambas as arcadas e, que quanto 

mais apical o corte de interesse axial, menor a diferença média entre os lados 

comparados. Esse achado pode indicar que na região mais apical, ou seja, na base 

óssea da região da perda tenha espessura suficiente para receber as raízes dos 

dentes adjacentes movimentados para a mesma, porém, na região mais coronal onde 

houve uma diminuição significativa da espessura óssea, não tenha o volume ósseo 

necessário para acomodar adequadamente o dente. Tal condição pode trazer 

consequências do ponto de vista periodontal, como deiscências ósseas e recessão 

gengival, como apontado no estudo transversal controlado   que verificou remodelação 

óssea após movimentação mesial lenta dos segundos molares para regiões edêntulas 

de primeiros molares inferiores, tendo como resultado tais consequências (10). 

 Apesar do presente estudo ter sido realizado em regiões de perdas unitárias, 

os resultados se mostraram muito semelhantes aos achados da região de primeiros 

molares do estudo de Farina et al., que comparou regiões posteriores completamente 

edêntulas em relação a regiões dentadas em maxila (23). Essa concordância dos 

resultados pode sugerir que a quantidade de reabsorção óssea horizontal do rebordo 

alveolar na maxila é semelhante independentemente da quantidade de elementos 

extraídos.  

Em relação às diferenças da espessura de rebordo da mandíbula, os  achados 

de outro estudo, que comparou sítios edêntulos com dentados em pacientes com 

regiões de perdas múltipla, encontrou diferenças menores para a espessura óssea 

entre os lados avaliados (21). Essa divergência pode ter ocorrido devido ao presente 

estudo ter ajustado à altura dos cortes de interesse axiais onde foram medidas as 

espessuras, permitindo que fossem realizadas em regiões homólogas, resultando em 

uma maior diferença média entre as regiões.  

No presente estudo, em todos os cortes de interesse axiais da maxila, a maior 

quantidade reabsorção óssea em espessura foi no centro do espaço, seguido da 

região distal e a menor quantidade foi na região mesial. Na mandíbula, houve um 

padrão variado para cada corte de interesse axial. Não foram encontrados outros 
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estudos com esse tipo de comparação. Adicionalmente, para o corte de 1 mm apical 

à crista óssea alveolar, houve uma redução da espessura óssea em mais do que 50% 

em todas as regiões, concordando com achados de outros estudos (referenciar). 

Houve diferença significativa da altura do rebordo alveolar nas regiões central 

e distal, porém não na região mesial. Outro trabalho que avaliou a altura do rebordo 

alveolar no centro do espaço, porém em regiões de perdas múltiplas, mostrou 

diferenças médias maiores (27),  podendo-se inferir que em regiões de perdas 

unitárias a reabsorção óssea vertical é menor do que em regiões de perdas múltiplas. 

Tanto para a pneumatização quanto para o volume do seio maxilar, a diferença 

média entre as regiões edêntula e controle não foi estatisticamente significativa.  

Nosso achado é consistente com um trabalho recente que mostrou que regiões 

edêntulas não impactam nas dimensões do seio maxilar (28). Outros estudos que 

também investigaram a pneumatização do seio maxilar, porém em regiões de perdas 

dentárias múltiplas, acharam diferença significativa entre as regiões (11, 27). Dessa 

forma, pode-se sugerir que perdas dentárias posteriores unitárias não influenciam 

significativamente a pneumatização do seio maxilar como as perdas múltiplas. 

Baseado nos resultados do presente trabalho, também pode-se sugerir que a 

diminuição da altura do rebordo alveolar na região edêntula é mais influenciado pela 

reabsorção vertical da crista alveolar do que pela pneumatização do seio maxilar. 

Uma limitação do presente estudo foi o desconhecimento do tempo da perda 

dentária de cada indivíduo selecionado para amostra, pois não havia essa informação 

nos registros e muitos indivíduos talvez não conseguissem relatar o tempo exato do 

ocorrido. Apesar de ter sido uma limitação ao considerar essa variável, sabe-se que 

as alterações na região ocorrem principalmente entre os primeiros quatro a seis 

meses após a extração dentária, continuando lenta e gradativamente após esse 

período (11, 33, 34) . Por essa razão, foi importante que os exames selecionados para 

a amostra fossem superiores a esse período de tempo, o que era confirmado no 

exame de imagem pela ausência da lâmina dura na região (22) . 

A relevância clínica desse tipo de investigação é conhecer as características 

ósseas do rebordo alveolar e seio maxilar em casos de perdas unitárias posteriores, 

já que a movimentação de dentes posteriores através do seio maxilar ou de um 

rebordo atrésico é um desafio na ortodontia encarado com preocupação por muitos 
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profissionais, e podem ocorrer efeitos adversos. Foi demonstrado que a 

movimentação dos dentes posteriores para regiões edêntulas são mais difíceis e 

lentas, e podem causar reabsorção radicular (29) inclinação (30) e deiscências ósseas 

(10). Sua movimentação através do seio maxilar também pode causar inclinações 

radiculares (14).  

Apesar disso, alguns relatos de caso mostraram que é possível a 

movimentação de dentes posteriores através do seio maxilar (1, 18, 31), e um trabalho 

em modelo animal com 2 semanas de acompanhamento mostrou que há uma 

remodelação óssea na superfície do seio durante o movimento dentário, sem perda 

óssea ou danos radiculares (32). Porém, são necessários mais estudos clínicos 

prospectivos controlados para investigar essa movimentação mesial de dentes 

posteriores para regiões edêntulas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÕES 
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Os resultados do presente estudo demonstraram que: 

6.1. Em ambas as arcadas a reabsorção óssea vertical na região edêntula foi 

maior em comparação à região controle e a espessura do rebordo alveolar menor para 

todas as regiões medidas, com a diferença média entre as regiões decrescendo em 

direção apical. 

6.2. A altura do rebordo alveolar na região edêntula foi menor nas regiões 

central e distal.  

6.3. Não houve diferença significativa da pneumatização e volume do seio 

maxilar entre as regiões comparadas. 
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ANEXO 1  

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA  

 

Título da Pesquisa: Características do seio maxilar e rebordo alveolar em pacientes com 

perda de dentes posteriores: um estudo transversal controlado. 

Pesquisador: JULIANA LUCAS MONTEIRO 

Área Temática:  

Versão: 3  

CAAE: 25836719.7.0000.5243 

Instituição Proponente: Programa de Pós Graduação em Odontologia 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio  

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 3.928.608 

 

Apresentação do projeto:  

O estudo observacional transversal controlado pretende comparar, através de medições em 

tomografias computadorizadas, a altura, espessura, quantidade de reabsorção óssea do 

rebordo alveolar e a pneumatização e o volume do seio maxilar entre regiões com e sem 

perdas dentárias posteriores. 

 

Objetivo da Pesquisa:  

Objetivo Primário: Comparar, através de tomografia computadorizada de feixe cônico, a 

morfologia e dimensões do seio maxilar e rebordo alveolar entre regiões com e sem perdas 

dentárias posteriores. 

Objetivo Secundário: Avaliar, em indivíduos com perda posterior unilateral, comparando com 

a região homóloga dentada, a pneumatização do seio maxilar; o volume do seio maxilar; a 

altura e espessura do rebordo alveolar em maxila e mandíbula. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios:  

Riscos: Haveria risco de vazamento das informações, porém os exames serão cegados para 

os examinadores a fim de minimizar esse risco. 

Benefícios: Conhecer detalhadamente as mudanças que ocorrem na crista alveolar e seio 

maxilar após extrações, para, dessa forma, realizar um melhor planejamento dos casos. 
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Continuação do Parecer: 3.928.608 

 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:  
O projeto completo foi apresentado de forma revisada e está adequado, apresentando a 
metodologia detalhada e o objetivo geral da pesquisa. O cronograma foi reajustado e 
encontra-se perfeitamente factível.A UFRJ foi retirada do projeto como co-participante. 
Por todas estas modificações realizadas, sendo todos as pendências devidamente sanadas, 
este colegiado indica a APROVAÇÃO IMEDIATA do referido protocolo de pesquisa. 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:  
Foram analisados os seguintes documentos de apresentação obrigatória: 
1. Folha de Rosto para pesquisa envolvendo seres humanos: adequado/apresentado 
2. Projeto de Pesquisa Completo: adequado/apresentado 
3. Orçamento Financeiro Detalhado: adequado/apresentado 
4. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE): adequado/apresentado 
5. Cronograma com as etapas de pesquisa: adequado/apresentado 
 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:  
Visto que as pendências contidas no último parecer consubstanciado foram devidamente 
atendidas e não há agravo ético aparente aos participantes desta pesquisa, este CEP entende 
que este projeto deva ser APROVADO. 
 
Situação do Parecer:  
Aprovado  
 
Necessita Apreciação da CONEP:  
Não  
 
 
 

 
 

______________________________________ 
Assinador por: 

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ 
 

(Coordenador(a)) 
 
 

 

 


