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RESUMO 

 

 

Chambrone L. Avaliação radiográfica dos efeitos da sobrecarga oclusal sobre 
implantes dentários SLA e SLActive restaurados precocemente: estudo experimental 
em cães [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2011. Versão Corrigida. 

 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar os resultados radiográficos obtidos pelas analises 

de subtração radiográfica digital e linear de implantes dentários  com superfície SLA 

e SLActive submetidos a carga funcional e sobrecarga oclusal precoce restaurados 

com reconstruções em cantilever (pôntico suspenso). Cinco cães beagle tiveram 

seus pré-molares mandibulares extraídos bilateralmente. Após três meses, retalhos 

foram elevados e seis implantes (três SLA e três SLActive) foram instalados em um 

desenho de boca dividida e aleatorização por blocos. Após quatro semanas, os 

implantes foram restaurados em cada lado da mandíbula da seguinte forma: uma 

coroa unitária com contatos oclusais estáveis (OE), uma coroa e uma unidade de 

cantilever com contatos oclusais excessivos (SO), e um implante protegido pela 

unidade em cantilever que não recebeu carga funcional (NR). Os cães foram 

mantidos em um programa de controle de placa periódico, durante o período do 

experimento. Radiografias padronizadas foram tomadas utilizando-se guias 

radiográficas individualizadas e padronizadas em dois momentos: na instalação das 

próteses e 24 semanas após o carregamento. Análises de subtração radiográfica 

digital e medições lineares (entre um plano projetado entre os ombros do implante e 

o primeiro contato implante-osso) foram realizadas. As análises estatísticas, ANOVA 

para medidas repetidas, ANOVA para dados equilibrados e teste t de Bonferroni 

foram utilizados para identificar diferenças entre as médias, entre os seis grupos 

avaliados: SLA  OE, SLA SO, SLA NR, SLActive OE, SLActive SO e SLActive NR. 

Achados gerais similares foram observados para os grupos SLA e SLActive (todos 

os grupos OE, NR e SO) em relação ao nível ósseo peri-implantar e as dimensões 

das áreas indicando alterações de densidade óssea ao redor dos implantes. As 

mensurações lineares variaram de 1,61 mm (grupo SLActive SO) a 1,94 mm  (grupo 

SLA SO) no tempo 0 (antes da aplicação das cargas funcionais) e 2,00 mm (grupo 

SLA SO) a 2,99 mm (grupo SLActive NR) na avaliação após 24 semanas, sem 



 

diferenças estatisticamente significativas dentro ou entre-grupos (p = 0,672). Com 

relação à área de mudança de densidade óssea, esta variou de 0,91 mm2 (grupo 

SLA OE) para 1,40 mm2 (grupo SLA SO), mas sem diferenças significativas entre os 

grupos (p = 0,568). Por outro lado, um ganho de densidade óssea estatisticamente 

significativa foi encontrado para o grupo SLA com sobrecarga oclusal (p = 0,012). 

Nenhuma diferença significativa na alteração de densidade óssea foi detectada entre 

os outros cinco grupos (p> 0,05). Em conclusão, a sobrecarga oclusal precoce 

aplicada sobre implantes restaurados com reconstruções em cantilever, não levou a 

mudanças significativas na altura óssea peri-implantar após 24 semanas. No 

entanto,  a densidade óssea ao redor de implantes SLA com sobrecarga oclusal, foi 

significativamente maior que nos outros grupos. 

 

 

Palavras-Chave: Extensões em cantilever. Nível ósseo marginal. Carga oclusal. 

Osseointegração. Implantes de titânio. Radiografias dentárias digital. Subtração 

radiográfica  



ABSTRACT 

 

 

Chambrone L. Radiographic evaluation of the effects of an excessive oclusal load on 
early restored SLA and SLAactive dental implants: an experimental study in dogs 
[thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2011.  
Versão Corrigida. 
 
 

The objective of this study was to evaluate the radiographic outcomes of SLA and 

SLActive dental implants submitted to functional load and early occlusal overload 

restored with cantilever reconstructions. Five beagle dogs had their mandibular 

premolars extracted bilaterally. After three months, flaps were raised and six implants 

(three SLA and three SLActive) were installed in a block-randomized split-mouth 

design. After four weeks, implants were restored on each side of the mandible as 

follows: one single crown with stable occlusal contacts (OE), one crown and a 

cantilever unit with overt occlusal contacts (SO), and an implant protected by the 

cantilever unit not submitted to functional load (NR). The dogs were maintained in a 

strict and periodic plaque control program during the period of the experiment.  

Standardized radiographies were taken using standardized and individualized 

radiographic stents in two distinct moments: at prostheses installation and 24-weeks 

after loading. Digital subtraction radiography analyses and linear measurements were 

performed. Statistical analyses used repeated measures ANOVA and ANOVA for 

balanced data and the Bonferroni Student t test to identify differences between the 

means of the six evaluated groups: SLA OE, SLA SO, SLA NR, SLActive OE, 

SLActive SO and SLActive NR. Similar findings were found for SLA and SLActive 

groups regarding the peri-implant bone level and the area of bone density change 

around implants. Baseline linear measurements ranged from 1.61 mm (SLActive SO 

group) to 1.94 mm (SLA SO group) at baseline, and from 2.00 mm (SLA SO group) 

to 2.99 mm (SLActive NR group) at the 24-week evaluation, with no statistically 

significant differences within- or between-groups (p=0.672). With respect to the areas 

of bone density change, they ranged from 0.91 mm2 (SLA OE group) to 1.40 mm2 

(SLA SO group), but without significant differences between groups (p=0.568). On 

the other hand, a statistically significant bone density gain was found for the 

overloaded SLA group (p=0.012). No significant differences in bone density change 



 

were detected between the other five groups (p>0.05). In conclusion, the early 

occlusal overload applied to implants restored with cantilever reconstructions did not 

lead to significant changes in the peri-implant bone height. However, bone density 

around overloaded SLA implants was significantly higher than in the other groups. 

 

Keywords: Cantilever extensions. Marginal bone level. Occlusal load. 

Osseointegration. Titanium implants. Digital dental radiography. DSubtraction 

radiography 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A gama de procedimentos protéticos foi consideravelmente ampliada a partir 

do desenvolvimento e uso de restaurações implanto-suportadas. Contudo, o 

sucesso de um tratamento com implantes dentários (ID), está baseado na 

osseointegração, ou seja, na ocorrência de uma deposição óssea direta sobre a 

superfície do implante no nível de microscopia óptica, criando uma interface 

funcional de integração entre implante e osso alveolar vivo (Brånemark et al., 1977). 

Normalmente, após a sua instalação, um processo de remodelação dinâmico 

ocorre de forma a melhorar a qualidade e a quantidade de osso próximo à superfície 

do implante (Kohri et al., 1992; Heitz-mayfield et al., 2004; Araújo et al., 2005). Em 

geral, seguida a cicatrização inicial dos tecidos, alterações ósseas ainda irão ocorrer 

após a aplicação de cargas (oclusão) sobre o implante (Schenk; Buser, 1998). 

Segundo a literatura, a direção, freqüência e magnitude da carga oclusal podem 

determinar o tipo de resposta óssea ao redor de um implante dentário (Romanos et 

al., 2003).  

Sob condições normais de oclusão, quando uma carga funcional é aplicada 

em implantes dentários de titânio, esta pode levar a um aumento da 

osseointegração, sem evidências de perda óssea marginal, desde que a carga 

oclusal seja adequadamente distribuída (Berglundh et al., 2005). Por outro lado, 

interferências oclusais e atividades parafuncionais, não permitem a obtenção de 

contatos estáveis e harmoniosos, o que pode levar a complicações biológicas (por 

exemplo, a perda óssea peri-implantar) e/ou mecânicas (por exemplo, perda ou 

fratura do parafuso do pilar, fratura do material de revestimento, e fratura do 

implante) (Falk et al., 1990; Quirynen et al., 1992; Schwarz, 2000; Rangert et al., 

1995).  

Estudos em modelos animais têm sido utilizados em pesquisa odontológica, 

para testar a segurança, eficácia, efeitos deletérios e compreender os mecanismos 

de ação dos procedimentos que envolvem implantes e que não podem ser 

reproduzidos em humanos (Faggion et al., 2010). Em relação à avaliação dos efeitos 

de cargas oclusais em modelos experimentais compostos por primatas e cães, que 

avaliaram IDs de superfície usinada (lisa), hexágono externo e restaurados com 

coroas ferulizadas/unidas observou-se que a presença de uma sobrecarga oclusal 
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(SO) (isto é, carga oclusal excessiva) pode levar a uma perda de osseointegração e 

falha precoce (perda) do implante (Isidor, 1996, 1997; Miyata et al., 1997, 2000). Por 

outro lado, uma recente revisão sistemática observou que a SO parece 

desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento da degeneração dos 

tecidos peri-implantares, somente quando há acúmulo de placa (Chambrone et al., 

2010).  

Além disso, existem indícios que a SO tende a aumentar a densidade óssea 

(DO) em torno de implantes dentários (Chambrone et al., 2010), porém essa 

informação não pode ser acessada por meio de exames clínicos. O exame 

radiográfico tem sido utilizado para o planejamento do tratamento e 

acompanhamento de ID, uma vez que fornece informações sobre o osso peri-

implantar (De moraes et al., 2009). Assim, se um procedimento radiográfico bem 

padronizado é realizado, as radiografias podem ser utilizadas em análises lineares 

ou de subtração digital, para visualizar variações no rebordo alveolar, tais como 

formação ou reabsorção óssea peri-implantar e/ou alterações na densidade óssea 

(Wenzel et al., 1992; Brägger, 1994, 2005; Hänggi et al., 2005; Jung et al., 2008; 

Cochran et al., 2009; De moraes et al., 2009).  Como observado anteriormente 

(Chambrone et al., 2010), não foram encontrados dados provenientes de análises de 

subtração radiográfica digital (SRD), conduzidas em modelo animal, avaliando os 

efeitos da sobrecarga oclusal em implantes clinicamente estáveis.  

Desta maneira, a utilização de informações provenientes de estudos 

radiográficos em modelos animais padronizados, avaliando os resultados associados 

à ação de cargas oclusais precoces e SO, podem ser considerados como uma 

importante contribuição ao planejamento de tratamentos empregando IDs 

osseintegrados. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

De forma a tornar a revisão da literatura mais concisa e efetiva, os principais 

assuntos relacionados ao estudo foram separados em sete tópicos: 

 

 

2.1 Trauma de oclusão e SO 

 

 

Qualquer contato entre dentes antagonistas que ocorra antes da 

intercuspidação desejada e que iniba as superfícies de oclusão restantes de 

alcançarem contatos estáveis e harmoniosos, pode causar uma interferência oclusal 

(AAP, 2001). Em dentes naturais, esta condição pode levar a um trauma, resultando 

em alterações teciduais do periodonto de sustentação (ou seja, trauma oclusal) 

(AAP, 2001). Há muitos anos, o papel da oclusão e seu impacto dinâmico e 

interativo sobre o periodonto, tem sido um tema de controvérsia e extenso debate 

(Jung et al., 1999). Embora uma variedade de condições oclusais tenham sido 

alegadamente relacionados para esta interação (tais como o bruxismo, má oclusão, 

abfração, etc), o foco central tem sido o trauma oclusal, resultante de forças 

excessivas aplicadas sobre o periodonto (Jung et al., 1999). 

Em relação ao ID de titânio (Ti), inexiste uma definição ou conceito preciso 

sobre SO. Neste estudo, a definição proposta levará em consideração as 

complicações resultantes (isto é, SO sobre implantes será definida como uma força 

excessiva que, uma vez aplicada a uma restauração implanto-suportada, resultará 

em complicações técnicas e / ou biológicas). 

Berglundh et al. (2005), sugeriram que a aplicação de uma carga funcional em 

IDs pode aumentar a osseointegração sem, contudo, causar perda óssea marginal, 

quando a carga oclusal é adequadamente distribuida. Entretanto, dados clínicos, 

radiográficos e histológicos, provenientes de uma recente revisão sistemática sobre 

os efeitos da SO na saúde dos tecidos peri-implantares, mostraram que: 1) não foi 

possível estabelecer (até o presente momento) se uma SO pode afetar 

negativamente a osseointegração, quando um controle de placa adequado é 

realizado; 2) a SO parece aumentar a densidade óssea (histológica) ao redor de IDs 
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na ausência de inflamação; e 3) a SO pode desempenhar um papel fundamental, no 

desenvolvimento de lesões peri-implantares (perda de osseointegração), quando o 

acúmulo de placa estiver presente (Chambrone et al., 2010). Especificamente sobre 

os resultados radiográficos existentes na literatura, estes serão descritos a seguir. 

 

  

2.2 Avaliação radiográfica em estudos experimentais testando SO 

 

 

Dada a natureza do experimento e a impossibilidade de se testar tal hipótese 

em humanos, a avaliação radiográfica dos efeitos de uma SO sobre IDs de Ti, tem 

sido focada em achados provenientes de estudos em modelo animal. Para a 

identificação dos estudos incluídos ou considerados neste subtópico, estratégias de 

pesquisa detalhadas foram utilizadas para a seleção e avaliação dos estudos 

existentes e cadastrados em quatro bancos de dados online (MEDLINE, EMBASE, 

LILACS e OpenSIGLE) (Chambrone et al., 2010).  A partir de uma amostra inicial de 

347 artigos potencialmente relevantes e selecionados para avaliação, apenas três 

estudos analisaram radiograficamente a ação de uma SO sobre implantes 

osseointegrados (Isidor, 1996; Miyata et al., 2000; Heitz-Mayfield et al., 2004). 

 O primeiro estudo a avaliar os efeitos de uma SO sobre implantes de titânio 

foi conduzido por Isidor (1996), em uma amostra de quatro macacos (Macaca 

fasciculares). Foram extraídos os incisivos, pré-molares e 1ºs molares mandibulares 

e instalados cinco implantes por animal oito meses após, sendo dois IDs com 

superfície usinada (lisa) e três tratadas com dióxido de titânio (TIO2) (Astra Tech, AB, 

Suécia - diâmetro 3,5 mm e comprimento 8,0 mm). Os implantes foram expostos 

seis meses após a instalação e os seguintes grupos foram formados: 1) segmento 

posterior – dois implantes (um TIO2 e um usinado) restaurados com uma prótese 

parcial fixa (PPF) ocluindo com coroas unidas (“splints”) recobrindo os pré-molares e 

molares superiores para obter SO e um controle de placa mecânico (escovação) 

semanal; 2) segmento posterior – dois implantes (um TIO2 e um usinado) 

restaurados apenas com abutments em infra-oclusão, colocação de um fio de 

algodão no sulco periimplantar de cada implante e ausência de controle de placa; 3) 

segmento anterior – um implante (TIO2) restaurado com um abutment em infra-

oclusão, colocação de um fio de algodão no sulco peri-implantar e ausência de 
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controle de placa. Durante o período do experimento, as PPFs foram trocadas de 

uma a duas vezes. Dados radiográficos foram coletados no momento da instalação 

das próteses/abutments, e aos três, seis, nove, 12, 15 e 18 meses de 

acompanhamento. Entre os implantes submetidos ao acúmulo de placa, houve um 

aumento gradual de perda de altura óssea marginal (média de 1,8 mm aos 18 meses 

– p < 0,001). Dos oito implantes submetidos à carga oclusal excessiva, cinco 

apresentaram uma área radiolúcida distinta ao seu redor e, no geral, houve um 

progressão de perda óssea estatisticamente significante (p < 0,001), alcançando um 

valor médio de 5,5 mm aos 18 meses de acompanhamento. Contudo, a diferença 

entre os grupos apresentou um nível de significância de p = 0,12, bem como 

nenhuma das comparações evidenciou diferenças entre as superfícies avaliadas. O 

autor deste estudo concluiu que a SO em IDs osseintegrados pode ser o principal 

fator para perda de osseointegração e que o acúmulo de placa pode resultar em 

perda da altura óssea marginal.   

 O segundo estudo a realizar uma avaliação radiográfica dos efeitos da 

sobrecarga oclusal foi conduzido por Miyata et al. (2000), em uma amostra de quatro 

macacos (Macaca fasciculares) submetidos à extração dos 2ºs pré-molares e 1ºs 

molares inferiores do lado direito, e a instalação de dois implantes IMZ (IDs 

revestidos com hidroxiapatita) (Friatec, Mannheim, Alemanha – diâmetro 2,8 mm e 

comprimento 8 mm) três meses após a remoção dos dentes. Passado um período 

de osseointegração de três meses, os implantes foram restaurados com coroas 

unitárias unidas, apresentando diferentes “alturas” de excesso oclusal (animal A – 

sem excesso de altura oclusal; animal B - 100µm; animal C - 180µm; animal D – 250 

µm de excesso oclusal) e submetidos a um controle de placa semanal. Radiografias 

tomadas antes da aplicação das cargas foram comparadas com as tiradas após 

quatro semanas. A comparação entre as imagens radiográficas tomadas antes da 

aplicação das próteses e após quatro semanas de carga mostraram que não houve 

alterações visíveis, tanto para o animal controle (A), quanto para o modelo com 100 

µm (B). No entanto, os autores observaram que para os animais C (180 µm) e 

principalmente D (250 µm), ocorreu reabsorção óssea próxima a 50% do 

comprimento dos implantes nas faces inter-implantes (distal do implante instalado na 

região de 2º  pré-molar e mesial do implante instalado na região de 1º molar). As 

conclusões deste estudo sugerem que a reabsorção óssea ao redor de ID 

provocada por SO, tende a aumentar a partir de excessos oclusais iguais ou 
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superiores a 180 µm, bem como também sugerem que existe a possibilidade da 

ocorrência de reabsorção óssea causada por SO exclusivamente, mesmo na 

ausência de inflamação do tecido peri-implantar. 

 O terceiro e último estudo, realizado por Heitz-Mayfield et al. (2004), utilizou 

uma amostra de seis cães da raça Labrador, submetidos à extração dos pré-

molares, 1ºs e 2ºs molares inferiores e a instalação de quatro implantes por hemi-

arco mandibular  (dois SLA e dois TPS; diâmetro 4,1 mm e comprimento 8,0 mm - 

Straumann AG, Basel, Suíça), três meses após as extrações.  Passado um período 

de cicatrização não submersa de seis meses, as hemi-arcadas de cada um dos 

animais foram separadas em grupo teste e grupo controle. Para o grupo teste, 

moldagens foram realizadas e coroas unitárias em ouro foram instaladas em cada 

um dos quatro implantes. Estas coroas foram preparadas de forma a reconstruir a 

oclusão cêntrica dos cães em um “hiper-contato”, proporcionando um aumento da 

dimensão vertical, em pelo menos, 3 mm.  O grupo controle e os dentes anteriores 

remanescentes ficaram em infra-oclusão e todos os animais foram mantidos em um 

regime de controle de placa diário (escovação + spray de clorexidina a 0,2%), até o 

termino do experimento. Posicionadores acrílicos foram fixados aos implantes e as 

radiografias foram tomadas em dois momentos distintos (previamente à instalação 

das coroas e oito meses depois). Medidas lineares (ML) referentes á distância entre 

o ombro do implante e o primeiro contato osso-implante, foram realizadas nos sítios 

mesial e distal de cada um dos implantes. O exame radiográfico foi realizado em 

imagens digitalizadas e padronizadas, em uma mesma exposição geométrica, com o 

auxílio de um programa de computador. Os resultados deste estudo mostraram que 

a média das MLs variou entre 3,5 e 3,6 mm no início do experimento e 3,6 e 3,8 na 

reavaliação aos oito meses sem, contudo, existirem diferenças consideradas 

estatisticamente significantes entre ou intra-grupos.  Os autores concluíram que os 

níveis de osso peri-implantar ao redor de implantes de titânio SLA e TPS não 

poderiam ser afetados em qualquer forma pela SO, e que, à 

luz das evidências do papel bacteriano no desenvolvimento da perda óssea peri-

implantar, os resultados deste estudo reforçariam a noção de que a SO poderia 

apresentar apenas um risco muito pequeno, se algum, para a integridade dos 

implantes osseointegrados. 
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2.3 Avaliação radiográfica e análise de subtração radiográfica digital em 

implantodontia 

 

 

O exame radiográfico do osso em contato com a superfície do implante é um 

importante fator na avaliação e diagnóstico de alterações nos tecidos ósseos ao 

longo do tempo (Nicopoulou-Karayianni et al., 1997). Radiografias panorâmicas e 

periapicais são rotineiramente utilizadas, para avaliar mudanças na altura do osso 

periimplantar, na osseointegração e na detecção do desenvolvimento de defeitos 

angulares. No entanto, o exame a olho nú das radiografias periapicais apresenta um 

valor limitado, pois não permite uma avaliação de alterações sutis do osso alveolar 

(Goodson et al., 1984; Brägger, 1988), bem como medições acuradas da altura da 

crista óssea peri-implantar, não podem ser realizadas em radiografias panorâmicas 

(Lang; Hill, 1977; Brägger, 1988). 

Os três estudos prévios que avaliaram radiograficamente os efeitos de uma 

SO em IDs osseointegrados, observaram somente alterações de altura óssea peri-

implantar, quer seja visual (Isidor, 1996; Myiata et al., 2000) ou assistida por 

programa de computador (Heitz-Mayfield et al., 2004). Entretanto, outros testes 

radiograficos, tais como os métodos de análise de imagens digitais via SRD, podem 

contribuir para o diagnóstico de alterações na qualidade, quantidade (área e 

avaliação métrica linear) e densidade do osso alveolar peri-implantar (Brägger, 1988; 

1994, 2005; Wenzel et al., 1992). 

Os primeiros relatos referentes a utilização de uma técnica de subtração 

radiográfica, foram descritos por  Ziedses des Plantes em 1935 (Brägger, 1988) 

como “a diferença entre duas radiografias realizadas antes e após a injeção de meio 

de contraste em arteriografia”. De forma a obter uma geometria de exposição 

reproduzível, a cabeça do paciente foi mantida sempre em uma mesma posição, 

através um artefato (biteblock), fixado ao aparelho de raios-x. Em seguida, um 

diapositivo da primeira radiografia foi subtraído da arteriografia após superposição, 

permitindo assim que a imagem dos vasos sanguíneos, preenchidos com meio de 

contraste fossem visualizados (Brägger, 1988).  

Basicamente, a subtração radiográfica esta baseada na eliminação de 

estruturas constantes entre duas imagens a serem comparadas e o realce das 

estruturas remanescentes, demonstrando alterações na densidade (Fourmousis et 
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al., 1994). No que diz respeito a SRD, esta técnica foi introduzida no diagnóstico 

odontológico por Rüttimann et al. (1981), Webber et al. (1982), e Gröndahl et al. 

(1983). Em  Periodontia, Lurie et al. (1983), foram os primeiros a aplicar um método 

similar para avaliar perda óssea alveolar crestal em lesões periodontais induzidas 

em animais (macacos). Nestes estudos, e a partir das radiografias iniciais, uma 

"máscara" foi produzida em um duplicador  de filmes radiográficos. Em seguida, as 

radiografias finais foram posicionadas na parte superior da máscara, e uma 

radiografia de subtração foi obtida no duplicador radiográfico (Lurie et al., 1983). 

Contudo, a qualidade de uma análise por SRD está diretamente associada a 

diversos aspectos inerentes á avaliação radiográfica planejada, tais como uma 

padronização da projeção geométrica entre as diferentes imagens, do tempo de 

exposição e dos procedimentos de revelação (Brägger, 1994; Fourmousis et al., 

1994). A obtenção de uma exposição simétrica, pode ser conseguida através da 

combinação de “blocos de mordida” (biteblocks) individualizados e de dispositivos 

posicionadores padronizados que permitem um posicionamento constante da 

estrutura a ser radiografada frente ao cone do aparelho de raios-X (Duckworth et. al. 

1983; Pitts, 1984; Harrison; Richardson, 1989; Zappa et al., 1991; Brägger, 1994), ou 

através do uso de cefalostatos (Jeffcoat et al., 1987). O tempo de exposição 

necessita ser constante e proveniente de uma mesma fonte emissora (isto é, um 

mesmo aparelho de raios-X) para todas as radiografias, bem como estas devem ser 

reveladas nas mesmas condições, preferencialmente ao mesmo tempo e através de 

condições automatizadas (Brägger, 1994, 2005). Cabe-se ressaltar que a obtenção 

destas condições, em sua totalidade, não é fácil, e que antes da realização da SRD, 

pode-se fazer necessária a utilização de recursos eletrônicos (programas de 

computador) para uma correta adequação das imagens.    

Atualmente, a SDR pode ser realizada em imagens obtidas de forma direta ou 

semi-direta através de sensores digitais ou placas de fósforo, respectivamente 

(radiografia digital) ou de maneira convencional (imagens digitalizadas), a partir de 

filmes radiográficos convencionais lidos por um scanner próprio para diapósitivos 

capaz de captar a imagem impressa na película e a transformar em imagem digital. 

Para a realização da análise de SRD as imagens digitais devem ser captadas ou 

convertidas em um escala de cinza de 8 bits, onde cada um dos pixels (menor ponto 

que forma uma imagem digital) apresentará até 256 tons de cinza. As imagens a 

serem comparadas devem apresentar mesmo tamanho e geometria de exposição de 
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forma a permitir que ao se realizar a subtração da imagem final (desfecho) pela 

inicial (baseline), uma nova imagem seja gerada representando as alterações 

qualitativas (avaliação da densidade óssea) e quantitativas (avaliação do histograma 

da distribuição dos tons de cinza em uma região de interesse) (Brägger et al., 1988; 

Christgau et al.,1996; Schou et al., 2003; Eickholz et al., 2007; De moraes et al., 

2009). Contudo, possíveis alterações de densidade provocadas por diferentes 

tempos de exposição e/ou condições de revelação, devem ser corrigidas.  

Antes da realização da SRD, as imagens podem necessitar de pequenas 

correções de angulação e enquadramento, realizadas facilmente com o auxílio de 

programas de edição de imagens, a partir do uso de pontos de referência comuns 

em ambas as imagens a serem comparadas. Por outro lado, estas correções podem 

apenas compensar erros causados pelo posicionamento do filme e não por erros 

proporcionados por alterações na posição da fonte emissora de raios-X (Webber et 

al., 1984; Fourmousis et al., 1994; Brägger, 2005). Além disso, os histogramas 

referentes aos níveis de cinza de ambas as imagens (inicial e final), devem ser 

comparados e ajustados se necessário, usando equações matemáticas por métodos 

de correção de contraste não paramétricas (Rüttiman et al., 1986).  Atualmente, as 

análises são realizadas com o auxílio de programas de computador, tais como o 

Variable Scan Frame Grabber (Imaging Technology Inc., Woburn, MA., EUA), o 

Image Tool  versão 3.0 (University of Texas Health Science Center em San Antonio, San 

Antonio , TX, EUA) e o  X-PoseIt (versão 3.1.17, Image Interpreter System, 

Dinamarca), entre outros. Normalmente, estes programas ao realizarem uma análise 

de SRD em um par de radiografias, executam correções automáticas na imagem de 

subtração obtida (isto é, atribuição de 128 níveis de cinza – centro da escala), de 

forma a promover uma melhor avaliação das alterações ocorridas. Por exemplo, em 

uma área onde não houve mudanças na densidade, óssea, os tons de cinza 

presentes estarão dispostos no centro da escala, ou seja, 128.  Já sítios 

apresentando perda ou ganho de densidade apresentarão um nível inferior ou 

superior aos 128 tons de cinza, respectivamente (Brägger et al., 1988, 1991; 

Brägger, 1994, 2005; Christgau et al., 1996; Schou et al., 2003; Eickholz et al., 

2007). Além disso, os níveis de cinza encontrados poderão ser avaliados com o 

auxílio de histogramas e a densidade encontrada pode ser representada por cores, 

tais como azul (ganho), vermelha (perda) ou verde (sem alterações) (Brägger et al., 

1988, 1991; Brägger, 1994; Brägger; Pasquali, 1989).  
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Um último aspecto importante a ser avaliado nas imagens, diz respeito à 

quantidade de “noise” (alteração presente na imagem de subtração) obtida pela 

SRD, após a transformação de uma radiografia analógica (convencional) em uma 

imagem digitalizada. A aplicação de filtros digitais que substituem cada um dos 

pixels na imagem pelo valor da mediana dos pixels imediatamente à sua volta, 

servem para reduzir a quantidade de “noise” obtida em imagens de baixa freqüência, 

bem como a utilização de desvio-padrão dos histogramas em regiões controle (sem 

a interferência do tratamento ou doença), podem ser utilizadas para auxiliar na 

avaliação da distribuição dos níveis de cinza (amplitude de variação), na imagem 

subtraída. Cabe-se ressaltar que não é possível evitar totalmente a presença de 

interferência nas imagens e que este aspecto deve ser considerado durante a 

avaliação densitométrica das imagens. Desta forma, recomenda-se considerar como 

interferência, um ou mais desvios-padrão observados no histograma da região de 

controle da imagem subtraída (Schou et al., 2003). 

Estes programas podem ser aplicados também na avaliação padronizada e 

sistematizada de outros parâmetros radiográfico peri-implantares (Nicopoulou-

Karayianni et al., 1997; Schou et al., 2003; Brägger, 2005; Hänggi et al., 2005; Jung 

et al., 2008; Cochran et al., 2009; De moraes et al., 2009).  

 

  

2.4 Topografia superficial e características das superfícies SLA e SLActive 

 

 

 A utilização do titânio (Ti) em odontologia, como um biomaterial para a 

“ancoragem intra-óssea de próteses dentárias”, foi inicialmente demonstrada há 

mais de 40 anos (Brånemark et al., 1969), e hoje, o Ti comercialmente puro e Ti-6Al-

4V, são considerados como os materiais padrão utilizados na confecção de 

implantes dentários, devido à sua excelente biocompatibilidade e propriedades de 

osseointegração (Adell et al., 1981; Brånemark et al., 1983; Tengvall; 

Lundström,1992; Kasemo; Lausmaa, 1994). 

Normalmente, após a sua instalação, existe uma interação da superfície do 

implante com a água, íons e diferentes biomoléculas, onde a natureza destas 

interações, tais como a hidroxilação da superfície de óxido pela adsorção 

dissociativa da água, formação de uma camada elétrica dupla e adsorção e 
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desnaturação de proteínas, determina como as células e tecidos respondem ao 

implante, mais especificamente, ao processo de osseointegração (Carlsson et al., 

1989; Dee et al., 1996; Lavos-valereto et al., 2002). Contudo, desde o início de sua 

utilização muitos esforços vêm sendo realizados para melhorar a osseointegração 

através de processos de modificação das propriedades da superfície do Ti, de forma 

a promover adsorção de proteínas, interação de célula ósseas com a superfície do 

ID e a formação dos tecidos peri-implantares (Brunette; Chehroudi, 1999; Sykaras et 

al., 2000;  Ganeles et al., 2008).  

Diferentes recursos físico-químicos, morfológicos e biomecânicos (Ito et al., 

1991) vêm sendo desenvolvidos de forma a aumentar a velocidade e melhorar a 

qualidade do processo de osseointegração, influenciando na resposta celular e dos 

tecidos,  independentemente do local, tipo e quantidade de tecido ósseo. Em relação 

aos métodos físico-químicos, estes envolvem a alteração da carga, composição e 

energia da superfície com o propósito de melhorar a interface de osseointegração, 

ou seja, o contato implante-osso (Krukowski et al., 1990; Baier; Meyer, 1998; Puleo; 

Thomas, 2006). Os métodos morfológicos abrangem as alterações da rugosidade e 

morfologia/topografia superficial e visam aumentar a área de superfície do implante 

em relação ao osso adjacente, aumentar a inserção celular ao osso, aumentar a 

quantidade de osso sobre a superfície do implante, melhorar a força interfacial e de 

cisalhamento, devido ao aumento da interação biomecânica do implante ao osso 

(Wennerberg; Albrektsson, 2000),  induzir a orientação do contato implante-osso 

(Brunette, 1988) e prevenir o crescimento epitelial sobre os implantes (Rompen; 

Domken, 2006). Já os métodos biomecânicos oferecem uma alternativa e/ou 

complemento aos métodos físico-químicos e morfológicos, uma vez que estes 

métodos buscam utilizar conhecimentos biológicos e bioquímicos da diferenciação e 

funções celulares (Brunski et al., 1979; Dee et al., 1996; Sonnleitner; Huemer, 2000; 

Lumbikanonda; Sammons, 2001). O propósito da modificação biomecânica da 

superfície é imobilizar proteínas, enzimas e peptídeos sobre a superfície do implante 

com o objetivo de induzir a resposta de células e tecidos específicos, levando a um 

controle das moléculas liberadas na região de interface osso-implante (Anselme, 

2000). 
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Em relação à topografia de superfície, estas podem ser classificadas como 

minimamente rugosa (0,5 a 1,0 µm), de rugosidade intermediária (1,0 a 2,0 µm) e 

rugosa (2,0 a 3,0 µm), ou mesmo de textura convexa (por exemplo, em superfícies 

recobertas com hidroxiapatita ou spray de plasma de titânio) ou de textura côncava 

(por exemplo, superfícies tratadas com ácidos ou jateadas) (Sykaras et al., 2000).  

Como anteriormente citados, os principais métodos utilizados para aumentar a 

rugosidade superficial são:  

1. jateamento da superfície do Ti por partículas de diferentes diâmetros (de 

granulação pequena, média ou grande) e composições (exemplo, Al2O3 e 

TiO2) (Cochran et al., 1996). Este método tem como vantagens permitir uma 

melhor adesão, proliferação e diferenciação dos osteoblastos (Aparicio et al., 

2002), bem como aumenta a formação óssea e dificulta a aderência de 

fibroblastos e proliferação de tecido mole (Bowers et al., 1992); 

2. condicionamento ácido da superfície, levando à erosão e formação de 

irregularidades de diâmetro e formato específicos a partir de uma 

concentração, tempo de aplicação e temperatura padronizados da solução 

ácida (Orsini; Assenza, 2000).   Esta técnica pode empregar o duplo ataque 

ácido, com a finalidade de criar uma micro-textura ao invés de uma macro-

textura (ataque ácido simples) (Klokkevold et al., 2001). Este procedimento 

apresenta como vantagens maior adesão e expressão de genes 

extracelulares e plaquetários, auxilia na colonização de osteoblastos no sítio 

peri-implantar e promove a osseointegração (Klokkevold et al., 2001). 

3. jateamento e condicionamento ácido de superfície, produzido por um 

processo de granulação de 250-500µm seguido de condicionamento ácido 

com ácido sulfúrico ou hidroclorídrico. Neste processo, o jateamento tem 

como objetivo aumentar a rugosidade superficial e o condicionamento ácido, 

promover a limpeza e a formação de uma micro-textura sobre a superfície 

(Buser et al., 1998; Cochran et al., 1998; Galli et al., 2005). 

4. superfície tratada com spray de plasma, produzido a partir do aquecimento, 

por exemplo da hidroxiapatita, via uma chama de plasma em alta 

temperatura, fazendo com que esta seja propelida sobre o implante em torno 

de 50 a 100 µm (Hahn; Palich, 1970; Gottlander et al., 1997).  Estes métodos 

têm a vantagem de aumentar a área da superfície, as forças de tensão da 
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interface de osseointegração e estabilidade primária dos implantes 

(Schroeder et al., 1981); 

5. superfícies revestidas, através de métodos envolvendo recobrimento da 

superfície de Ti por outros materiais, através de métodos tais como 

implantação iônica, anodização (Zhu et al., 2004) e recobrimento por 

hidroxiapatita (Ducheyne et al., 1986; De groot et al., 1987; Denissen et al., 

1989; Gross et al., 1997). Estes procedimentos têm como objetivo aumentar a 

deposição e inserção do osso ao implante.  

Estes detalhes referentes à superfície de um implante, tais como topografia, 

características químicas, carga da superfície e molhabilidade, têm sido descritos 

como um importante fator de influência ao processo de osseointegração 

(Albrektsson et al., 1981). Por exemplo, alguns tratamentos de superfície podem 

envolver a adição de elementos como a hidroxiapatita ou plasma de titânio (TPS), 

enquanto outros envolvem a remoção de material como jateamento e o ataque 

ácido, de forma a aumentar a rugosidade das superfícies e melhorar a 

osseointegração, quando comparadas a superfícies lisas e polidas (Buser et al., 

1991, 1998, 1999; Gotfredsen et al., 1995; Wennerberg et al., 1997; Suzuki et al., 

1997; Cochran et al., 1998; Piattelli et al., 1998; Cochran, 1999; Cordioli et al., 2000; 

Grassi et al., 2006).  

Histologicamente, superfícies de titânio tratadas com jateamento e/ou ataque 

ácido, apresentam uma porcentagem de contato entre osso e implante 

estatisticamente maior que superfícies polidas ou usinadas (Buser et al., 1991; 

Gotfresen et al., 1992; Wennerberg et al., 1995). Além disso, estas modificações de 

superfície têm sido utilizadas com sucesso, por influenciarem na produção local e 

expressão de diferentes fatores moleculares (fatores de crescimento e citocinas), e 

na diferenciação dos osteoblastos (Kieswetter et al., 1996; Lincks et al., 1998; 

Schwartz et al., 1999; Boyan et al., 2003), e na estabilidade dos implantes ao longo 

do tempo, tanto em estudos pré-clínicos (Carlsson et al., 1988; Cochran et al., 1996; 

Li et al., 2002 ), quanto clínicos (Roccuzzo et al., 2001, 2008; Cochran et al., 2002; 

Barewal et al., 2003; Bornstein et al., 2003,  2005). 

Dados provenientes de um grupo de ensaios clínicos, avaliando implantes 

com superfície jateada e tratada com ácido (SLA), mostraram que esta superfície 

proporcionou períodos de cicatrização reduzidos, de seis a oito semanas, quando 
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comparados ao período convencional e consagrado (três a seis meses), comumente 

proposto na literatura (Adell et al., 1990; Zarb; Schmitt, 1990; Mericske-Stern et al., 

1994; Buser et al., 1997), bem como uma taxa de sobrevida dos implantes ao redor 

de 99%, em estudos com um tempo de acompanhamento de até cinco anos 

(Roccuzzo et al., 2001, 2008;  Cochran et al., 2002; Bornstein et al., 2003, 2005). 

Assim como as características da rugosidade superficial, as características 

químicas são um fator determinante para a aposição e/ou formação de osso peri-

implantar, pois estas influenciam as cargas elétricas superficiais e a molhabilidade, 

isto é, o ângulo de contato entre uma gota de líquido em superfície horizontal 

(Ganeles et al., 2008; Bornstein et al., 2009). A molhabilidade é largamente 

dependente da energia livre da superfície e afeta o grau de contato entre a 

superfície do implante e o ambiente ao seu redor, onde quanto maior a 

molhabilidade, maior a interação entre o biomaterial e os fluídos do hospedeiro 

(Kilpadi; Lemons, 1994). As características hidrofílicas apresentadas pela superfície 

de óxido de titânio, podem ser consideradas como uma conseqüência da ampla 

hidratação/hidroxilação da camada de óxido, levando a uma alta molhabilidade pela 

água e a uma interação da superfície com o escudo de água, ao redor de 

biomoléculas como proteínas (Rupp et al., 2006).  Esta interação tende a acelerar e 

aumentar a aposição óssea sobre esta superfície hidrofílica de titânio (Buser et al., 

2004), e assim elevar os valores de torque de remoção (Fergunson et al., 2006),  

durante a fase inicial de cicatrização. Desta forma, estas características poderiam 

permitir uma redução maior no período de cicatrização dos implantes (Bornstein et 

al., 2009). 

Recentemente, uma nova superfície modificada de Ti denominada de 

SLActive (Straumann AG, Basel, Suíça), foi desenvolvida a partir da superfície SLA 

(superfície jateada por areia de granulação grossa e condicionada por ácido). Esta 

modificação química da superfície é caracterizada por um filme de TiO2 

hidroxilado/hidratado, produzido em condições de N2, mantido através do seu 

armazenamento em uma solução salina isotônica (Ganeles et al., 2008). A superfície 

SLActive tem como principais características uma alta energia livre de superfície, 

contaminação reduzida por hidrocarbonetos atmosféricos e a capacidade de ser 

altamente hidrofílica, apresentando um ângulo de contato com a água próximo a 

zero, quando comparado a superfície SLA convencional (ângulo de 139.9º) (Zhao et 

al., 2005; Rupp et al., 2006).  
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Histologicamente, superfícies SLActive, quando comparadas a SLA 

convencionais, mostraram maior atividade celular precoce, maior diferenciação de 

osteoblastos, maior produção de osteocalcina e  fatores de crescimento locais, tais 

como a  PGE2 and TGF-b1 (Zhao et al., 2005), bem como maior expressão gênica 

de osteocalcina, fosfatase alcalina, colágeno tipo I, osteoprotegerina,  gliceroaldeido-

3-fosfato desidrogenase, TGF-1b e VEGF (Qu et al., 2007; Rausch-fan et al., 2009). 

Além disso, a resposta dos osteoblastos parece ser muito maior do que a somatória 

dos efeitos proporcionados pela energia de superfície e da topografia, se analisados 

de forma independente, provavelmente por um efeito sinérgico entre ambos (Zhao et 

al., 2005). Estudos pré-clínicos mostraram maior aposição óssea nos estágios 

iniciais de cicatrização (até 60% maior formação óssea) (Buser et al., 2004; Schwarz 

et al., 2007a; Bornstein et al., 2008),  maior atividade celular e proliferação de 

estruturas vasculares (Schwarz et al., 2007a),  formação precoce e maior de osso 

maduro (Buser et al., 2004; Bornstein et al. 2008),  maior inserção de tecido 

conjuntivo subepitelial formado por fibras colágenas organizadas e numerosos vasos 

sanguíneos (Scwarz et al., 2007b), e maiores valores de torque de remoção nas 

primeiras oito semanas (Fergunson et al., 2006) para as superfícies SLActive, na 

comparação com a versão convencional. 

 

 

2.5 Período de osseointegração 

 

 

Com respeito ao período de osseointegração, acreditava-se que a aplicação 

de uma carga oclusal precocemente, poderia levar à formação de um tecido fibroso 

na interface osso-implante e comprometer a cicatrização (Brånermark et al., 1977; 

Adell et al., 1981). Em relação à superfície SLA, Buser et al. (2000), recomendaram 

como protocolo padrão que a aplicação de cargas deveria ocorrer  entre seis e oito 

semanas, após instalação do implante em áreas de osso com qualidades tipo I a III 

(Lekholm; Zarb, 1985), e de três a quatro meses em áreas com qualidade óssea tipo 

IV (Lekholm; Zarb, 1985).  Para implantes SLActive, estudos recentes sugerem um 

tempo de cicatrização reduzido, de três a quatro semanas (Ganeles et al., 2008; 

Bornstein et al., 2009). 
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Achados clínicos, radiográficos e histológicos, mostraram que implantes (com 

diferentes superfícies), postos em função imediata, estão passíveis de uma 

cicatrização com a formação de tecido mineralizado em sua interface, e de 

apresentarem manutenção de sua estabilidade ao longo do tempo, quando 

instalados em áreas de osso denso (Chiapasco et al., 1997; Tarnow et al., 1997; 

Testori et al., 2001; Chiapasco; Gatti, 2003; Misch; Degidi, 2003; Degidi et al., 2003, 

2009; Rocci et al., 2003a,b; Testori et al., 2004). De maneira geral, implantes 

submetidos à carga imediata, tendem a apresentar uma perda óssea longitudinal e 

características dos tecidos moles peri-implantares, semelhantes aos implantes 

postos em função tardia/carga convencional (Ganeles; Wismeijer, 2004). Rocci et al. 

(2003b), sugeriram que a aplicação de uma carga oclusal precoce funcional, ou seja 

dentro dos limites fisiológicos, pode estimular a formação óssea, como um resultado 

da adaptação do osso à carga. Estes autores encontraram também maiores valores 

percentuais em relação ao contato implante-osso (CIO) e valores superiores em 

análises de freqüência de ressonância, em implantes submetidos à carga imediata, 

bem como uma compactação óssea em direção à superfície dos implantes e uma 

estrutura similar à lâmina dura, ao redor de ID colocados em osso trabecular (Rocci 

et al., 2003b). Em relação à compactação óssea, esta provavelmente influenciou a 

estabilidade dos implantes, devido a um aumento da rigidez do sistema implante-

osso (Rocci et al., 2003b).  

Além disso, alguns estudos demonstraram maiores valores do CIO em 

implantes com carga imediata (Testori et al., 2002; Degidi et al., 2003). Contudo, 

Becker et al. (2002), observaram maiores valores de CIO para implantes não 

carregados imediatamente e que as roscas do implante localizadas em contato com 

o tecido ósseo, foram preenchidas principalmente com osso lamelar maduro e que 

novos ósteons formados secundariamente, foram observados com freqüência. Em 

um estudo recente, Degidi et al. (2009), mostraram uma alta taxa de sobrevida em 

um grupo de implantes submetidos à carga imediata (98.8%)  e uma perda óssea 

média < 1 mm após cinco anos de acompanhamento, o que permitiu aos autores 

concluir que a utilização desse protocolo permitiu a manutenção da interface de 

tecidos mineralizados com os implantes, a partir de um ponto de vista clínico. 

Contudo, estes autores observaram que alguns pré-requisitos são necessários para 

a utilização desta técnica, tais como estabilidade clínica primária, aplicação desta 

técnica apenas em restaurações com mais de um implante (implantes estejam 
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unidos pela prótese), que as próteses provisórias reduzam ou controlem as forças 

mecânicas aplicadas sobre os implantes, e que estas próteses não sejam removidas 

durante o período de cicatrização (Degidi et al., 2009).  

De maneira geral, protocolos de tratamento envolvendo a ativação imediata 

ou precoce de um implante, tornaram-se aceitos pela literatura odontológica em 

diferentes situações clínicas (Tarnow et al., 1997; Schnitman et al., 1997; Jaffin et 

al., 2000; Cochran et al., 2002; Roccuzzo; Wilson, 2002; Attard; Zarb 2005; Degidi; 

Piattelli, 2005; Nkenke; Fenner, 2006; Jokstad; Carr, 2007; Degidi et al., 2009). 

Especificamente para implantes SLA, estudos envolvendo o uso de carga imediata 

em mandíbula e maxila parcialmente ou totalmente edêntulas, através de 

restaurações unitárias, coroas unidas ou próteses fixas, reabilitações envolvendo 

uma arcada inteira e overdentures (Jaffin et al., 2000; Cochran et al., 2002; 

Roccuzzo; Wilson, 2002; Cornelini et al., 2004; Stricker et al., 2004; Bergkvist et al., 

2005; Luongo et al., 2005; Tortamano et al., 2006; Fischer; Stenberg, 2006) 

mostraram taxas de sucesso e de sobrevivência dos implantes similares aos 

implantes com cicatrização submersa e carga convencional.  

Em resumo, a utilização de protocolos de carga imediata ou precoce, possui 

algumas vantagens como a restituição de uma função de mastigação normal, 

eliminação do uso de próteses provisórias e restituição da estética dos pacientes 

(Ganeles; Wismeijer, 2004; Ganeles et al., 2008). 

 

 

2.6 Sauserização 

 

 

Dados provenientes de diversos estudos envolvendo protocolos de aplicação 

imediata, precoce ou convencional de cargas, mostraram a ocorrência de áreas de 

reabsorção óssea pericervical de + 2 mm ao redor dos implantes, a partir de sua 

exposição ao meio bucal (Albrektsson et al., 1981, 1986; Berglundh; Lindhe, 1996; 

Cochran et al., 2009). Este fenômeno é descrito na literatura como saucerization 

(saucerização) e ocorre em todos os implantes osseointegrados, independentemente 

do seu design, das características da superfície, conexão, plataforma e das 

características individuais de cada paciente (Consolaro et al., 2009), em detrimento a 

formação de uma condição anatômica semelhante a que ocorre em dentes naturais, 
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ou seja, espaço biológico (Albrektsson et al., 1981, 1986; Berglund; Lindhe, 1996; 

Cochran et al., 2009).  

Radiograficamente, a saucerização apresenta uma imagem em formato de 

“pires” ao redor de toda a região cervical de um implante (Consolaro et al., 2009). 

Consolaro et al. (2009) em uma recente revisão de literatura, descreveram a 

seguinte seqüência para este processo:  

1) Com a instalação do cicatrizador ou diretamente do intermediário e coroa, o 

epitélio estratificado pavimentoso da mucosa bucal se justapõe à superfície com sua 

espessura normal; 

2) Nesta condição, as células que ficaram com as membranas celulares expostas 

(devido a áreas de ulceração provocadas pelo trauma cirúrgico), unem-se a 

mediadores para que ocorra uma interação com seus receptores; 

3) O fator de crescimento epidérmico ou epitelial (FCE) da saliva e das células 

epiteliais, estimulam a proliferação epitelial peri-implantar, dando início à formação 

do epitélio juncional peri-implantar; 

4) O epitélio juncional peri-implantar passa ter um aumento no número de camadas 

de células e assume uma conformação semelhante à do epitélio juncional dos 

dentes naturais; 

 5) Essa nova conformação do epitélio juncional peri-implantar, aproxima-o da 

superfície osseointegrada, aumentando a concentração local de FCE e, em 

conseqüência, acelera a reabsorção óssea, dando início a saucerização (que poderá 

ocorrer durante semanas ou meses) levando a um espaço biológico estável entre o 

osso cervical integrado ao implante e o epitélio juncional peri-implantar, tal como 

ocorre nos dentes naturais; 

6) Ao final deste processo, tem-se um equilíbrio e estabilização da saucerização, 

permitindo que o osso volte a se corticalizar na superfície cervical, e uma vez 

promovida à junção epitélio-implante, a penetração do FCE salivar cessa ou é 

reduzida consideravelmente e o processo de proliferação epitelial de renovação 

celular volta ao normal. 

A partir daí e devido à estabilização do processo, estando os tecidos peri-

implantares em estado de saúde (isto é, na ausência de inflamação provocada pelo 

biofilme dental) a perda óssea cervical decorrente da saucerização  estabiliza-se 

(Albrektsson et al., 1981, 1986; Cochran et al., 2009; Consolaro et al., 2009). Outros 

fatores biomecânicos secundários, tais como trauma cirúrgico provocado por super 
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aquecimento do tecido ósseo (Ericsson; Albrektsson, 1983), macro e micro desenho 

do implante (forma geométrica, topografia do implante, conexão implante-pilar 

protético), CounterSink, altura da plataforma e posição do implante em relação ao 

nível-ósseo, poderão influenciar no processo de saucerização (Wennerberg; 

Albrektsson, 2010). 

Para os implantes com superfícies SLA e SLActive instalados em áreas que 

não receberam enxertos autógenos ou outros substitutos ósseos, a quantidade de 

saucerização variou de aproximadamente 0,20 mm a 0,9 mm entre 6 meses e 12 

meses (Bornstein et al., 2007, 2009; Ganeles  et al., 2008; Roccuzzo et al. 2008; 

Zöllner et al., 2008; Morton et al., 2010; Van de Velde et al., 2010). 

 

 

2.7 Considerações sobre reconstruções do tipo cantilever implanto-suportadas 

 

 

Em 1994, White et al. determinaram os efeitos do comprimento da extensão 

protética em cantilever, na transferência de carga para a mandíbula. Um modelo 

fotoelástico de uma mandíbula humana edêntula, com reabsorção óssea moderada 

e com 13 implantes Branemark foi construído e utilizado na simulação de forças em 

modelos de cantilever. Os resultados mostraram que os maiores níveis de stress 

estiveram localizados na crista óssea alveolar distal do implante mais distal, 

independente do comprimento do cantilever.  Os estresses apicais neste implante, 

desenvolveram-se em reciprocidade ao efeito da força de inclinação ocorrida no 

cantilever, bem como pouca transferência de carga aos implantes adjacentes foi 

observada. 

Akça e Iplikçioglu (2002) avaliaram o efeito da inserção adicional de um 

implante curto no lugar de uma extensão em cantilever, na distribuição do estresse 

comparado à prótese parcial fixa, combinada dente/implante (PPFC), na região 

posterior de mandíbulas edêntulas. Através da construção de modelos finitos 

baseados em mandíbulas classificadas como classe II de Kennedy, seis implantes 

foram projetados em dois modelos: extensões em cantilever anterior e posterior, 

comparadas com a colocação de um implante curto adicional, sendo ambos os 

modelos submetidos a uma força oclusal de 400 N. Os resultados mostraram 

menores valores de estresse no modelo composto com implantes curtos. Os autores 
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sugeriram que, em aplicações clínicas, quando a utilização de uma PPFC for 

inevitável devido a restrições anatômicas, a colocação de um implante curto deve 

ser considerada. 

Yokoyama et al. (2004), avaliaram a influencia da posição  e do comprimento 

de implante na distribuição dos estresse (forças oclusais) em próteses parciais fixas 

(PPF) em cantilever , através de modelos 3-D finitos.  Sobre modelos utilizando 

implantes de 10 ou 12 mm e distando de 3 a 11 mm da face distal do ultimo pré-

molar presente, os autores observaram que a utilização de implantes com 12 mm 

demonstraram pouca influencia na redução de stress sobre o osso, bem como 

encontraram altos níveis de stress adjacente às faces mesiais de implantes 

localizados > 9 mm dos primeiros pré-molares. Concluiu-se que a localização do 

implante em PPF em cantilever é um fator significante que pode influenciar no 

estresse criado no osso. 

Wennström et al. (2004), avaliaram, retrospectivamente, se a inclusão de 

extensões em cantilever seriam capazes de aumentar a quantidade de perda óssea 

marginal em próteses parciais fixas, suportadas em extremo livre em implantes, 

durante um período de função de 5 anos. Quarenta e cinco pacientes parcialmente 

dentados foram tratados periodontalmente, receberam 50 PPFC (implantes Astra 

Tech System) e foram mantidos em um programa de controle e manutenção 

periodontal. Os resultados mostraram que as PPFC foram semelhantes às PPF sem 

cantilever  quanto a alterações no nível ósseo alveolar.  

Kreissl et al. (2007), avaliaram a incidência dos problemas técnicos mais 

comuns  (perda de rosca, fratura do implante, fratura da prótese) associados, à 

próteses parciais fixas (PPF) suportadas por implantes após 5 anos de função. Em 

76 pacientes parcialmente edêntulos, foram instalados 205 implantes (machined 

surface) (3i Corporation, Palm Springs, EUA) e restaurados com 112 próteses (23 

PPF com cantilever). Os resultados mostraram uma taxa de sobrevivência dos 

implantes de 94,5%, estando a maior incidência de complicações associadas às PPF 

com cantilever (taxa de sobrevivência de 68,6%). 

Pjetursson et al. (2007), realizaram uma revisão sistemática da literatura 

onde foi comparada a taxa de sobrevivência de diferentes tipos de  implantes, 

próteses fixas suportadas por implantes e dentes em um período de 5  e 10 anos 

após a instalação das próteses. Os resultados das meta-análises mostraram que as 

PPF com cantilever apresentaram uma taxa de sobrevivência dos implantes de 
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91,4%.  Entre os estudos de 10 anos, esta taxa caiu para 80, 3 %.  Entre todos os 

tipos de próteses (unitárias e PPF), as PPFC foram as que apresentaram as 

menores taxas  de sucesso. 

Van de Velde et al. (2010), em um estudo prospectivo, descreveram uma 

técnica clínica que permite a instalação de próteses em cantilever temporária, 

colocadas em função um dia após a inserção dos implantes (quatro a seis por 

paciente), bem como os resultados observados após 3 anos, de 4 a 6 implantes de 

superfície lisa, instalados na região inter-foramem.  Noventa implantes foram 

instalados em 18 pacientes portadores de mandíbulas edêntulas (cinco pacientes 

fumantes e um com Síndrome de Down). No dia da cirurgia, foi instalada uma ponte 

provisória com cantilever de 10 elementos. Após um período médio de 144 dias, 

foram instaladas as próteses definitivas compostas por 12 elementos. Os resultados 

deste estudo mostraram que dois dos cinco implantes do paciente portador de 

Síndrome de Down foram perdidos após três meses e um outro implante foi perdido 

após 11 meses devido à fratura da estrutura metálica (taxa de sobrevivência de 

96,7%). A remodelação óssea avaliada através de radiografias periapicais, revelou 

uma perda média de 1,8 mm durante o primeiro ano de função, entretanto sem 

perdas significantes entre 12 e 36 meses de avaliação. Os autores concluíram que 

implantes lisos podem ser postos em função, imediatamente após a instalação de 

próteses fixas totais. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo deste estudo foi por meio de radiografias periapicais digitais e 

utilizando a subtração linear, avaliar quantitativamente e qualitativamente os efeitos 

da sobrecarga oclusal sobre o tecido ósseo ao redor de implantes de superfície SLA 

e SLActive, restaurados precocemente com reconstruções do tipo cantilever.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

A descrição do protocolo de pesquisa, da amostra animal, dos procedimentos 

cirúrgicos e protéticos e o período de sobrecarga, estão descritos de forma integral 

nesta seção. O esquema seguido pelo experimento está representado na figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Fluxograma do estudo 

 

 

 

4.1 Protocolo de pesquisa e amostra animal 

 

 

Foi delineado um ensaio clínico aleatorizado (ECA) para avaliar o efeito de 

cargas mastigatórias aplicadas dinamicamente sobre implantes osseointegrados de 

titânio, utilizando-se de um modelo animal em cães. O tratamento dos cães foi 

realizado no Biotério da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e, para esta 

finalidade, os Comitês de Ética da UEM e de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo, aprovaram o protocolo desta pesquisa 

(Anexos A e B). Foram utilizados cinco cães da raça Beagle de 1 ano de idade e 

pesando cerca de 12-13 kg cada, com saúde geral e bucal, mantidos em uma dieta 

convencional à base de ração animal. 

 

 

 

  

Próteses/cargas 
sobre os implantes  
e avaliação inicial 

(radiografias iniciais) 
 

Baseline (dia 0) 

Reavaliação/ 
término do 

experimento 
(radiografias finais) 

 
24 semanas 

Remoção das 
suturas 

 
 
 

- 03 semanas 

Enceramento, 
prova e ajuste 

protético 
 
 

- 02 e -01 semana 

Extração dos 
dentes 

 
 
 

- 16 semanas 

 

Instalação 
dos implantes 

 
 
 

- 04 semanas 
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4.2 Procedimentos cirúrgicos 

 

 

Durante os procedimentos cirúrgicos e medidas radiográficas, os animais 

foram anestesiados com Ketamina administrada por via endovenosa (10%, 8mg/kg, 

Agener União, São Paulo, Brasil). Inicialmente, o primeiro, segundo e terceiro pré-

molares e a raiz mesial dos quarto pré-molares em ambos os lados da mandíbula, 

foram extraídos. Os quarto pré-molares foram hemi-seccionados com o uso de uma 

broca cilíndrica e os canais das raízes distais foram esvaziados, tratados e 

preenchidos com guta-percha. Após um período de cicatrização de três meses, 

retalhos de espessura total foram elevados e cada animal recebeu três implantes 

SLA e três implantes com superfície SLA modificada (SLActive) (Straumann AG, 

Basel, Suíça). Implantes com 3,3 mm de diâmetro e 8,0 mm de comprimento foram 

instalados (Luiz Lima) a 10 mm de distância entre si, perfazendo um total de 30 IDs 

instalados conforme as recomendações do fabricante. O estudo utilizou um desenho 

de aleatorização por blocos e formato de boca dividida, onde uma das hemi-arcadas 

mandibulares de cada animal foi sorteada para receber implantes SLA e a outra 

implantes SLActive.  Depois disso, cicatrizadores (Straumann AG, Basel, Suíça) 

foram rosqueados aos implantes, os retalhos elevados (vestibular e lingual) foram 

reposicionados e estabilizados com suturas interrompidas de fio de náilon 5-0, de 

forma a permitir uma cicatrização não-submersa dos implantes (isto é, transmucosa), 

e as moldagens iniciais foram realizadas. As suturas foram removidas após 07 dias e 

um regime de controle de placa, incluindo a higienização dos implantes três vezes 

por semana com o uso da escova (escovação) e solução de clorexidina 0,12%, foi 

introduzido e mantido durante o período de estudo. Em adição, quando considerado 

necessário, os cães foram submetidos a procedimentos de raspagem e polimento 

dental para a eliminação de cálculo supragengival. 

 

 

4.3 Reconstrução protética e aplicação das cargas sobre os implantes 

 

 

Imediatamente após a instalação dos implantes, foram realizados os 

procedimentos de moldagem para obtenção dos modelos de trabalho em gesso. 
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Mesial                           Distal                           13,5 mm                           

Oclusão 
estável 

Hipercontato 
de 3 mm 

 
 

OE 

 
 

NR 

 
 

SO 

Entre duas a quatro semanas após a instalação dos implantes procedeu-se o 

processo protético laboratorial, onde as reconstruções protéticas foram enceradas, 

fundidas e ajustadas às necessidades do experimento (L.L.). Quatro semanas após 

a instalação (baseline), os implantes foram restaurados  em cada hemi-arco da 

mandíbula, pelos seguintes critérios: uma coroa unitária confeccionada sobre o 

implante mais mesial, com contatos oclusais estáveis (OE) (carga axial), uma coroa 

(implante mais distal) e uma unidade em cantilever com 13,5 milímetros de distância 

mésio-distal com contatos oclusais excessivos (carga não axial), ou seja, sobrecarga 

oclusal (SO), e um implante não restaurado (NR) protegido pela unidade em 

cantilever (Figura 4.2). Os cães foram submetidos a contatos oclusais bilaterais 

somente sobre os IDs dos grupos OE e SO ao longo do experimento. 

      o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 - Representação esquemática do modelo experimental empregado 

 

A unidade em cantilever esteve em contato supra-oclusal com os dentes 

antagonistas, criando assim uma carga oclusal excessiva (isto é, um 'hipercontato' 

oclusal com uma dimensão vertical > 3 milímetros, conforme descrito por Heitz-

Mayfield et al., 2004). Os grupos OE foram considerados como controle positivo 

(implantes mais mesiais) e os implantes sem carga oclusal (NR) foram classificados 

como grupos controle negativo (implantes centrais). As coroas foram enceradas com 
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um padrão estável de contato oclusal para os grupos OE e com um padrão de 

contato supra-oclusal, em um plano oclusal oblíquo para os grupos SO, de forma a 

assegurar a ocorrência substancial de contatos prematuros com os dentes opostos, 

o que acarretou uma sobrecarga oclusal nas mesiais das unidades em cantilever e 

aplicação de forças não axiais sobre os implantes dos grupos SO (implantes mais 

distais). Coroas em cobre-alumínio unidas foram confeccionadas e cimentadas nos 

dentes superiores naturais (dentes antagonistas), de forma a criar os contatos 

oclusais desejados com as coroas dos implantes. Os implantes pertencentes aos 

grupos controle negativo (NR) e os dentes anteriores, não apresentaram contatos 

oclusais durante a mastigação. Os implantes do grupo NR ficaram protegidos pelas 

unidades em cantilever e cuidados foram tomados de forma a permitir um espaço 

suficiente para a higiene adequada dos implantes e pônticos (figura 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 - Reconstruções protéticas em função 

 

 

4.4 Grupos de tratamento e exame radiográfico 

 

 

Seis grupos: três SLA (OE, NR e SO) e três grupos SLActive (OE, NR e SO) 

foram avaliados. Radiografias padronizadas foram realizadas em duplicata (LC) no 

início (dia da instalação das próteses) e após 24 semanas de carga, utilizando 
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posicionadores de filme modificados.  Suportes de filme individuais, para técnica do 

paralelismo, foram personalizados para cada quadrante da mandíbula, fixados em 

dois implantes para cada exame radiográfico, foram adequadamente posicionados 

em relação ao cone do aparelho de raios-x e os filmes (Kodak Dental Intraoral E-

Speed Film, Carestream Health, Inc., Rochester, NY, EUA) foram expostos por 0,5s, 

a uma distância foco-filme constante. Os filmes expostos foram armazenados e 

processados em conjunto, após a conclusão do estudo, de forma a manter a 

padronização do processo de revelação. 

 

 

4.5 Processamento radiográfico e digitalização 

 

 

O processamento e análise radiográfica foram realizados por um examinador 

cego para a seqüência de aleatorização (Leandro Chambrone), respeitando uma 

distância focal e fixação intrabucal dos suportes radiográficos similar entre os grupos 

de forma a obter uma padronização da aquisição durante o período do experimento. 

Como informado anteriormente, todas as tomadas radiográficas foram realizadas em 

duplicata, onde o 1º filme foi revelado logo após a exposição, de forma a realizar um 

acompanhamento inicial dos implantes. Ao término do experimento, todas as 2ªs 

películas expostas (tanto no baseline quanto após 24 semanas), foram reveladas em 

conjunto (ao mesmo tempo) e em condições padronizadas através de um 

equipamento de revelação automática (Periomat - Dürr Dental - Bietigheim-Bissingen 

- Alemanha). Este segundo jogo de radiografias foi digitalizado usando um scanner 

profissional (CanoScan 9950F da Canon Inc, China) em 2400 dpi, com uma escala 

de cinza de 8 bits (256 níveis de cinza), sendo este grupo de imagens padronizadas 

utilizadas em todas as análises. Este procedimento produziu imagens digitalizadas 

com um resultado de 3.224 x 2.160 pixels, que foram armazenadas como arquivos 

TIFF (tamanho do arquivo de 6,64 MB). Os arquivos foram numerados para cada 

animal e nomeados conforme o respectivo lado (ou seja, esquerda ou direita), de 

acordo com o de tempo de avaliação (baseline ou 24 meses). Desta maneira, esses 

procedimentos citados anteriormente foram destinados a reduzir o risco de vieses 

durante a avaliação radiográfica.   
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4.6 Análise de subtração radiográfica digital (SRD) 

 

 

Após o processamento e digitalização das películas, as imagens iniciais e 

finais de cada respectivo quadrante foram abertas, alinhadas, giradas 1 a 2 graus 

quando necessário, e cortadas, utilizando pontos de referência comuns em ambas 

as imagens (baseline e 24 semanas), por meio de um programa de computador para 

edição de imagens, fornecido pelo scanner profissional (Arcsoft PhotoStudio 5.5, 

Arcsoft Inc., EUA). Estes procedimentos auxiliaram a capturar somente as partes de 

interesse das radiografias e, conseqüentemente, a sobreposição dos pares de 

imagens. Esses ajustes permitiram que as imagens tivessem um tamanho fixo de 

2.796 x 1.746 pixels (35,51 X 22,17 centímetros, sendo o tamanho do arquivo de 

4,65 MB). 

Apesar de todas as radiografias terem sido tomadas com o mesmo 

equipamento radiográfico e tempo de exposição, as mudanças na densidade 

causadas por eventuais diferentes condições de exposição, foram ajustados por 

meio da comparação e ajustes dos histogramas dos níveis de cinza das imagens 

inicial e final (Rrüttiman et al., 1986; Brägger, 1994). Portanto, brilho, contraste e 

ajustes de gama, foram utilizados para melhoria da imagem, quando necessário 

(Schou et al., 2003). Depois disso, as imagens de referência foram sobrepostas 

sobre as imagens finais, para determinar mudanças no nível ósseo interproximal, 

usando um programa para computador específico para esta finalidade (Image Tool, 

versão 3.0, University of Texas Health Science Center em San Antonio, San Antonio 

, TX, EUA), e a subtração radiográfica digital quantitativa foi realizada. Este 

programa adicionou automaticamente aos valores subtraídos o valor de 128 (nível 

médio de cinza). Além disso, um filtro mediano (plug-in) do software de subtração foi 

aplicado às imagens, para realizar um filtro da imagem, substituindo cada pixel da 

imagem pelo valor médio de nove pixels no seu entorno. Tal filtro foi utilizado para 

reduzir a quantidade de ruído de fundo (noise). 

As imagens de subtração foram avaliadas em uma escala de 1:1 usando um 

monitor de LCD de alta resolução (Qosmio F45 – AV411 – Toshiba Corporation, 

China). As alterações mesiais e distais do osso peri-implantar (ou seja, áreas mais 

claras e mais escuras ao redor dos implantes), foram selecionadas com o uso de um 

cursor (mouse) em regiões de interesse (RI). As dimensões das RIs foram 
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calculadas automaticamente pelo programa de computador e exibidas em mm2, bem 

como estas foram codificadas por cores pré-estabelecidas e avaliadas 

qualitativamente quanto à densidade óssea (DO), de acordo com os valores 

expressos pelos seus histogramas (Brägger; Pasquali, 1989; Brägger, 1994, 2005). 

Conforme os níveis de cinza das RIs, níveis de cinza entre 0 e 107 foram exibidos na 

cor vermelha e indicaram perda de DO (reabsorção), enquanto os níveis de cinza 

entre 149 e 256 foram exibidos na cor azul e indicaram ganho de DO. A fim de 

melhorar a precisão da técnica e reduzir os erros metodológicos, as regiões exibindo 

valores dos níveis de cinza entre 108 e 148 (ou seja, um valor-limite correspondente 

a duas vezes o desvio padrão médio dos histogramas de níveis de cinza, em áreas 

ósseas não submetidas à carga oclusal) foram consideradas como áreas sem 

alterações de densidade (Stentz et al., 1997; Schou et al., 2003). Além disso, uma 

correção assistida por computador da ampliação/magnificação (ou seja, a 

calibração), foi realizada para cada quadrante da mandíbula, avaliando a distância 

conhecida entre os segmentos dos implantes (espiras), para cada um dos implantes 

presentes em uma mesma radiografia, a fim de garantir uma medição precisa das 

RIs. Em adição, a calibração do examinador para as análises de SRD foi realizada, 

para determinar a variabilidade intra-pesquisador, através da avaliação de 10% de 

todos os sítios mesiais e distais medidos em duas ocasiões diferentes, separadas 

por um intervalo de 48 horas e um nível de concordância aproximado de 91,5 % 

entre as duas avaliações (> 90% conforme preconizado pela literatura - Schou et al., 

2003).  

   

 

4.7 Medidas radiográficas lineares 

 

 

Todos os sítios mesiais e distais, foram avaliados a partir de um ponto fixo de 

referência sobre o implante (uma linha paralela à parte superior do ombro do 

implante traçada entre a borda apical dos ombros de inclinação de 45º), (PR), até o 

primeiro contato implante-osso (COI). Esta análise foi realizada nos dois tempos de 

acompanhamento. Todas as medições foram realizadas em paralelo ao longo eixo 

de cada implante e foram realizadas pelo mesmo software usado na SRD. As 

medidas lineares (ML) foram calibradas conforme descrito anteriormente para o 
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procedimento de SRD, e apresentaram um nível de concordância intra-examinador 

aproximado de 93,0%. Todas as medidas de distância foram registradas em 

milímetros. 

 

 

4.8 Análise estatística 

 

 

Inicialmente, como todas as medidas radiográficas foram avaliadas em dois 

locais ao redor de cada implante (sítios mesial e distal), os dados individuais de cada 

implante foram agrupados e transformados em médias individuais para cada cão, 

segundo o grupo de tratamento. Estatística descritiva foi usada para sintetizar os 

dados coletados. As médias e desvios-padrão para as variáveis (a) área de 

alteração da densidade óssea ao redor dos implantes (RIs), (b) níveis de cinza das 

RIs e (c) ML obtidas no baseline e as 24 semanas foram calculadas para todos os 

grupos (OE, NR e SO), de acordo com a superfície testada (SLA ou SLActive), 

usando cada cão como a unidade de análise.  

Análise de variância (ANOVA) de um fator para dados equilibrados, foi 

realizada para avaliar a SRD (variável área das RIs e variável níveis de cinza) e a 

ANOVA para medidas repetidas, foi utilizada para avaliar as medidas lineares. Para 

o primeiro modelo de ANOVA, onde os dados foram equilibrados (freqüência de 

células iguais), o procedimento resultou em testes-F exatos. Onde os dados não 

estavam equilibrados, testes-F aproximados foram gerados, usando o método das 

médias não ponderadas. Se qualquer um dos termos de interação fossem 

significativos, comparações pareadas relevantes, utilizando o teste t de Student, 

ajustado por Bonferroni, foram realizadas para identificar as diferenças entre as 

médias. Ambas as análises ANOVA foram utilizadas para determinar se as variáveis 

radiográficas foram influenciadas pelas diferentes modalidades de tratamento (SO 

versus NR versus OE) e superfícies de implantes (SLA versus SLActive), bem como 

as diferenças entre as medidas lineares foram também avaliadas em relação ao 

período de acompanhamento (baseline versus 24 semanas) (Park et al., 2009). O 

nível de significância foi estabelecido em α = 0,05. A análise estatística foi realizada 

utilizando um programa de software (NCSS 2007, Number Cruncher Statistical 

System, Kaysville, Utah, EUA).  



 46 

5 RESULTADOS 

 

 

Dados completos para avaliação radiográfica, estiveram disponíveis para todos 

os implantes no início do estudo e no término do experimento (24 semanas após 

aplicação das cargas oclusais), com exceção de um implante do grupo SLActive OE 

que foi perdido uma semana após a instalação da coroa unitária. Assim, 29 

implantes (96,7%) foram incluídos no estudo. Em adição, pode-se observar uma 

exacerbação do processo inflamatório gengival ao redor dos dentes antagonistas 

(em oclusão) maxilares, bem como mobilidade acentuada dos mesmo, 

caracterizando a ocorrência de sobrecarga oclusal após 24 semanas dos implantes 

em função. 

 

 

5.1 Análise de SRD 

 

 

A metodologia de avaliação das imagens digitalizadas e padronizadas iniciais 

e finais, utilizadas na avaliação dos sítios com alteração de DO, está demonstrada 

nas figuras 5.1 a 5.4. Sítios mesiais e distais mostrando imagens mais radiopacas e 

radiolúcidas, foram determinados e desenhados como RIs. De um total de 58 sítios 

disponíveis para a avaliação, foi possível a detecção de 52 (89,6%) RIs. Os sítios 

restantes não mostraram evidências claras de alterações na DO. Com relação à 

área média das RIs, estas variaram de 0,91 a 1,40 mm2 e 1,05 mm2 a 1,39 mm2 para 

implantes SLA e SLActive, respectivamente (Tabela 5.1), mas nenhuma diferença 

estatisticamente significativa foi encontrada entre os grupos (p = 0,568 - ANOVA). 

Uma imagem de subtração representando a perda de densidade óssea e ganho de 

acordo com os valores de níveis de cinza é mostrada nas figuras 5.3 e 5.4. 
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Figura 5.1 – Imagem radiográfica mostrando a   
                    condição óssea imediatamente  
                    antes a aplicação de cargas  
                    sobre os implantes (implante da  
                    esqueda [OE], central [NR] e da 
direirta [SO]) 

 

Figura 5.2 – Imagem radiográfica mostrando  
                    a condição óssea 24 semanas  
                    após a aplicação de  cargas  
                    sobre os implantes  
 

 

Figura 5.3 – Imagem resultante da subtração  
                    radiográfica digital 

 

Figura 5.4 – RIs codificadas por cor ao redor  
                   de cada implante (vermelho –  
                    perda óssea; azul – ganho ósseo) 
 

 

 

 

A função binária utilizada pelo programa Image Tool, tomando como 

referência um limiar de 2 vêzes o desvio padrão dos histogramas dos níveis de cinza 

em áreas não submetidas a sobrecarga oclusal, mostrou que 62,2% do total das RIs 

apresentaram indícios de perda de BD,  24,6% não apresentaram alterações na 

densidade, e que 13,2% tiveram um com ganho de BD ao longo do experimento. 

Entre os grupos, 75,0% das RIs ao redor de implantes SLA SO mostraram tendência 

de ganho de DO, enquanto que 50% (SLActive SO) a 87,5% (SLActive OE) dos RIs 

dos outros grupos mostraram tendência de perda de DO. A análise de ANOVA para 

dados equilibrados, identificou diferenças estatisticamente significativas nos níveis 

de cinza entre os grupos (p = 0,012). Contudo e embora os níveis médios de cinza 

registrados para o grupo SLActive SO não tenham apresentado alterações na DO e, 
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enquanto que os grupos SLA OE, SLA NR, SLActive OE e SLActive NR mostraram 

uma tendência de perda de DO, diferenças estatisticamente entre estes cinco grupos 

não foram detectadas (p <0,05). O teste t de Student, ajustado por Bonferroni, 

revelou que os níveis de cinza da RIs exibidos ao redor de implantes SLA SO, foram 

significativamente maiores do que nos outros grupos, isto é, houve um aumento no 

DO para este grupo (Tabela 5.2).  

 

Tabela 5.1 – Regiões de interesse apresentando alterações de densidade óssea (mm
2
) 

   

Grupo 

 

Média (mm
2
) 

 

IC 95% 

 

Desvio padrão
 

 

SLA 

OE 

NR 

SO 

 

 

0,91 

1,03 

1,40 

 

 

0,42 a 1,39 

0,57 a 1,48 

0,62 a 2,87 

 

 

0,67 

0,63 

2,05 

 

SLActive 

OE 

 

 

1,25 

 

 

0,27 a 2,22 

 

 

1,16 

NR 1,39 0,83 a 1,94 0,77 

SO 1,05 0,28 a 1,83 1,07 

OE – oclusão estável; NR – não restaurado; SO – sobrecarga oclusal; DP – desvio padrão; 
IC – intervalo de confiança; ANOVA para dados equilibrados entre grupos (p = 0,568) 

 

Tabela 5.2 – Alteração nos níveis de cinza das RIs conforme o tipo de superfície e tratamento 

 

Grupo 

 

Níveis de Cinza 

 

IC 95% 

 

Desvio Padrão
 

 

SLA 

OE 

NR 

SO 

 

 

97,61
a 

98,09
a 

161,60
b 

 

 

84,89 a110,33 

85,29 a 110,89 

132,42 a 190,78 

 

 

15.21 

16.65 

34.90 

 

SLActive 

OE 

 

 

89,52
a 

 

 

73,06 a 105,97 

 

 

19.68 

NR 97,50
a 

79,03 a 115,97 25.81 

SO 113,35
a 

93,41 a 133,29 27.87 

OE – oclusão estável; NR – não restaurado; SO – sobrecarga oclusal; DP – desvio padrão; 
IC – intervalo de confiança; ANOVA para dados equilibrados entre grupos (p = 0,012); letras diferentes  
indicam diferenças estatisticamente significantes (p < 0,05 – Teste de Bonferroni) 
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5.2 Medidas radiográficas lineares 

 

 

Entre a instalação das próteses (início da aplicação das cargas oclusais) e a 

avaliação final, a perda de altura óssea peri-implantar média mensurada do PR fixo 

ao CIO (Figura 5.5), variou de 0,06 mm a 0,74 mm e de 0,86 mm a 1,16 mm para os 

implantes SLA e implantes SLActive, respectivamente (Tabela 5.3). Nenhum dos 

grupos apresentou ganho de altura óssea peri-implantar (avaliado em termos de 

médias). Além disso, a distância entre PR e o primeiro CIO, em média, aumentou 

quase 27,8% e 57,0% em relação aos níveis ósseos observados antes da colocação 

dos implantes em função, para os grupos SLA e superfícies SLActive, 

respectivamente. Os valores correspondentes para os grupos OE, NR e grupos SO 

foram 45,4, 38,1 e 3,1% (SLA) e 54,5, 63,4 e 53,4% (SLActive). No entanto, não 

houve diferenças estatisticamente significativas entre ou dentro dos grupos (p = 

0,672). 

 

   

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

Figura 5.5 – Medidas radiográficas lineares entre o ponto de referência e 
o primeiro contato osso-implante 

 

 

PR 

 

COI 
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Tabela 5.3 – Valores das medidas radiográficas lineares (mm) conforme o tipo de superfície,        
                    tratamento e momento da avaliação  
 

 

Grupo 

 

        Baseline 

    Média      DP
 

 

     24 semanas 

     Média     DP 

 

       Diferença 

     Média     DP 

 

 

SLA 

OE 

NR 

SO 

 

 

1,63      0,53 

1,73      0,58 

1,94      0,36 

 

 

2,37     0,80 

2,39     0,83 

2,00     0,38 

 

 

0,74     0,63 

0,66     0,53 

0,06     0,40 

 

 

SLActive 

OE 

NR 

SO 

 

 

1,87     0,47 

1,83     1,09 

1,61     0,69 

 

 

2,89     0,43 

2,99     0,66 

2,47     0,53 

 

 

1,02     0,51 

1,16     0,73 

0,86     0,57 

 

OE – oclusão estável; NR – não restaurado; SO – sobrecarga oclusal; DP – desvio padrão; 

ANOVA para medidas  repetidas para comparações entre e dentro dos grupos (p = 0,672) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Este é o primeiro estudo a usar uma análise de SRD para avaliar os efeitos da 

sobrecarga oclusal precoce sobre os implantes de titânio clinicamente estáveis, e as 

considerações a cerca dos resultados totais encontrados e seu posicionamento à luz 

da literatura existente, estão dispostos a seguir.  

Estudos anteriores em animais (Isidor, 1996, 1997; Myiata et al., 2000; 

Miyamoto et al., 2008) e em humanos (Falk et al., 1990; Quirynen et al., 1992; 

Rangert et al., 1995) sugeriram que a SO pode levar a uma perda de 

osseointegração e perda precoce do implante. Os resultados do presente estudo 

não confirmam tal hipótese. Por outro lado, um dos grupos testados (SLA SO), 

apresentou um ganho estatísticamente significante de densidade óssea, ao redor 

das regiões (sítios) mais coronais do osso peri-implantar. Além disso e dentro da 

literatura existente, este é o primeiro ensaio controlado aleatorizado (ECA) avaliando 

restaurações implanto-suportadas em cantilever submetidas a SO (grupos SLA e 

SLActive) e carga precoce (grupos SLA). Entre os estudos anteriores avaliando SO, 

somente dois realizaram uma avaliação radiográfica do osso peri-implantar (Isidor, 

1996; Heitz-mayfield et al., 2004). A primeira publicação (Isidor, 1996) estudou, ao 

longo de 18 meses superfícies jateadas com TiO2 e implantes usinados/lisos 

(diâmetro de 3.5 mm / comprimento de 8 mm) restaurada com próteses parciais fixas 

ocluindo contra reconstruções protéticas recobrindo os pré-molares e molares 

superiores (para atingir SO) de quatro macacos. Os animais foram mantidos em um 

regime semanal de controle de placa ao longo do experimento. Dos oito implantes 

submetidos a SO, cinco implantes perderam osseointegração entre 4,5 a 15,5 meses 

após o carregamento das próteses. Além disso, ao redor dos implantes submetidos 

a SO, uma progressão significativa da perda óssea foi observada no exame final, 

demonstrado por implantes apresentando radiolucência peri-implantar de 8 mm (ao 

redor de todo implante) apresentaram uma perda média radiográfica da crista óssea 

de 5,5 milímetros (Isidor, 1996 ). No segundo estudo (Heitz-mayfield et al., 2004) 

avaliaram os resultados radiográficos de implantes com superfície pulverizada por 

plasma de titânio (TPS) e implantes SLA (4,1 mm de diâmetro/8 mm de 

comprimento) restaurados com coroas unitárias que foram submetidos à sobrecarga 

oclusal durante 8 meses. Os resultados apresentados por Heitz-Mayfield et al. 
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(2004), mostraram que a distância do ombro do implante ao CIO entre os grupos, 

variou de 3,5 a 3,6 milímetros no momento da instalação das próteses e de 3,6 a 3,8 

mm na reavaliação de 8 meses, indicando ausência de diferenças estatisticamente 

significativas entre e dentro dos grupos ao longo do experimento. 

Segundo o protocolo clássico para aplicação de cargas oclusais proposto por 

Brånemark, são necessários de três a seis meses para que ocorra a cicatrização da 

área e a osseointegração de um implante (Brånemark et al., 1977; Adell et al., 1981; 

Albrektsson et al., 1981). Esta condição baseia-se na premissa de que a aplicação 

de uma carga precoce poderia provocar o encapsulamento do implante, levando à 

formação de um tecido fibroso na interface osso-implante (Brånemark et al., 1977; 

Adell et al., 1981; Albrektsson et al., 1981). Contudo, ao longo das últimas décadas, 

novos protocolos de aplicação de carga avaliados, mostraram ser possível a redução 

do tempo para colocação de um implante em função (Buser et al. 1997, 2000; 

Roccuzzo et al., 2001, 2008; Bornstein et al., 2003, 2005, 2009; Ganeles et al., 

2008). 

Independentemente do protocolo utilizado, a partir da aplicação da carga 

oclusal, os implantes estão suscetíveis à ação mecânica, mais especificamente à 

distribuição de forças na área de contato do implante com o osso cortical 

(transferência do estresse gerado para o osso subjacente), uma condição 

considerada fundamental para o sucesso ou falha dos mesmos (Geng et al., 2001; 

Bozkaya et al., 2004; Van staden et al., 2006; Ding et al., 2009). Resultados 

provenientes de estudos utilizando análise de elementos finitos, demonstraram que 

o estresse transferido ao osso (tensões de von Mises), concentra-se nas superfícies 

mesiais e distais do osso cortical ao redor do pescoço de implantes submetidos à 

carga axial (Meijer et al., 1996; Geng et al., 2001; Bozkaya et al., 2004; Yokoyama et 

al., 2004; Van Staden et al., 2006; Ding et al., 2009; Caglar et al., 2010), devido ao 

módulo de elasticidade e da maior capacidade de resistência à deformação 

apresentada pelo osso cortical, quando comparado ao osso trabecular (Ichikawa et 

al., 1997; Stegaroiu et al., 1998). Este tipo de análise também demonstrou que estas 

áreas estão mais suscetíveis à reabsorção óssea (Clelland et al., 1991; Meijer et al., 

1992; Lozada et al., 1994; Ding et al., 2009) .  

Entretanto, quando da aplicação de forças não axiais, existe um aumento do 

estresse e tensão sobre estas áreas (Ding et al., 2009; Qian et al., 2009), o que 

pode promover perda óssea, comprometimento da osseointegração, perda do 
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implante e/ou componentes protéticos poderão ocorrer (Brunski, 1988; Vaillancourt 

et al., 1996; Himmlova et al., 2004). Especificamente, o aumento do ângulo da força 

não axial, provoca um aumento das tensões e estresse, bem como pioram os 

padrões de distribuição das mesmas no osso e implante (Qian et al.,  2009) 

No presente estudo, um dos desafios propostos, foi utilizar IDs com diâmetro 

de 3,3 mm, diâmetro este menor que os outros estudos, com o objetivo de submetê-

los ao desafio da carga precoce e excessiva (Isidor, 1996; Heitz-mayfield et al., 

2004), o que em tese, poderia não ser capaz de suportar uma SO semelhante, 

quando comparado a implantes com 3,5 mm (Isidor, 1996) e 4,1 mm (Heitz-mayfield 

et al., 2004) de diâmetro. Normalmente, implantes de maior diâmetro, por exemplo, 

com 4,1 mm ou 4,6 mm e maior comprimento (10,0 mm), estão menos susceptíveis 

a tensões interfaciais e estresse sobre a crista óssea alveolar do que implantes com 

diâmetro de 3,3 mm ou comprimento menor que 10 mm (Ding et al., 2009; Qian et 

al., 2009), como os utilizados no presente ECA. 

Além disso, o presente estudo promoveu um desafio da carga antecipada 

(precoce), sobre implantes com superfície SLA. Implantes SLA podem ser 

carregados com segurança entre seis e oito semanas e mesmo assim apresentarem 

uma taxa de sucesso próxima de 99% em períodos de avaliação de até 5 anos 

(Roccuzzo et al., 2001; Roccuzzo; Wilson, 2002; Cochran et al., 2002, Bornstein et 

al., 2003, 2005). Para superfícies SLActive, os resultados de diferentes ensaios 

clínicos recentes, mostraram que a superfície SLActive pode ser carregada em 

oclusão completa após três semanas da instalação dos implantes (Ganelles et al., 

2008; Zöllner et al., 2008; Bornstein et al., 2009; Morton et al., 2010).  

Histologicamente, quando comparadas com superfícies polidas, superfícies 

SLA apresentam maior molhabilidade, produção local e expressão de fatores de 

crescimento, citocinas, diferenciação dos osteoblastos (aposição e/ou formação de 

osso peri-implantar),e maior CIO (Cochran et al., 1996, 1998). Clinicamente, as 

superfícies SLA promovem uma redução do período de cicatrização convencional 

(Adell et al., 1990; Zarb; Schmitt, 1990; Mericske-Stern et al., 1994; Buser et al., 

1997), e manutenção de praticamente todos os  ids nos cinco primeiros anos em 

função (Roccuzzo et al., 2001, 2008;  Cochran et al., 2002; Bornstein et al., 2003, 

2005). Em relação às superfícies SLAactive, estas apresentam atividade precoce e 

maior resposta dos osteoblastos,  colágeno tipo I, osteocalcina e  fatores de 

crescimento (Zhao et al., 2005; Qu et al., 2007; Rausch-fan et al., 2009), maior 
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aposição e formação óssea e vascular (Buser et al., 2004; Schwarz et al., 2007a; 

Bornstein et al., 2008),  maior atividade celular, produção 60% maior de osso após 

duas semanas da instalação do ID (Buser et al., 2004), maior proliferação de 

estruturas vasculares e formação maior e mais rápida de osso maduro (Schwarz et 

al., 2007a), e maiores valores de torque de remoção nas primeiras oito semanas 

(Fergunson et al., 2006), quando comparadas as superfícies SLA. 

Com relação ao desafio à carga precoce,  quando um implante é instalado, a 

sua estabilidade primária ocorre mecanicamente, ou seja, tanto pelo o desenho e 

ancoragem proporcionados pelas espiras e superfície rugosa (Schenk; Buser, 1998; 

Raghavendra et al., 2005). A partir daí, entre duas a quatro semanas pós a 

instalação, ocorre um período considerado crítico para a estabilidade do ID, 

chamado de stability dip (diminuição da estabilidade), devido ao processo de 

remodelação óssea (reabsorção inicial seguida de neoformação óssea) que promove 

uma diminuição da estabilidade primária (Schenk; Buser, 1998; Raghavendra et al., 

2005). Apesar de este turnover celular promover a formação de novo osso 

responsável pela estabilidade do ID ao longo tempo, este período é considerado 

crítico e de maior risco para o fracasso da osseointegração e perda do ID, uma vez 

que a neoformação óssea pode não ser suficiente para manter a estabilidade inicial 

obtida (Schenk; Buser, 2000; Raghavendra et al., 2005). Fergunson et al. (2006), 

observaram que as características da superfície SLActive por permitirem uma 

diminuição do período de cicatrização atual para três a quatro semanas, 

efetivamente minimizou a diminuição da estabilidade primária. 

Apesar da aplicação de uma sobrecarga precoce sobre os implantes SLA e 

SLActive, essas condições não foram suficientes para causar mudanças 

significativas no nível ósseo radiográfico peri-implantar. Por outro lado, o ganho 

médio de densidade óssea encontrada pelo grupo SLA SO, pode estar associada a 

duas condições distintas. A primeira diz respeito a uma condição análoga que ocorre 

ao redor dos dentes naturais, suportando próteses parciais fixas, cantilevers, ou 

próteses parciais removíveis, conhecido como buttressing (justaposição). 

Publicações anteriores sugeriram que as trabéculas ósseas ao redor dos dentes 

naturais, podem ser reforçadas em resposta a forças oclusais pesadas (Glickman; 

Smulow, 1956; Morton; Natkin, 1990; Daniels, 1997; Chambrone; Chambrone, 2005), 

pelo trauma crônico e / ou tensões funcionais causadas pela oclusão. Schenk e 

Buser (1998) observaram que esse fenômeno poderia ocorrer em torno de implantes 
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dentários também, onde as trabéculas ósseas poderiam ser reforçadas, em um 

processo de remodelação óssea, em resposta à duração e magnitude da SO. A 

segunda, diz respeito ao ganho exclusivo de DO ligado ao grupo SLA SO 

(diferentemente do grupo SLActive SO). É provável que o ganho de DO ao redor dos 

implantes SLA SO, tenha ocorrido devido ao carregamento precoce dos mesmos, 

uma vez que o processo de osseointegração da superfície ainda não estava 

completo, fazendo com que a associação da sobrecarga oclusal, associada à 

atividade osteogênica sobre a superfície SLA, na ausência de acúmulo de placa 

(ausência de um processo inflamatório de origem bacteriana) tenha promovido o 

ganho de DO obsevado. Em adição, o estudo Heitz- Mayfield et al. (2004), mostrou 

que, na ausência de inflamação, que a SO proporcionou um aumento na 

porcentagem de contato osso-implante (ou seja, o osso mineralizado) e uma ligeira 

redução dos níveis de osso marginal, mas sem progressão da reabsorção óssea 

além do colo do implante. 

Com relação a análise de SRD, este recurso tem sido considerado como um 

instrumento adicional, de alta sensibilidade e válidado para o diagnóstico e detecção 

de alterações ósseas periodontais ou peri-implantares (Wenzel et al., 1992; Brägger, 

1994, 2005; Hänggi et al., 2005; Jung et al., 2008; Cochran et al., 2009; De Moraes 

et al., 2009). Por outro lado, SRD é bastante sensível ao desvio da geometria de 

projeção e alinhamento (Eickholz et al., 2007). No presente estudo, não houve 

desvio da geometria de projeção das radiografias e assim todos os pares de 

radiografias (iniciais e 24 semanas), puderam ser alinhadas e manipuladas 

adequadamente, pelo programa de computador utilizado para realizar a subtração 

das imagens. Durante os exames radiográficos, todos os animais foram mantidos 

sob anestesia endovenosa, condição esta que permitiu um posicionamento correto 

dos posicionadores  radiográficos (guias radiográficas) e a manutenção das cabeças 

dos animais na mesma posição. Consequentemente, foi possível evitar mudanças 

na geometria de projeção entre os exames. Um estudo anterior, utilizando o mesmo 

programa de subtração na análise de alterações ósseas periodontais, mostrou que 

até 10% dos pares de radiografias podem não estar adequados para a análise, 

mesmo quando guias/posicionadores radiográficos padronizados são utilizados 

(Eickholz et al., 2007). 

Dentro da literatura tem sido relatado que um controle de placa inadequado, 

desempenha um papel-chave no desenvolvimento e progressão da perda óssea 
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marginal ao redor de implantes dentários (Lindhe et al., 1992; Grunder et al., 1993; 

Schou et al., 2003; Schwarz et al., 2007a,b; Amarante et al., 2008; Serino; Ström, 

2009). No presente estudo, a associação entre controle de placa realizado 3 vezes 

por semana e SO, não levou à perda óssea radiográfica peri-implantar significativa. 

A quantidade de “altura óssea” perdida esteve provavelmente associada à áreas de 

saucerização que podem ocorrer naturalmente em torno de implantes dentários 

(Zechner et al., 2004; Bolind et al., 2005). Dentre os estudos prévios avaliando os 

efeitos da carga oclusal excessiva, o único estudo que avaliou a associação entre 

placa dental e SO, mostrou uma correlação positiva entre acúmulo de placa e SO, 

em termos de perda óssea peri-implantar clínica e histológica (Kozlovsky et al., 

2007). Esta associação placa-trauma está de acordo com o modelo de interação que 

ocorre ao redor de dentes naturais. Estudos anteriores em modelos animais, 

avaliando o efeito de forças oclusais traumáticas em dentes naturais e sua 

contribuição para o desenvolvimento de perda de inserção periodontal (Lindhe; 

Svanberg, 1974; Polson et al., 1976; Waerhaug, 1979; Budtz-jøgensen, 1980),  

observaram que na ausência de acúmulo de biofilme dental, o forças de oclusão 

traumáticas não contribuiram para a perda de estruturas periodontais ou para o 

desenvolvimento de defeitos infra-ósseos. Por outro lado, o efeito de interação entre 

biofilme dental e forças de oclusão traumáticas, levaram a uma degradação das 

estruturas periodontais, isto é a um trauma de oclusão (Lindhe; Svanberg,  1974; 

Polson et al., 1976; Waerhaug, 1979). 

Em adição, durante anos, os resultados obtidos pela pesquisa animal foram 

translacionados (traduzidos) para os seres humanos, de forma a permitir uma 

compreensão dos mecanismos de ação e efeitos (eficácia e segurança) de 

procedimentos periodontais e tratamentos envolvendo implantes. É possível 

argumentar que a translação dos achados em modelos animais, para os efeitos em 

seres humanos,  podem ser questionáveis, seja pelo tamanho da amostra ou pelo 

protocolo de estudo utilizado, mas também pode-se argumentar e ressaltar que os 

estudos animais são a opção de pesquisa principal (e, às vezes, a única), para 

avaliar os resultados clínicos e histológicos de quaisquer condições específicas que 

não podem ser testadas em seres humanos (Faggion et al., 2010), tais com a 

questão focal do presente estudo.  
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Desta maneira, os dados provenientes deste ECA indicam a necessidade de 

novas avaliações sobre os efeitos da SO, tanto em implantes ocluindo contra 

implantes, bem como dos efeitos sobre dentes naturais ocluindo contra implantes. 
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7  CONCLUSÕES 

 

 

Os achados radiográficos observados neste ECA conduzido em modelo animal, 

permitem concluir que a aplicação de uma carga oclusal precoce e excessiva sobre 

implantes SLA ou SLActive clinicamente estáveis, restaurados com reconstruções 

tipo cantilever, não promoveu perda de altura de crista óssea peri-implantar adicional 

à já esperada perda inicial, após 24 semanas. Contudo, a aplicação de sobrecarga 

oclusal precoce sobre implantes com superfície SLA, resultou em significante 

aumento da densidade óssea peri-implantar 
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ANEXO A – Parcer Emitido Pelo Comitê de Conduta Ética no Uso de Animais em Experimentos da  
                  Universidade Estadual de Maringá 
 

 
ANEXO B – Parcer Emitido Pelo Comitê de Conduta Ética em Pesquisa da Universidade de São  
                   Paulo 
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APÊNICE A – Panilhas Contendo os Dados Originais Avaliados Quanto a Área das RIs (mm

2
) 
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Cão 

 

 
Face 

 
SLA SO 

 
SLA NR 

 
SLA OE 

 
SLActive SO 

 
SLActive NR 

 
SLActive OE 

 
85 

 
M 

 
0 

 
-2,26 

 
-1,45 

 
-0,65 

 
-1,51 

 
-0,87 

 D 1,65 -1,24 -2,16 -0,8 2,48 -1,64 

 
114 

 
M 

 
0,86 

 
-1 

 
-0,62 

 
0,39 

 
-0,64 

 
-0,4 

 D -0,43 -0,47 -0,77 0 -1,18 -0,21 

 
115 

 
M 

 
0,62 

 
-0,96 

 
-1,1 

 
1,1 

 
-1,05 

 
-0,47 

 D 1,21 -0,57 -0,48 3,56 -0,85 -0,51 

 
119 

 
M 

 
1,12 

 
-1,46 

 
-1,15 

 
-2,25 

 
-0,49 

 
-3,41 

 D 7,06 -0,85 -1,4 -1,07 -1,07 -2,52 

 
123 

 
M 

 
0 

 
0 

 
0 

 
-0,6 

 
-2,87 

 

 D 1,13 -1,5 0 -0,17 -1,76  

 
 
 
APÊNDICE B– Panilhas Contendo os Dados Originais Avaliados Quanto ao Níveis de Cinza das RIs 
 

 

Cão Face SLA SO SLA NR SLA OE SLActive SO 
 

SLActive NR SLActive OE 

        

85 M  116 115 97,59 161,31 89,42 

 D 171 96 100 113,93 93,5 87,78 

 
114 M 183,37 94,32 101,67 131,9 88,6 60,01 

 D 102,49 83,7 90,24 125,37 88,6 86,97 

 
115 M 152,33 70,63 97,59 145,79 117,2 106,58 

 D 193,99 88,6 70,63 163,76 97,59 126,18 

 
119 M 174,39 96,77 118,01 77,16 82,88 80,43 

 D 197,26 118,83 87,78 99,22 68,18 78,8 

 
123 M    91,05 96,77  

 D 118,01 118,01  87,78 80,43  
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APÊNDICE C– Panilhas Contendo os Dados Originais Avaliados Quanto Avaliação Linear (Baseline) 
 

 
 

Cão 
 

Face 
 

SLA SO 
 

SLA NR 
 

SLA OE 
 

SLActive SO 
 

SLActive NR 
 

SLActive OE 
 

 
85 

 
M 

 
2,24 

 
2,01 

 
1,71 

 
2,07 

 
2,22 

 
1,99 

 D 1,8 1,91 1,43 1,77 4,51 1,77 

 
114 

 
M 

 
2,6 

 
1,84 

 
2,37 

 
2,34 

 
1,82 

 
2,34 

 D 1,79 2,26 2,23 1,81 2,26 2,57 

 
115 

 
M 

 
2,23 

 
2,21 

 
1,87 

 
1,1 

 
1,91 

 
1,76 

 D 2 2,24 1,43 0 1,87 2,08 

 
119 

 
M 

 
1,52 

 
1,95 

 
2,02 

 
2,14 

 
0,92 

 
1,09 

 D 2,15 1,48 1,65 2,14 0,61 1,43 

 
123 

 
M 

 
1,7 

 
0,62 

 
0,68 

 
1,46 

 
1,13 

 

 D 1,42 0,83 0,92 1,33 1,13  

 
 
 
 
 
APÊNDICE D – Panilhas Contendo os Dados Originais Avaliados Quanto Avaliação Linear (24 
semanas) 
 

 
 

 
Cão 

 

 
Face 

 
SLA SO 

 
SLA NR 

 
SLA OE 

 
SLActive SO 

 
SLActive NR 

 
SLActive OE 

 
85 

 
M 

 
2,08 

 
2,46 

 
2,96 

 
2,86 

 
3,84 

 
2,83 

 D 2,02 2,69 2,77 2,85 3,59 3,28 

 
114 

 
M 

 
1,68 

 
2,98 

 
2,71 

 
2,1 

 
2,99 

 
2,95 

 D 2 2,5 2,55 1,81 3,01 3,02 

 
115 

 
M 

 
2,04 

 
2,99 

 
2,32 

 
1,72 

 
2,97 

 
2,22 

 D 2,63 3 2,13 1,89 3,17 2,3 

 
119 

 
M 

 
1,87 

 
3,2 

 
3,2 

 
3 

 
2,3 

 
3,06 

 D 2,56 2,36 3,1 2,66 1,6 3,46 

 
123 

 
M 

 
1,8 

 
0,97 

 
0,87 

 
3,11 

 
3,63 

 

 D 1,32 0,83 1,11 2,77 2,84  
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