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Resumo 

Introdução: A osteotomia para preparação do leito implantar é, 

tradicionalmente, realizada com brocas de osteotomia montadas em 

instrumentos rotatórios. A piezocirurgia é uma técnica moderna e inovadora de 

osteotomia que utiliza vibrações ultrassónicas para o corte de estruturas 

mineralizadas, tendo por base o fenómeno piezoelétrico. Este dispositivo foi 

desenvolvido com o intuito de fornecer uma alternativa viável aos métodos 

convencionais de osteotomia em procedimentos de cirurgia oral. 

Objetivos: Na presente revisão bibliográfica serão abordadas as diferenças 

entre duas técnicas distintas de preparação do local do implante: a cirurgia 

piezoelétrica e a preparação convencional com brocas de osteotomia, 

comparando os aspetos biológicos e mecânicos associados à osteointegração e 

estabilidade de implantes dentários. 

Materiais e métodos: A pesquisa de artigos científicos para elaboração da 

presente revisão bibliográfica foi realizada em bases de dados internacionais 

como a PubMed, Google Scholar e ScienceDirect. Revisões bibliográficas, meta-

análises, estudos clínicos e estudos comparativos publicados nos últimos 20 

anos foram escolhidos segundo determinados critérios de inclusão e exclusão. 

Desenvolvimento: As vibrações micrométricas do instrumento piezocirúrgico 

permitem uma osteotomia simples e linear, nas quais as superfícies de corte, 

analisadas histologicamente, apresentaram alta vitalidade osteocítica e ausência 

de necrose de tecido ósseo. Em alguns estudos foram reportadas diferenças 

ténues que remetem para valores de estabilidade secundária mais altos em 

fases mais precoces de cicatrização óssea quando a cirurgia piezoelétrica é 

utilizada. Estes valores parecem estar relacionados com os fatores biológicos de 

indução do processo de osteointegração que, estando presentes em maiores 

concentrações numa fase inicial, fazem com que a atividade osteoblástica se 

inicie mais precocemente. 

Conclusão: A piezocirurgia pode ser considerado um método alternativo 

viável à preparação convencional do leito implantar, com resultados clínicos 

descritos na literatura, no que concerne à taxa de sobrevivência, estabilidade e 

osteointegração implantares, equiparadas aos valores que a osteotomia 

convencional apresenta. 

Palavras-chave: “Piezocirurgia”, “Implantação dentária”, “Osteointegração”, 

“Implantes dentários”, “Ultrassons”, “Osteotomia”, “Equipamentos dentários de 

alta velocidade de rotação”. 
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Abstract 

Introduction: Osteotomy to prepare the implant site is traditionally performed 

with osteotomy drills mounted on rotary instruments. Piezosurgery is a modern 

and innovative osteotomy technique that uses ultrasonic vibrations to cut 

mineralized structures, based on the piezoelectric phenomenon. This device was 

developed in order to provide a viable alternative to conventional osteotomy 

methods in oral surgery procedures. 

Objectives: In this bibliographic review, the differences between two different 

techniques for preparing the implant site will be addressed: piezoelectric surgery 

and conventional preparation with osteotomy drills, outlining the biological and 

mechanical aspects associated with osteointegration and stability of dental 

implants after these same bone preparations  

Material and methods: The search for scientific articles for the preparation of 

this bibliographic review was carried out in international databases such as 

PubMed, Google Scholar and ScienceDirect. Bibliographic reviews, meta-

analyzes, clinical studies and comparative studies published in the last 20 years 

were chosen according to certain inclusion and exclusion criteria. 

Development: The micrometric vibrations of the piezosurgical instrument 

allow a simple and linear osteotomy, in which the cut surfaces, analyzed 

histologically, showed high osteocytic vitality and absence of bone tissue 

necrosis. In some studies, slight differences have been reported that refer to 

higher values of secondary stability in earlier stages of bone healing when 

piezoelectric surgery is used. These values seem to be related to the biological 

factors that induce the osteointegration process, which, being present in higher 

concentrations at an early stage, cause osteoblast activity to start earlier. 

Conclusion: Piezosurgery can be considered a viable alternative method to 

the conventional preparation of the implant bed with clinical results described in 

the literature, regarding the rate of implant survival, stability and osteointegration, 

equivalent to the values that conventional osteotomy presents. 

Keywords: “Piezosurgery”, “Dental implantation”, “Osseointegration”,,”Dental 

implants”, “Ultrasonics” ,”Osteotomy”, “Dental high speed equipments”.  
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Introdução 

O desenvolvimento da implantologia, partindo dos primórdios da 

Humanidade, remete-nos para diferentes materiais, formas, revestimentos e 

rugosidade de superfície dos implantes dentários. Todos esses fatores foram 

estudados por inúmeros investigadores no sentido de obter sucesso a longo 

prazo no que diz respeito a substituir a raiz dentária por um material 

biocompatível, cuja superfície induza a formação de tecido ósseo no sentido de 

promover o contacto osso-implante.(1) 

A necessidade do Homem substituir dentes perdidos faz-nos recuar para o 

ano 600 d.C, com a descoberta de evidências de que o povo Maia introduziu 

pedaços de conchas marinhas em espaços edêntulos mandibulares. 

Radiografias tiradas a restos cadavéricos mostram ainda a formação de osso ao 

redor dessas mesmas conchas.(2)  

No ano de 1978, Dr. Bränemark, considerado por muitos o pai da 

Implantologia moderna, desenvolveu o primeiro implante cilíndrico de titânio. Os 

testes realizados nos seus pacientes, tiveram os melhores resultados clínicos 

até à data, com a permanência funcional dos mesmos por 40 anos. Desde então 

são inúmeros os estudos que demonstram elevadas taxas de sucesso de 

reabilitações com implantes dentários, em relação à função e estética.(2, 3)  

A osteointegração é um conceito desenvolvido por Bränemark que se define 

pela resposta biológica que leva à conexão direta e estrutural entre o tecido 

ósseo neoformado e a superfície do implante. Este é um dos pré-requisitos mais 

importantes para o sucesso clínico a longo prazo dos implantes dentários. No 

entanto, esse sucesso está claramente dependente de uma correta preparação 

do leito implantar. Este tipo de osteotomia é um procedimento, muitas vezes, 

exigente em termos técnicos para o operador, isto porque é regularmente 

realizado na proximidade de estruturas anatómicas delicadas, como vasos 

sanguíneos e nervos.(4, 5) 

Convencionalmente, a osteotomia realizada para receber um implante 

dentário é realizada através de uma sequência de brocas de diâmetro 

progressivamente maior e calibradas de acordo com as dimensões do implante 

a colocar. Contudo, alguns estudos apontam algumas desvantagens a estes 

instrumentos rotativos, nomeadamente corte pouco seletivo, isto é, os tecidos 

moles adjacentes podem ser lesados pelo corte direcionado aos tecidos duros. 

Para além disso, também danos térmicos foram relatados por sobreaquecimento 

do instrumento de corte durante a perfuração, o que pode causar necrose de 

células ósseas e o sucesso da reabilitação.(5-7) 

A piezocirurgia é uma técnica recente e inovadora de osteotomia que utiliza 

vibrações ultrassónicas para o corte de estruturas mineralizadas, tendo por base 

o fenómeno piezoelétrico. Com base na literatura, os ultrassons são aplicados 
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na Medicina desde 1950, inicialmente como ferramenta de diagnóstico. A sua 

aplicação na Medicina Dentária ficou durante vários anos limitada a 

procedimentos como destartarizações e remoção de instrumentos separados no 

canal radicular durante o tratamento endodôntico.(8) Apenas há cerca 20 anos 

surgiu o primeiro aparelho que combina ultrassons e o efeito piezoelétrico para 

aplicação em cirurgia oral e maxilofacial, desenvolvido pelo italiano Tomaso 

Vercellotti. Este dispositivo foi desenvolvido com o intuito de fornecer uma 

alternativa viável aos métodos convencionais de osteotomia em procedimentos 

de cirurgia oral como levantamento do seio maxilar, expansão da crista óssea 

alveolar, colheita de enxerto ósseo, lateralização do nervo alveolar inferior e 

preparação do leito implantar.(6, 9) 

Na presente revisão bibliográfica serão abordadas as diferenças entre duas 

técnicas distintas de preparação do leito implantar: a cirurgia piezoelétrica e a 

preparação convencional com brocas de osteotomia, delineando os aspetos 

biológicos e mecânicos associados à osteointegração e estabilidade de 

implantes dentários após essas mesmas preparações ósseas. 
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Materiais e métodos 

Para a elaboração desta monografia de revisão bibliográfica foram 

pesquisados artigos científicos em bases de dados internacionais, como a 

PubMed, Google Scholar e ScienceDirect. A pesquisa decorreu entre os dias 1 

de Dezembro de 2019 e 15 de Fevereiro de 2020. 

Foram selecionados artigos científicos com um limite temporal de 20 anos 

(desde o ano de 2000). Revisões bibliográficas, meta-análises, estudos clínicos 

e estudos comparativos foram incluídos, sempre que o seu título, resumo e texto 

integral abordasse a temática a estudar, e o seu texto integral estivesse 

disponível. Os restantes artigos obtidos durante a pesquisa nestas bases de 

dados foram excluídos. 

A pesquisa foi realizada utilizando as seguintes palavras chave conjugadas 

com os operadores booleanos AND e OR foram: Piezosurgery [MeSH Terms]; 

Dental implantation [MeSH Terms]; Osseointegration [MeSH Terms]; Dental 

implants [MeSH Terms]; Ultrasonics [MeSH Terms]; Osteotomy [MeSH Terms]; 

Dental high speed equipments [MeSH Terms]. 
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Desenvolvimento 

1. Preparação convencional do leito implantar 

Este é o método mais utilizado na Medicina Dentária para preparação do 

leito implantar. A técnica de preparação óssea convencional, descrita por 

Bränemark, a uma velocidade de 1500 rpm (rotações por minuto) é ainda o 

padrão standard na maioria dos sistemas de implantes(10, 11). 

Num primeiro momento que precede a perfuração óssea, um retalho 

mucoperiósseo deve ser levantado para expor o osso a ser perfurado(12). 

Por vezes com o auxílio de guia cirúrgica, perfurações com brocas calibradas 

de osteotomia (Fig.1), muito eficazes no corte de tecido ósseo, são realizadas 

no local que irá receber o implante (Fig.2). Estas brocas, girando entre 800 a 

1500 rpm no sentido horário, devem ser acompanhadas de irrigação abundante 

para evitar sobreaquecimento dos tecidos(13). O protocolo passa por causar 

pequenos incrementos no diâmetro da perfuração com a introdução sequencial 

de brocas de diâmetro crescente, no qual a última broca introduzida no osso dita 

o diâmetro e formato do implante a introduzir. O incremento no diâmetro da 

perfuração deve ser gradual para diminuir o calor e atrito gerados pelas macro 

vibrações associadas a estes instrumentos de alta rotação(3, 14). 

 

 

 

 

  

Figura 1 - Brocas de osteotomia (sem autorização 
do autor) 

Figura 2 - Preparação do leite implantar com uma sequência 
calibrada de brocas de osteotomia (sem autorização do autor) 
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2. Piezocirurgia 

2.1. Ultrassons 

O ultrassom é uma onda mecânica, biologicamente inofensiva com valores 

de frequência acima daquele percetíveis pelo ouvido humano – acima dos 20000 

Hz. Através de um fenómeno de agitação de partículas, provocado pela 

propagação destas ondas, é possível a desorganização e clivagem de interfaces 

sólido-sólido por vibração diferencial e de interfaces sólido-líquido por cavitação. 

A capacidade de reflexão destas ondas é também usada na medicina atual. As 

aplicações destas propriedades são vastas: são usadas, entre outros, como 

ferramenta complementar de diagnóstico em ultrassonografias pela sua 

capacidade de reflexão; remoção de tártaro dentário e fragmentação de cálculos 

renais(15, 16). 

Em 1953 foram pela primeira vez reportados os efeitos de corte de tecido 

mineralizado através de ondas sonoras de alta frequência(9). 

No entanto, a combinação destes métodos com métodos de irrigação 

adequados é de extrema importância para que os efeitos térmicos associados a 

estas ondas não se façam sentir durante os respetivos procedimentos(15). 

 

2.2. Efeito piezoelétrico 

Este fenómeno foi descrito pelos físicos Pierre e Marie Currie em 1880. A 

piezoeletricidade é encontrada como propriedade de alguns cristais e cerâmicas 

que, quando sujeitos a cargas mecânicas, adquirem polaridade elétrica(17). 

O princípio no qual se baseia a ação de corte do dispositivo piezoelétrico é 

o efeito piezoelétrico recíproco ou efeito piezoelétrico inverso, no qual os 

materiais com propriedades piezoelétricas convertem carga elétrica em carga 

mecânica (ultrassons). Quando submetidos a carga elétrica alternada, estes 

cristais expandem na direção da polaridade e contraem perpendicularmente à 

mesma, constante e alternadamente, produzindo micro-oscilações mecânicas 

que, por sua vez, dão origem aos ultrassons libertados pela ponta do instrumento 

piezocirúrgico. Estes materiais funcionam como transdutores ultrassónicos, isto 

é, são usados para converter um campo elétrico oscilante em vibrações 

mecânicas ultrassónicas. Os ultrassons produzidos, através da vibração 

diferencial e cavitação (conceitos base da tecnologia piezocirúrgica atual) 

possibilitam o corte de tecido altamente mineralizado(9, 16). 

A cavitação consiste na formação de bolhas de ar que, com a vibração 

ultrassónica aumentam de tamanho e explodem, ajudando a libertar o líquido de 

refrigeração do local juntamente com detritos ósseos, possibilitando uma 
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excelente visão do campo operatório, redução na variação de temperatura dos 

tecidos e diminuição do sangramento(8). 

O poder da piezoeletricidade é cerca de três vezes maior quando comparado 

ao ultrassom convencional, daí ser possível o corte de tecido ósseo, utilizando 

as suas propriedades(5). 

 

2.3. Instrumento piezocirúrgico  

O primeiro instrumento piezocirúrgico foi criado em 1988(9). Decorrente da 

necessidade crescente que existia de realizar cirurgias ósseas com maior 

precisão e segurança do que as disponíveis até à data, o aparelho piezoelétrico 

Mectron Piezosurgery foi o pioneiro no mercado (Fig.3). 

Este aparelho consiste num gerador de frequência intermediária ligado por 

um cabo flexível à peça de mão e uma bomba peristáltica que permite a irrigação 

do local operatório com solução salina durante todo o procedimento cirúrgico. Os 

movimentos vibratórios do instrumento variam entre os 60 e os 210 μm na 

componente horizontal do movimento e entre 20 a 60 μm na sua componente 

vertical, o que proporciona um corte extremamente preciso. A frequência de 

trabalho varia entre os 25 e os 30 kHz, pois entre estes valores é possível um 

corte seletivo, isto é, a capacidade de corte afeta, exclusivamente, o tecido 

ósseo. Os tecidos moles (vasos, nervos e/ou membranas) apenas sofrem ação 

de corte quando frequências ultrassónicas de 50 kHz são atingidas. De uma 

forma geral, o dispositivo piezoelétrico consiste numa peça de mão e pedal 

associados, ligados à fonte principal de energia. A peça de mão possui uma jato 

ajustável por onde liberta, através da ponta inserida, uma solução irrigante para 

o campo operatório, num fluxo entre os 0 e os 60 ml/min, à custa da bomba 

peristáltica. Este fluído é de extrema importância na remoção de detritos durante 

a osteotomia, proporcionando uma melhor visão do campo operatório e 

Figura 3 – Aparelho Piezosurgery da marca Mectron 
(sem autorização do autor) 
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controlando o aumento de temperatura dos tecidos durante o procedimento(17-

19). No sentido de obter o efeito de corte desejado para diferentes fases de 

osteotomia, diversos kits de pontas esterilizáveis foram desenvolvidos para 

corresponder às necessidades do operador: 

• Um dos conjuntos reúne pontas com utilidade na periodontologia, em 

procedimentos desde destartarizações a desbridamento de lesões 

periodontais profundas; 

• Pontas finas em forma de bisturi úteis em exodontias atraumáticas; 

• Outro kit com pontas direcionadas ao procedimento de levantamento da 

membrana do seio maxilar; 

• Um conjunto de inserções utilizadas em osteotomias e remoção de 

fragmentos ósseos (enxertos); 

• Também um kit de pontas “secundárias” foi criado, com utilidade na fase 

final da preparação do seio implantar. 

 

Tendo em conta que este dispositivo só foi aplicado na preparação do leito 

implantar recentemente, num primeiro momento não foram criadas pontas 

especializadas para este procedimento, tendo estas surgido mais tarde, 

lançadas no mercado por diversas produtoras(15). 

Estas mesmas pontas são revestidas, geralmente, por nitrato de titânio, 

conferindo-lhes maior resistência durante a sua atuação sobre os tecidos 

duros(6). 

Nestes dispositivos estão disponíveis vários modos de frequência crescente: 

o modo low, geralmente utilizado em cirurgia endodôntica apical ou em simples 

destartarizações, o modo high, útil na regularização de defeitos ósseos e o modo 

boosted, o mais utilizado nos procedimentos de osteotomia. Neste modo, a 

modulação digital do padrão de oscilação da ponta produz vibrações alternadas 

de alta frequência, nunca superiores a 30 kHz. Isto previne o sobreaquecimento 

do aparelho mantendo uma capacidade de corte eficaz(20). 

Na verdade, o dispositivo piezoelétrico pode ser utilizado para realizar 

destartarizações, um dos procedimentos mais comuns em Medicina Dentária. 

Com uma ponta apropriada e frequência baixa é possível, através do fenómeno 

de cavitação, a remoção de tártaro da superfície dentária. A peça de mão 

piezocirúrgica é semelhante à usada na periodontologia: ambas possuem um 

corpo no qual se introduz a respetiva ponta ultrassónica. No entanto, a peça de 

mão piezoelétrica difere das tradicionais em quatro parâmetros: a frequência do 

gerador, peso, forma e dureza das pontas associadas. Todos estes fatores são 

de maior valor no instrumento piezoelétrico(15). 

Os valores de alta velocidade e baixa pressão estão descritos como sendo 

os valores de melhor eficácia cirúrgica utilizando o dispositivo piezoelétrico. Isto 

porque, para valores de pressão exercida pelo operador altos, a vibração cessa 
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e a energia utilizada para produzir ondas ultrassónicas é convertida em calor, 

provocando o aquecimento do instrumento podendo conduzir a danos térmicos 

na superfície sujeita a osteotomia(5). 

Quanto à potência de trabalho do aparelho, pelo descrito na literatura e tendo 

por base a experiência do autor, uma potência de 5W parece ser a que melhor 

conjuga a capacidade e velocidade de corte do dispositivo. É certo que para 

valores mais elevados de potência, a capacidade de corte aumenta, no entanto 

é aumentado também o desgaste da ponta e respetiva probabilidade de fratura, 

tornando o corte mais espesso e impreciso(18). 

 

2.4. Principais características/propriedades 

2.4.1. Corte preciso e seletivo 

Para alcançar o efeito desejado, as brocas convencionais de osteotomia 

devem ser carregadas com uma força entre os 2 e 3 kg. Por outro lado, a peça 

de mão piezocirúrgica alcança níveis ótimos de eficácia com pressão na ordem 

dos 0,5 kg. Quanto menor a pressão exercida, mais controlo o operador tem 

sobre o instrumento, tornado mais fácil a obtenção de um corte preciso(16). 

As vibrações micrométricas do instrumento permitem uma osteotomia 

simples e linear, nas quais as superfícies de corte, analisadas histologicamente, 

apresentaram alta vitalidade osteocítica e ausência de necrose de tecido ósseo. 

As frequências a variar entre os 25 e 30 kHz proporcionam um corte que 

conserva os tecidos moles circundantes, atuando apenas sobre os tecidos duros, 

sem afetar o seu aporte sanguíneo, o que contribui para um menor risco de 

osteonecrose. Isto acontece porque quando há contacto entre a ponta da peça 

de mão piezocirúrgica e tecidos não mineralizados, é cessada a sua atividade. 

Assim sendo, esta representa uma grande vantagem deste aparelho, podendo 

realizar osteotomias em locais altamente enervados e vascularizados com risco 

mínimo de lesão desses tecidos(5). 

Contudo, o risco de lesão dos tecidos moles não é nulo. Segundo o autor, o 

trauma a estruturas anatómicas adjacentes pode estar associado a valores de 

pressão exacerbados por parte do operador durante a osteotomia. Posto isto, 

uma abordagem cuidadosa por parte do cirurgião é de crucial importância(9).  

 

2.4.2. Boa visão do campo operatório 

A solução salina de irrigação é, também ela, sujeita a vibrações ultrassónicas 

produzidas pelo aparelho piezoelétrico. Isto faz com que partículas de tamanho 

reduzido irriguem o leito implantar em preparação, o que melhora a eficácia da 

remoção de detritos e sangue, através do fenómeno de cavitação, possibilitando 



13 

um campo operatório limpo e de boa visibilidade. Esta propriedade torna este 

sistema particularmente útil para intervenções em áreas anatómicas de difícil 

acesso e visibilidade(5). 

 

2.4.3. Tempo cirúrgico relativamente extenso 

Por apresentar uma menor capacidade de corte, quando comparada aos 

sistemas convencionais de osteotomia, a intervenção cirúrgica é mais demorada, 

principalmente quando o corte é dirigido à cortical óssea (com maior grau de 

mineralização)(6). No entanto, esse aumento de tempo cirúrgico pode ser 

ultrapassável com o melhoramento dos sistemas de refrigeração, introdução de 

um sistema que indique a proximidade do instrumento com estruturas 

anatómicas a preservar e a crescente experiência dos profissionais. Está 

descrita uma redução do tempo operatório em 20% após 2 anos de 

experiência(19, 20). 

 

2.4.4. Aumento de temperatura  

 O aumento de temperatura foi registado após uso prolongado do 

instrumento. Este está diretamente relacionado com a pressão exercida pelo 

operador. Caso se atinjam valores muito elevados de pressão do instrumento 

sobre os tecidos, a atividade vibratória do instrumento cessa e a energia 

piezoelétrica é transformada em calor(6). 

Podem ser necessárias pausas no procedimento para esfriar o equipamento, 

tendo em conta os aspetos biológicos das superfícies ósseas. Está descrito um 

limiar de 47ºC durante 60 segundos como nocivo para os tecidos duros. Caso 

temperaturas nessa ordem sejam atingidas por períodos consideráveis, o risco 

de danos térmicos aumenta significativamente. Adicionalmente, o líquido de 

irrigação deve estar a uma temperatura de 4ºC para ajudar na refrigeração dos 

tecidos. Como auxiliar durante a osteotomia intermitente que deve ser realizada, 

está descrito que a combinação de cirurgia piezoelétrica com um cinzel pode ser 

vantajosa em certos procedimentos(20).  

 

2.4.5. Risco de fratura dos instrumentos  

As pontas piezoelétricas desgastam-se rapidamente, apesar da sua 

dureza e revestimento com material endurecedor (nitrato de titânio). Esse 

desgaste aumenta possibilidade de fratura precoce. Embora não seja um fator 

que comprometa a qualidade do procedimento, requer uma reposição mais 

frequente de pontas, o que acarreta mais custos(6). 
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2.4.6. Curva de aprendizagem 

A utilização deste moderno aparelho requer uma adaptação. Profissionais 

com experiência em cirurgia de preparação do leito implantar através do método 

convencional, utilizando brocas de osteotomia, estão treinados a exercer 

determinada força para realizar o procedimento. Ora, com o instrumento 

piezocirúrgico, a força necessária para cortar tecidos duros é consideravelmente 

menor. A habilidade e treino do profissional tem influência na preparação do leito 

implantar. Quando são necessárias osteotomias mais profundas, o profissional 

deve ser paciente e não aumentar a pressão de trabalho para acelerar a 

osteotomia(20). 

 

2.4.7. Vibração e ruido reduzidos 

Pela ausência de macro vibrações, este aparelho produz menos ruído 

durante a osteotomia. Micro vibrações e ruído reduzido diminuem os níveis de 

stress, ansiedade e medo do paciente durante o procedimento(20). 

O som de corte pode ainda ser utilizado como guia acústico. Isto é, assim 

que o operador deixa de ouvir a atividade vibratória a exercer trabalho na 

superfície óssea, este deve ser considerado um sinal de alerta pois significa que 

a atividade vibratória cessou por algum motivo (contacto com tecidos moles ou 

pressão exacerbada) e iniciou-se a produção de calor. Neste momento, o 

operador deve suspender a atividade do instrumento, libertando o pedal que o 

controla, até que estejam reunidas todas as condições para retomar a 

osteotomia(21). 

 

2.4.8. Dor e desconforto pós-operatório limitados 

Relatado por um autor com vasta experiência neste tipo de cirurgia óssea, a 

redução da dor pós-operatória notada pelos seus pacientes parece dever-se à 

limitação de danos causados aos tecidos adjacentes (16). 

 

2.5. Estabilidade e osteointegração de implantes dentários  

Estes dois conceitos, intimamente ligados, são de crucial importância para o 

sucesso de reabilitações com implantes. 

A estabilidade do implante é considerada uma combinação entre dois 

conceitos: estabilidade primária e estabilidade secundária. A estabilidade 
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primária é um fenómeno mecânico, influenciado por fatores relacionados com a 

forma e tamanho do implante, quantidade e qualidade de osso recetor e técnica 

cirúrgica de osteotomia. Atinge valores máximos logo apos a colocação do 

implante, devido às forças mecânicas associadas à fixação da peça nas paredes 

ósseas e tende a diminuir com o tempo. O conceito de estabilidade secundária 

está relacionado com fatores biológicos de formação e remodelação óssea que 

promove uma maior área de contacto entre o osso e o implante. Esta é nula no 

momento de colocação do implante e tende a aumentar com o tempo. Micro 

movimentos durante o período de cicatrização prejudicam a produção de novas 

células ósseas e podem levar à produção de tecido fibroso indesejado ao redor 

do implante. Na literatura disponível, estão descritos limites de movimento do 

implante entre os 50 e os 150 µm como fisiologicamente aceites para um 

adequado processo de osteointegração(22). 

O conceito de osteointegração, introduzido por Bränemark, consiste 

precisamente no fenómeno biológico no qual assenta a estabilidade secundária, 

é o processo de neoformação óssea que promove o contacto osso-implante(4). 

Estudos relacionados com os materiais, geometria e superfície dos 

implantes tem vindo a demonstrar que implantes de superfície porosa, alteradas 

física e quimicamente, são mais eficazes na indução de remodelação óssea ao 

seu redor. Mais recentemente, têm sido desenvolvidos estudos que comparam 

a estabilidade e osteointegração de implantes introduzidos em leitos preparados 

pela técnica piezocirúrgica e por brocas de osteotomia convencionais(23). 

 

2.5.1. Métodos clínicos para medir a estabilidade implantar 

Existem diferentes métodos que permitem avaliar a estabilidade implantar, 

como testes de mobilidade, percussão e radiográficos(12). Contudo, muitos 

destes tem vindo a ser criticados devido à sua baixa sensibilidade e medições 

significativamente influenciadas por fatores externos(4). 

O aparelho Osstell Mentor® determina a estabilidade implantar utilizando 

frequências magnéticas. Um íman, na porção superior de um pino metálico 

(SmartPeg) montado no implante, é ativado por um impulso magnético e o 

feedback da onda é analisado pelo aparelho analisador de frequência de 

ressonância (RFA, do inglês, resonance frequency analysis), que interpreta um 

valor numérico, entre 0 e 100, intimamente relacionado com o grau de micro 

movimento do implante (Fig.4). Por meio deste aparelho, é possível quantificar 

a estabilidade do implante e monitorizada ao longo do tempo através dos valores 

do quociente de estabilidade implantar (ISQ) (do inglês, implant stability 

quocient). Esta é uma técnica rápida, direta e fácil de executar e não apresenta 

qualquer risco de desconforto para o paciente (12, 24). 
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Figura 4 - Medição de valores de ISQ utilizando o aparelho Osstell Mentor® (sem autorização do autor) 

 

3. Estudos comparativos entre as duas técnicas  

3.1. Fatores Biológicos 

Os fatores biológicos envolvidos no processo de cicatrização óssea ao redor 

do implante, a par dos fatores mecânicos, são de importância fulcral na aquisição 

de estabilidade secundária adequada para a função do implante. Num estudo 

levado a cabo por Preti et al.(25) foram avaliados histologicamente os níveis de 

proteína morfogénica óssea (BMP, do inglês bone morphogenic protein), fator de 

crescimento transformador (TGF, do inglês transforming growth factor) e 

citocinas pro-inflamatórias em leitos implantares preparados na tíbia de minipigs 

com brocas convencionais de osteotomia e outros preparados com o aparelho 

piezocirúrgico. A BMP e a TGF são proteínas que contribuem para a proliferação 

de osteoblastos, funcionando como indicadores da neoformação óssea. A 

avaliação foi feita em 3 momentos diferentes: 7, 14 e 56 dias após colocação do 

implante. 

Os resultados deste estudo mostraram que nos locais preparados com o 

instrumento piezoelétrico, o processo de osteointegração dos implantes 

introduzidos em locais preparados com o instrumento piezocirúrgico iniciou-se 

numa fase mais inicial do pós-operatório, com aumentos mais precoces de BMP 

e TGF assim como concentrações mais baixas de citocinas pro-inflamatórias. 

Tendo por base estes resultados, a piezocirúrgica demonstra induzir a 

osteointegração de implantes de titânio mais precocemente quando comparada 

à técnica de osteotomia convencional.  

No entanto, outro estudo em animais não revelaram diferenças 

consideráveis em preparações realizadas em tíbias de ratos nas medições de 

outros fatores biológicos com influencia na remodelação e neoformação 

óssea(26). 
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Adicionalmente, noutro estudo clínico, foram avaliados parâmetros 

bioquímicos e radiológicos associados à reabsorção da crista óssea em leitos 

implantares preparados pelas técnicas ultrassónica e convencional na maxila 

posterior. A perda de crista óssea foi avaliada em radiografias periapicais e em 

tomografias computadorizadas de feixe cónico (CBCT). A análise dos resultados 

levou os autores a concluírem que os valores de reabsorção de crista óssea 

foram semelhantes para ambas as técnicas de preparação óssea(24). 

 

3.2. Fatores mecânicos  

Quanto aos fatores mecânicos, intimamente relacionado com a forma como 

o tecido ósseo é preparado e os movimentos dos instrumentos que permitem 

essa mesma preparação. Deste modo, os aparelhos de osteotomia possuem 

dois tipos de dinâmica na sua atuação: dinâmica rotacional (DR) e dinâmica 

linear (DL). Os dispositivos cirúrgicos ultrassónicos permitem que as pontas se 

movam tangencialmente num eixo longitudinal ao longo da superfície óssea, 

num movimento linear com vibrações na ordem dos micrómetros. A DR inerente 

à ação das brocas de osteotomia desenvolve forças multidirecionais que atuam 

sobre a superfície óssea de uma maneira mais traumática(11). 

Num estudo desenvolvido por Sallam et al.(11) foram colocados 60 implantes 

iguais em 30 pacientes. 30 leitos implantares foram preparados com brocas de 

osteotomia e os restantes com o instrumental piezocirúrgico. O objetivo do autor 

passou por avaliar o sucesso da osteointegração desses implantes, comparando 

valores de ISQ medidos com o aparelho Osstell Mentor. Os resultados 

demonstraram valores de ISQ superiores nos implantes cujo seio foi preparado 

com cirurgia piezoelétrica. 

Estas diferenças, embora ténues, são explicadas pela dinâmica linear do 

aparelho piezocirúrgico, que se mostra menos traumático para a superfície 

óssea, proporcionando valores de estabilidade primária aceitáveis e induzindo 

uma regeneração óssea em fases iniciais de cicatrização(25). Em relação ao 

tempo cirúrgico, o autor relata uma duração significativamente menor do 

procedimento utilizando brocas convencionais de osteotomia. 

Num estudo que incluiu 20 pacientes, 40 implantes iguais foram usados para 

reabilitar a zona dos pré-molares dos pacientes (2 implantes foram inseridos em 

cada cavidade oral), sendo que, para cada paciente, um seio implantar foi 

preparado com brocas de osteotomia e o outro preparado com a técnica 

piezocirúrgica. Foram registados e comparados os valores de ISQ para cada um 

dos implantes em vários momentos pós-operatórios (7, 14, 21, 28, 42, 56 e 90 

dias pós colocação) utilizando o dispositivo Osstell Mentor®. 

Os resultados deste estudo sugerem, também, que o processo de 

osteointegração foi desencadeado mais precocemente nos implantes cujo leito 
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foi preparado com o instrumento piezocirúrgico, pois estes apresentaram valores 

de ISQ mais elevados em fases mais precoces da cicatrização óssea(4). 

 

3.2.1. Protocolos de carga imediata 

Um dos principais fatores de desconforto para o paciente numa reabilitação 

com implantes está relacionado com o período em que este permanece 

desdentado por períodos que podem chegar aos 6 meses depois da primeira 

cirurgia. Este processo envolve muitas vezes o uso de próteses removíveis 

provisorias, desconforto e limitações estéticas. Este inconveniente pode ser 

ultrapassado com a colocação imediata de implantes optando também por um 

protocolo de carga imediata, isto é, posicionamento de implantes funcionais 

imediatamente após extração dentária e, num período máximo de 48 horas, 

colocação da prótese em oclusão. Este procedimento mostra-se vantajoso não 

só na redução do tempo de tratamento, mas também para obter uma melhor 

cicatrização dos tecidos moles adjacentes(27). 

Uma estabilidade primária adequada é requisito fundamental para a 

execução de protocolos de carga precoce ou imediata. É necessária uma 

retenção mecânica estável do implante no osso hospedeiro para evitar micro 

movimentos que prejudiquem o processo de osteointegração(28). 

Num estudo clínico em que foi utilizado um protocolo de carga imediata de 

coroas implanto-suportadas, o autor pretendeu comparar resultados em termos 

de taxa de sobrevivência dos implantes assim como a perda óssea marginal. A 

comparação foi feita entre locais preparados pelas técnicas de osteotomia 

estudadas. Contudo, os resultados mostraram grande similaridade entre ambas 

as técnicas, tanto na taxa de sobrevivência dos implantes como na perda óssea 

marginal. Mais ensaios clínicos com amostras significativas devem ser levados 

a cabo para determinar se a cirurgia piezoelétrica pode oferecer vantagens 

clínicas em protocolos de carga imediata(28). 

 

3.2.2. Estudos histomorfológicos da superfície óssea 

Exames histológicos de microscopia eletrónica mostraram diferentes 

características da superfície óssea após osteotomia realizada através de duas 

diferentes técnicas em estudo: Com a utilização de osteotomia com brocas 

convencionais, a cortical óssea apresentava uma superfície lisa, enquanto que 

ao nível do osso esponjoso, as suas trabéculas encontravam-se preenchidas 

com detritos ósseos resultantes da preparação. Com o uso da cirurgia 

ultrassónica os poros do osso esponjoso encontravam-se livres de detritos. No 

entanto, foram notadas marcas causadas pela ponta do instrumento na 

superfície cortical.(29). 
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Num estudo que avalia histologicamente superfícies ósseas preparadas com 

desgaste crescente dos instrumentos de osteotomia (piezocirúrgico e 

convencional), assim como as temperaturas atingidas por ambos os 

instrumentos durante os respetivos procedimentos, foi possível observar 

superfícies de corte cada vez menos regulares (Fig.5/6). As diferenças foram 

mais notórias após trinta perfurações para ambos os instrumentos. No entanto, 

não foram notados aumentos significativos de temperatura com o desgaste dos 

instrumentos(30). 

 

 

 Figura 5 – Superfície de corte resultante de 
osteotomia ultrassónica após 20 
procedimentos (sem autorização do autor) 

 

 

Figura 6 – Superfície de corte resultante de 
osteotomia convencional após 30 
procedimentos (sem autorização do autor) 

 

 

Scarano et al.(31) estudaram também as características macroscópicas e 

histológicas de tecido ósseo de costelas bovinas após osteotomia ultrassónica e 

osteotomia realizada com brocas convencionais. Nos locais preparados com 

instrumentos rotativos, irregularidades ósseas eram visíveis, enquanto que as 

margens ósseas dos preparos ultrassónicos eram regulares e homogéneas. 

Histologicamente, observa-se microarquitetura irregular na superfície óssea 

sujeita a instrumentos rotativos, com uma presença significativamente maior de 

microfissuras nas superfícies preparadas com brocas de osteotomia (Fig.7). 

 

Figura 7 - Corte histológico que revela a ausência de microfissuras na superfície óssea preparada com 
instrumento piezocirúrgico (esquerda); Corte histológico que revela microfissuras (setas) na superfície 
óssea preparada com brocas de osteotomia (direita) (sem autorização do autor) 
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3.2.3. Influência da preparação em diferentes tipos ósseos 

Lekholm e Zarb desenvolveram uma classificação subjetiva do osso alveolar, 

que divide o osso em 4 tipos consoante as suas características:  

• Tipo 1 que consiste em osso compacto homogéneo; 

• Tipo 2 com camada cortical espessa em redor de osso esponjoso; 

• Tipo 3 com camada cortical final em redor de osso esponjoso; 

• Tipo 4 com camada cortical final a circundar osso de muito baixa 

densidade. 

 

Locais desdentados com osso tipo 1 e 2 são considerados ideais para 

colocação de implantes. Contudo, em áreas desdentadas na mandibula posterior 

e maxila anterior podemos encontrar osso tipo 3, assim como osso tipo 4 na 

maxila posterior. 

 

Num ensaio clínico onde foram utilizadas costelas de bovino com osso dos 

quatro tipos, foram colocados implantes através das técnicas de osteotomia 

estudadas e medidos os valores ISQ com o aparelho Osstell Mentor®. Com as 

respetivas limitações, os resultados deste estudo mostraram que implantes 

inseridos em osso de baixa densidade através da técnica piezoelétrica 

apresentam maiores valores de estabilidade implantar.(32)  

 

3.2.4. Tempo cirúrgico e conforto pós-operatório  

Maglione et al.(33) compararam as duas técnicas de osteotomia em termos 

de dor pós cirurgia e tempo de intervenção. Para análise subjetiva do conforto 

pós-operatório os autores optaram pelo uso de uma escala visual analógica, que 

representa a amplitude da dor que o paciente sente. Esta análise consiste numa 

linha horizontal de 100 mm, na qual uma extremidade corresponde à ausência 

de dor e a extremidade oposta corresponde a à pior dor imaginável. Os 

resultados desta análise mostraram que a técnica ultrassónica proporcionou uma 

colocação de implantes com consideravelmente menos dor e desconforto pós-

operatórios. Contudo, o método convencional de osteotomia continua a manter 

um registo de velocidade de execução vantajoso.    

 

3.2.5. Osteotomia mista 

A experiência crescente dos profissionais tem demonstrado que, na 

preparação ultrassónica do leito implantar, a utilização de toda uma sequência 

de pontas piezoelétricas aumenta significativamente o tempo do procedimento. 

Com isto, surgiu a hipótese de que uma preparação do leito implantar utilizando 

ambas as técnicas pudesse ser vantajoso tanto para diminuir o tempo cirúrgico 

como para promover valores mais altos de estabilidade implantar(23). 
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Pelos achados anteriormente descritos, que dizem respeito ao tempo 

cirúrgico prolongado associado à cirurgia ultrassónica e sua menor eficácia no 

corte de osso cortical mais mineralizado, Alattar et al.(34) realizaram um ensaio 

clinico com o objetivo de comparar dois protocolos distintos de preparação do 

leito implantar: um em que são usadas as brocas convencionais de osteotomia 

e outro na qual a perfuração se inicia com brocas de osteotomia mas com 

substituição das penúltima e ultima broca por pontas ultrassónicas. Foram 

colocados 54 implantes e medidos os respetivos valores de ISQ com o aparelho 

Osstell Mentor®. Os resultados deste estudo não mostraram diferenças 

significativas nos valores de ISQ entre os dois grupos de estudo. 

Em suma, a maioria dos estudos clínicos até á data não reporta diferenças 

significativas nos valores de estabilidade implantar primária obtidos através das 

duas diferentes técnicas de preparação do leito implantar estudadas. O mesmo 

acontece quando se comparam taxas de sobrevivência dos implantes.(35) 

Contudo, em alguns estudos foram reportadas diferenças ténues que 

remetem para valores de estabilidade secundária mais altos em fases mais 

precoces de cicatrização óssea quando a cirurgia piezoelétrica é utilizada. Estes 

valores parecem estar relacionados com os fatores biológicos de indução do 

processo de osteointegração que, estando presentes em maiores concentrações 

numa fase inicial, fazem com que a atividade osteoblástica se inicie mais 

precocemente.(36) 
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Conclusão 

 As propriedades e características do instrumento piezocirúrgico estão já 

bem descritas na literatura e justificam a sua utilização em intervenções sobre 

tecido ósseo no âmbito da cirurgia oral e maxilofacial. 

As vantagens do aparelho ultrassónico piezocirúrgico na preparação do leito 

implantar assentam na preservação dos tecidos moles circundantes, um corte 

preciso e indução da formação de células ósseas.  

Contudo, alguns obstáculos inerentes à sua utilização necessitam de ser 

ultrapassados, como o elevado tempo cirúrgico associado. 

Com isto, um maior número de estudos clínicos é necessário para obter 

resultados mais significativos quanto aos efeitos biológicos, mecânicos e 

histomorfológicos da piezocirurgia na preparação do leito implantar. 
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