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RESUMO 

 

Avaliação de dispositivo para viabilização de análise de frequência de 

ressonância em Implantes Dentários em Ovelhas 

 

 

Afirmação do problema.  Estudos experimentais em animais são utilizados para 

avaliar previamente o resultado de pesquisas e sua necessidade de serem 

realizadas em humanos. Estudos em animais são fundamentais na implantodontia 

para que haja uma melhor compreensão da osseointegração. Durante o processo de 

execução de pesquisas nesse tipo de estudo, algumas dificuldades relacionadas ao 

manuseio, custos de manutenção e bem-estar dos animais tendem a dificultar o seu 

desenvolvimento.  

Finalidade. Esse estudo tem como objetivo, testar um novo dispositivo acoplado 

sobre o implante, para que possa atuar como uma extensão do mesmo, facilitando a 

realização da Análise de Frequência de Ressonância durante o processo de 

osseointegração permitindo que implantes instalados em ovelhas em diferentes 

períodos, possam ser reabertos sem que haja a necessidade de etapas cirúrgicas 

para a reabertura durante a realização de testes. 

Material e métodos.  Foram utilizadas 4 ovelhas, sendo uma do Grupo Controle 

(GC) e 3 do Grupo Teste (GT). Cada animal recebeu oito implantes localizados 

próximos ao ângulo da mandíbula, sendo quatro do lado esquerdo e quatro do lado 

direito, totalizando, 32 implantes cone-morse Acqua® de 3,5 de diâmetro por 8,5mm 

de comprimento da empresa Neodent® que foram avaliados pela análise de 

frequência de ressonância com a medição do ISQ (Quociente de Estabilidade do 

Implante) utilizando um transdutor (SmartPeg) expressos numa escala de 0 a 100. 

Para o Grupo Controle (GC) as medições de ISQ foram realizadas pelo método 

convencional, onde o SmartPeg foi acoplado diretamente sobre a plataforma do 

implante. Já no Grupo Teste (GT) o dispositivo estudado, foi acoplado ao implante 

para que pudesse ser realizada a medição. Os períodos estudados foram: 

imediatamente após a cirurgia e com quatro semanas de osseointegração. Para a 

análise estatística foram empregados os testes de Wilcoxon e Man-Whitney com a 

probabilidade de 5% (p<0.05).  



 

 

 

 

 



 

 

Resultados. As médias obtidas no GC foram 50,47 imediatamente após cirurgia e 

65,68 após 4 semana, enquanto que no GT foram 34,74 e 34,81, respectivamente. 

Comparando a diferença entre os grupos nas médias de ISQ imediatas e após 

quatro semanas, houve diferença significativa com p= 0.0321 e p= 0.0027, 

respectivamente, demonstrando que os resultados no GT nos dois períodos não 

foram equivalentes quando comparados ao GC. 

Conclusão. Os resultados demonstraram que o grupo teste, apesar de trazer 

benefícios em relação ao manuseio dos animais, não apresentou benefícios com 

relação à eficiência na leitura do ISQ, quando comparado ao método convencional.  

 

 

Palavras chave: Implante dentário. Osseointegração. Quociente de estabilidade do 

implante 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Desenvolvimento de dispositivo para viabilização de testes de torque e 

destorque e análise de frequência de ressonância em Implantes Dentários em 

Modelo animal “Ovelha” 

 

Statement of the problem. Experimental studies in animals are used to pre-evaluate 

the results of research and their need to be performed in humans. Animal studies are 

fundamental in implantology so that there is a better understanding of 

osseointegration. During the execution of research in this type of study, some 

difficulties related to handling, maintenance costs and animal welfare tend to hinder 

its development. 

Purpose. This study aims to test a new device coupled on the implant, so that it can 

act as an extension of the same, facilitating the performance of the Resonance 

Frequency Analysis during the osseointegration process allowing implants installed in 

different periods of time, can be reopened without the need for surgical steps for 

reopening during testing. 

Material and methods. Four sheep were used, one being from the Control Group 

(GC) and 3 from the Test Group (GT). Each animal received eight implants located 

near the angle of the mandible, four on the left side and four on the right side, totaling 

32 Acqua® 3.5 mm diameter 8.5 mm long implants of the company Neodent® that 

were evaluated by the resonance frequency analysis with the ISQ (Implant Stability 

Ratio) measurement using a transducer (SmartPeg) expressed on a scale of 0 to 

100. For the Control Group (GC) the ISQ measurements were performed by the 

conventional method, where the SmartPeg was attached directly onto the implant 

platform. In the Test Group (GT) the studied device was attached to the implant so 

that the measurement could be performed. The periods studied were: immediately 

after surgery and four weeks of osseointegration. For the statistical analysis Wilcoxon 

and Man-Whitney tests were used, with a probability of 5% (p <0.05). 

Results. The averages obtained in the CG were 50.47 immediately after surgery and 

65.68 after 4 weeks, while in the GT were 34.74 and 34.81, respectively. Comparing 

the difference between the groups  in  the  means  of  immediate  SAI  and  after  four 



 

 

 

 

 



 

 

weeks, there was a significant difference with p = 0.0321 and p = 0.0027, 

respectively, demonstrating that the results in the WG in the two periods were not 

equivalent when compared to the CG. 

Conclusion. The results showed that the test group, despite having benefits in 

relation to the handling of the animals, did not present benefits in relation to the 

efficiency of the ISQ reading when compared to the conventional method. 

 

 

Key words: Dental implant. Osseointegration. Implant Stability Quotient. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os implantes dentários correspondem a uma grande parcela do mercado de 

cuidados com a saúde, que cresce rapidamente¹, tornando-se uma opção comum 

em tratamentos de Reabilitação Oral em pacientes edêntulos parciais ou totais. ²  

O sucesso de um implante depende do contato direto entre ele e o tecido 

ósseo e, determinando uma osseointegração, na qual promove uma interface, sem a 

presença de tecido conjuntivo interposto entre ambos, criando uma ancoragem 

mecanicamente firme. ³ 

Existem dois processos na formação óssea ao redor dos implantes: 

-Osteogênese de contato: formação óssea em contato direto com a superfície 

do implante, que também pode ser denominada “estabilidade primária”, que é a 

fixação inicial do implante ao tecido ósseo durante a cirurgia. 

-Osteogênese à distância: ocorre uma nova formação óssea, quando não foi 

obter uma fixação firme e estável no momento da cirurgia, sendo denominada 

“estabilidade secundária”. O espaço entre a superfície do implante e osso, fica 

preenchido por um coágulo que gradualmente será substituído por uma matriz 

orgânica, que atuará como um arcabouço para a formação do tecido ósseo.   

A taxa de sobrevivênciade um implante está relacionada a sua estabilidade 

primária porém, sugere-se que uma adequada osseointegração possa ocorrer 

mesmo que não havendo a fixação inicial4,5. Outros fatores poderão influenciar na 

osseointegração como: o tipo e o formato do osso remanescente, o posicionamento 

do implante com dimensões de osso adequadas, tempo de cicatrização óssea, o 

material utilizado, comprimento, diâmetro e tratamento de superfície do implante6,7. 

As propriedades superficiais dos implantes estão sendo cada vez mais 

estudadas por pesquisadores8,9,10. Dentre elas podemos citar: composição química, 

a topografia; energia superficial; rugosidade e a molhabilidade (ou seja, quando um 

implante entra em contato com um meio aquoso). Tais propriedades podem 
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contribuir para a fixação de íons e proteínas à superfície dos implantes, facilitando a 

interação e desenvolvimento celular e tecidual na interface organismo/biomaterial  

Pesquisas atuais buscam por modificações estruturais nos implantes para 

melhorias da resposta inicial entre hospedeiro/implante e a redução no tempo de 

tratamento. Os benefícios clínicos seriam: reabilitações protéticas mais rápidas e um 

melhor desempenho em regiões de baixa qualidade óssea11. 

Estudos experimentais em animais são necessários para previamente avaliar 

o resultado de pesquisas e possivelmente verificando a necessidade ou não de 

serem realizadas em humanos.  

É importante a avaliação dos estudos de implante, osso e articulação para 

compreender os conceitos básicos da estrutura óssea e da vantagens e 

desvantagens dos diferentes modelos animais. Embora nenhum modelo seja ideal, 

várias espécies podem fornecer suporte para pesquisas2. 

As análises “in vitro” dão informações sobre a compatibilidade e toxicidade de 

um biomaterial assim como o comportamento celular, evitando o uso desnecessário 

de animais quando o material testado é citologicamente inadequado.  Os modelos 

experimentais em animais têm sido utilizados na pesquisa biomédica, pois os 

modelos “in vitro” não conseguem reproduzir completamente a complexidade do 

corpo humano, sendo assim, permitem o desenvolvimento de conhecimentos 

básicos que apoiem os estudos pré-clinicos e clínicos, tendo como objetivo a coleta 

de informações relevantes para compreensão da biologia, bem-estar de seres 

humanos e animais, além de melhorias na manutenção da saúde1. 

Após a etapa laboratorial, os estudos “in vivo” avaliarão: biocompatibilidade, 

capacidade regenerativa dos materiais, dispositivos de fixação de enxertos ósseos a 

curto e médio prazo bem como a osseointegração dos implantes12. 

A avaliação dos implantes in vivo tem como finalidade avaliar: 

-Relevância Biológica: testes iniciais para demonstrar a relevância da 

estrutura e composição do material. São informações iniciais sobre, como um 

implante pode afetar as funções fisiológicas, biomecânicas e hormonais do tecido 
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ósseo. Esse estágio geralmente utiliza modelos animais de pequeno porte como 

roedores e coelhos.  

-Biofuncionalidade: são testes que identificam a capacidade de um implante 

para alterar a função do tecido de maneira desejada como a condrogênese, 

osseointegração, osteocondutividade e osteoindução. Esses testes são utilizados 

em roedores e coelhos, mas têm uma limitação quanto ao tamanho dos implantes 

em relação ao animal, por isso, também são realizadas em cães, porcos e pequenos 

ruminantes. 

-Biocompatibilidade e Segurança: testes para identificar efeitos locais ou 

sistêmicos indesejados. Os implantes não podem ser: tóxicos, trombogênicos, 

carcinogênicos, antigênico e mutagênicos. Geralmente são utilizados em roedores e 

coelhos.  

-Relevância e Eficácia Clínica: etapa é necessária demonstrar o 

funcionamento dos implantesem animais maiores como cães, pequenos ruminantes, 

porcos ou primatas não humanos, onde o fluxo de sangue local e carregamento 

mecânico podem ser críticos para seu sucesso do implante.  

Esses testes em modelos animais, clinicamente relevantes é um aspecto 

importante da pesquisa e, na maioria dos casos, requisito fundamental do início da 

experimentação em humanos13. Embora nenhum modelo seja ideal, várias espécies 

podem fornecer suporte para pesquisas. Muitos modelos animais foram empregados 

para cicatrização intra e extra oral do osso em torno dos implantes dentários, 

incluindo ovelhas como modelos2. 

O modelo animal “ovelha” tem crescido nas pesquisas da Implantodontia, 

sendo utilizadas para modelar defeitos em ossos longos, testar materiais em defeitos 

cranianos, resposta tecidual e abordagens cirúrgicas1,14. 

Pesquisas recentes demonstraram a utilização das ovelhas para pesquisas 

em implantodontia2,15,16, sendo que alguns autores utilizam esses implantes no 

ângulo da mandíbula desses animais, modelo esse que foi utilizado em nossa 

pesquisa17,18,19. 
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Os implantes osseointegrados são clinicamente caracterizados pela ausência 

de mobilidade, que pode ser avaliada pela medição da estabilidade primária e 

secundária do implante20. 

Métodos de testes mecânicos como torque inverso ou "destorque", foram 

utilizados para estudar e medir essa interface mecânica entre implante e osso3. Mas 

alguns métodos e técnicas para medir a estabilidade do implante envolvem análises 

quantitativas não invasivas, não prejudicando a interface ósseo-implante medindo a 

estabilidade do implante de forma objetiva, por exemplo, análise de freqüência de 

ressonância (RFA), como é o utilizado pelo dispositivo Osstell ™. 

A Análise de Freqüência de Ressonância foi utilizada para documentar 

mudanças na cicatrização óssea ao longo da interface implante-osso, medindo a 

rigidez do implante no tecido ósseo, sendo também utilizado para determinar se os 

implantes estão prontos para a restauração final ou receberem cargae identificar os 

implantes em "risco".  

Os primeiros estudos com RFA foram publicados em 199621. No ano de 1997, 

Meredith et al et al.22 sugeriu um método não-invasivo para determinar a freqüência 

de ressonância associada aos implantes dentários, conectando um 

adaptador/transdutor à plataforma de implantes nos estudos com animais. O sistema 

RFA baseado em pulsos magnéticos, foi comercialmente produzido como Osstell 

desde o ano 2000 (Osstell AB, Gotemburgo, Suécia). Recebeu essa denominação 

devido ao seu idealizador, seguido por Osstell Mentor ™ e Osstell ISQ ™.  No 

método RFA, um sensor "smartpeg" é acoplado ao implante, e subsequentemente a 

ponta do dispositivo é mantida próxima ao sensor durante o período de emissão de 

impulsos eletromagnéticos. Os valores de freqüência de ressonância são 

automaticamente medidos em unidades de kilohertz e convertidos em uma escala 

chamada Quociente de Estabilidade do Implante (ISQ) exibida no dispositivo. Os 

valores de ISQ variam de 1 a 100, e quanto maior o ISQ, maior a estabilidade do 

implante indicando uma maior rigidez óssea.23,24,25. 

Esse estudo teve como objetivo testar um dispositivo extensor de 6mm que é 

rosqueado ao implante, reproduzindo a conexão cônica com precisão, permitindo o 

acoplamento e a utilização de um SmartPeg padrão Osstell ISQ™ permitindo que os 
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testes de análise de frequência de ressonância sejam realizados sem intervenções 

cirúrgicas pós implantação de implantes nos animais preservando a saúde e 

integridade do animal.   
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2 ARTIGO 

 

 

 O artigo presente nesta Dissertação foi escrito de acordo com as instruções e 

diretrizes para submissão de artigos do Journal of Prosthetic Dentistry (Anexo B). 
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AVALIAÇÃO DE DISPOSITIVO PARA VIABILIZAÇÃO DE TESTES DE ANÁLISE 

DE FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA EM IMPLANTES DENTÁRIOS EM 

OVELHAS 

 

RESUMO 

 

Afirmação do problema. Na Implantodontia, experimentos em animais têm 

fundamental importância para uma melhor compreensão do processo de 

osseointegração. Algumas dificuldades são encontradas durante a realização desse 

tipo de experimento, relacionado ao manuseio, custos e bem-estar do animal. 

Finalidade. Esse estudo tem como objetivo testar um novo dispositivo acoplado 

sobre a plataforma do implante, servindo como uma extensão do mesmo, permitindo 

assim a realização testes mecânicos durante o processo de osseointegração de 

implantes instalados em ovelhas em vários períodos, dispensando etapas cirúrgicas 

de reabertura do implante para realização dos testes. 

Material e métodos. Nesse estudo foram utilizadas 4 ovelhas, sendo uma do Grupo 

Controle (GC) e 3 do Grupo Teste (GT). Cada animal recebeu oito implantes 

localizados próximos ao ângulo da mandíbula, sendo quatro do lado esquerdo e 

quatro do lado direito, totalizando, 32 implantes cone-morse Acqua® de 3,5 de 

diâmetro por 8,5mm de comprimento da empresa Neodent® que foram avaliados 

pela análise de frequência de ressonância com a medição do ISQ (Quociente de 

Estabilidade do Implante) utilizando um transdutor (SmartPeg) expressos numa 

escala de 0 a 100. Para o Grupo Controle (GC) as medições de ISQ foram 

realizadas pelo método convencional, onde o SmartPeg foi acoplado diretamente 

sobre a plataforma do implante. Já no Grupo Teste (GT) o dispositivo estudado, foi 

acoplado ao implante para que pudesse ser realizada a medição. Os períodos 

estudados foram: imediatamente após a cirurgia e com quatro semanas de 

osseointegração. Para a análise estatística foram empregados os testes de Wilcoxon 

e Man-Whitney com a probabilidade de 5% (p<0.05).  

Resultados. As médias obtidas no GC foram 50,47 imediatamente após cirurgia e 

65,68 após 4 semana, enquanto que no GT foram 34,74 e 34,81, respectivamente. 

Comparando a diferença entre os grupos nas médias de ISQ imediatas e após 

quatro semanas, houve diferença significativa com p= 0.0321 e p= 0.0027, 
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respectivamente, demonstrando que os resultados no GT nos dois períodos não 

foram equivalentes quando comparados ao GC. 

 

Conclusão. Os achados demonstram que o grupo teste, apesar de trazer benefícios 

para a pesquisa, não demonstrou equivalência nos resultados nas medições de ISQ 

quando comparados ao método convencional.  

Novos dispositivos devem ser desenvolvidos com a finalidade de simplificar 

pesquisas complexas, reduzir os custos, assim como preservar o bem-estar dos 

animais.   

 

Palavras chave: Implante Dentário. Osseointegração.  

 

 

INTRODUÇÃO 

Os implantes dentários correspondem a uma grande parcela do mercado de 

cuidados com a saúde, que cresce rapidamente1, tornando-se uma opção comum 

em tratamentos de Reabilitação Oral em pacientes totais ou parcialmente 

edêntulos2. 

O sucesso de um implante depende do contato direto entre osso e implante, 

denominado osseointegração, onde uma boa ancoragem do implante não apresenta 

a interposição de tecido mole entre tecido ósseo e implante3. 

A taxa de sobrevivência de um implante está relacionada a sua estabilidade 

primária, porém, mesmo sem que haja a estabilidade primária a osseointegração 

poderá ocorrer promovendo o sucesso dessa integração4,5. Outros fatores podem 

influenciar nessa osseointegração como: o tipo e formato do osso do receptor, o 

comprimento, diâmetro e posicionamento do implante, tempo de cicatrização óssea 

assim como o material e tratamento de superfície do implante6,7. 

Pesquisas buscam por modificações estruturais nos implantes para melhorias 

da resposta inicial entre hospedeiro/implante podendo promover a redução do tempo 

de tratamento. Os benefícios clínicos seriam: reabilitações protéticas mais rápidas e 

um melhor desempenho em regiões de baixa qualidade óssea8,9. 

 Estudos experimentais em animais são necessários para avaliar previamente 

o resultado de pesquisas e avaliar a necessidade de serem realizadas em humanos.  
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É importante a avaliação dos estudos de implante, osso e articulação para 

compreender os conceitos básicos da estrutura óssea e das vantagens e 

desvantagens dos diferentes modelos animais. Embora nenhum modelo apresentou-

se de forma ideal, várias espécies podem fornecer suporte para pesquisas2. Os 

testes em modelos animais clinicamente relevantes são um aspecto importante 

durante estudos desse tipo e, na maioria dos casos, requisito fundamental para o 

início da experimentação em humanos10. Embora nenhum modelo seja ideal, várias 

espécies podem fornecer suporte para pesquisas. Muitos modelos animais foram 

empregados para cicatrização intra e extra oral do tecido ósseo em torno dos 

implantes dentários, incluindo modelos como ovelhas2. 

O modelo experimental em ovelhas tem crescido nas pesquisas da 

implantodontia, sendo utilizado para modelar defeitos em ossos longos, testar 

materiais em defeitos cranianos, resposta tecidual e abordagens cirúrgicas1, 11. 

Pesquisas recentes demonstram a utilização das ovelhas para pesquisas em 

implantodontia2,12,13, sendo que alguns autores utilizam esses implantes no ângulo 

da mandíbula desses animais, como o modelo dessa pesquisa14,15,16. 

Os implantes osseointegrados são clinicamente caracterizados pela ausência 

de mobilidade, que pode ser avaliada pela medição da estabilidade do implante 

primário e secundário17. 

Métodos de testes mecânicos como torque inverso ou "destorque", foram 

utilizados para estudar e medir essa interface mecânica entre implante e osso3. 

Existem métodos não invasivos que fazem uma estimativa da presença ou ausência 

de mobilidade óssea por meio da Análise de Frequência de Ressonância (RFA), 

como o utilizado pelo dispositivo Osstell ™. 

A Análise de Freqüência de Ressonância foi utilizada para documentar 

mudanças na cicatrização óssea ao longo da interface implante-osso, medindo a 

rigidez do implante no tecido ósseo. Também foi utilizado para determinar se, os 

implantes estão prontos para a restauração final estando apto para receber uma 

força de carregamento ou para identificar os implantes em "risco".  

Os primeiros estudos com RFA foram publicados no ano de 199618 .Um ano 

após, Meredith et al.19 sugeriu um método não-invasivo para determinar a freqüência 

de ressonância associada aos implantes dentários, conectando um adaptador / 

transdutor na plataforma do implante em um estudo com animais. O sistema RFA 

experiente, baseado em pulsos magnéticos, começou a ser produzido 
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comercialmente três anos mais tarde com com a denominação de Osstell (Osstell 

AB, Gotemburgo, Suécia).  Esse dispositivo calcula o Quociente de Implantação 

(ISQ) convertendo unidades de kilohertz para ISQ em uma escala de 1 a100, onde 

quanto maior o valor, maior a estabilidade do implante. Os aumentos nas medidas 

de ISQ indicam uma maior rigidez óssea e melhor cicatrização ao redor do implante 

apresentando uma boa estabilidade. O Osstell ISQ funciona através da introdução 

de uma vibração controlada no implante por meio de um sensor e uma haste 

(SmartPeg) conectados ao implante medindo sua frequência que20,21,22. 

Esse estudo teve como objetivo avaliar um dispositivo extensor, de seis 

milímetros de comprimento foi acoplado ao implante, reproduzindo a conexão cônica 

com precisão, permitindo com isso o acoplamento e utilização de um SmartPeg, 

padrão Ostell, possibiltando a medição do ISQ nos implantes dentários cone-morse 

instalados na mandíbula dos animais. A medição do ISQ foi realizada de tal forma 

que não foi necessária a realização de uma nova cirurgia de exposição do implante, 

preservando com isso a saúde e integridade do animal, além de facilitar as análises 

e o manuseio após os períodos de cicatrização.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram utilizados Implantes Cone-Morse Acqua® Neodent® com tratamento 

de superfície microtexturizada e propriedade de superfície hidrofílica no o intuito de 

avaliar e comparar o grau de osseointegração por meio da análise de frequência de 

ressonância em ovelhas a partir dodesenvolvimento de um dispositivo pela empresa 

Neodent® (FIG 1 e 2), servindo como uma extensão de 6 mm, permanecendo 

externo a região do ângulo da mandíbula da ovelha.  

Essa extensão permite que o teste mecânico da Análise de Frequência de 

Ressonância pelo dispositivo Osstell ISQ ™ (FIG 3 e 4) seja realizado de forma 

simplificada, evitando um novo processo cirúrgico, não sendo necessária uma 

reabertura para se obter acesso aos implantes instalados, além de facilitar sua 

localização, trazendo benefícios quanto ao manuseio dos animais.  

Essa investigação foi desenvolvida pelo grupo de pesquisas do Departamento 

de Prótese da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB/USP) em parceria com a 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos de Pirassununga (FZEA/USP), 
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previamente aprovada pelo Comitê de Ética local em uso animal através pelo 

protocolo do Centro de Experimentação de Uso Animal (CEUA) nº 5481280616. 

 

� Seleção dos animais: 

Foram selecionadas quatro ovelhas, adultas, em bom estado de saúde geral, 

com idade entre 12 e 24 meses, pesando cerca de 25 kg, passando previamente por 

uma avaliação de um veterinário da USP de Pirassununga sendo realizado 

tratamento profilático a infecções e a vacinação. A alimentação foi similar para todos 

constituindo-se de silagem de milho e pastagem apropriada à idade e peso dos 

animais com água abundante.  

 

� Procedimentos Cirúrgicos: 

No período pré-anestésico, os animais permaneceram em jejum por 12 horas, 

sem restrição hídrica. Os procedimentos experimentais nas ovelhas foram realizados 

sobre condições rigorosas de esterilização e assepsia. Os animais serão contidos 

fisicamente para administração da medicação pré-anestésica, a qual será xilazina 

0,1 mg/kg. 

Em seguida, foram administrados 4mg/kg de propopol intravenoso e mantida 

anestesia inalatória com isoflorano. Durante todas as etapas cirúrgicas do 

tratamento as ovelhas foram monitoradas por um profissional veterinário, do 

Departamento de Medicina Veterinária FZEA/USP. 

Foi realizada infiltração local de cloridrato de lidocaína (Xilocaína, Merrel 

Lepetit Farmacêutica e Industrial Ltda, Guarulhos/SP) para fins de vasoconstricção e 

isquemia no local, com a finalidade de diminuir o sangramento. Foi realizado 

tricotomia no local e antissepsia com clorexidina 0,12%, seguido de isolamento da 

área com campos cirúrgicos descartáveis estéreis.  Uma incisão de 6cm foi realizada 

na área e o tecido juntamente com o periósteo afastados. Lojas ósseas foram 

realizadas com motor específico para implantes convencionais, realizada a sua 

instalação com torque de 20 N, e sutura do local de forma tradicional. Receberam 

uma dose única de morfina com 0,5 mg/kg por via intramuscular, logo após a cirurgia 

 

� Instalação dos implantes 

Foram instalados 32 implantes, de 3,5 de diâmetro por 8,5mm de comprimento 

Neodent Curitiba,PR-Brasil Acqua® em 4 ovelhas, sendo oito implantes instalados a 



Artigo  31 

 

partir do ramo da mandíbula de cada animal, quatro no lado esquerdo e quatro no 

lado direito.   Dessas 4 ovelhas, foram utilizados 1 para o grupo controle, em que 

foram realizados procedimentos padrões e 3 para o grupo teste. 

 

� Grupo Controle  

No grupo controle, imediatamente após a instalação dos implantes, foram 

conectados os SmartPegs e também realizada a medição do ISQ. (FIG 5). 

Concluindo as medições, foram instalados cicatrizadores com 3,5 mm  de altura e a 

região suturada. (fig 6 e 7) A altura dos cicatrizadores foi determinada,com o objetivo 

de facilitar a localização dos implantes após sua cicatrização. Após um período de 

quatro semanas, as ovelhas passaram pelo mesmo protocolo anestésico como 

descrito, houve a incisão da área operada e exposição dos cicatrizadores instalados, 

que foram removidos para o acoplamento do SmartPeg e realizada novamente a 

mensuração do ISQ.  (FIG  8) 

 

� Grupo Teste 

No grupo teste, imediatamente após a instalação dos implantes foram 

conectados os dispositivos desenvolvidos para o experimento e acoplados os 

SmartPegs. (FIG 9) para a  execução das medições de ISQ. Após a medição foi 

realizada a sutura mantendo os dispositivos em nível superficial na derme, 

permitindo rápido um acesso para a etapa posterior do experimento. (FIG 10 e 11). 

Após quatro semanas de cicatrização, foram realizadas novas mensurações de ISQ, 

mas sem a necessidade de cirurgia de reabertura, ou seja, os animais 

permaneceram no seu estado normal de consciência. Obtidas as leituras pelo Osttell 

foi realizada a Análise Estatística, com p<0,05 para a comparação dos grupos. 

  

� Avaliação de Frequência de Ressonância 

A avaliação da frequência de ressonância foi realizada cinco vezes em várias 

incidências, ou seja, na posição incisal, mesial, distal, lingual e vestibular. Logo após 

a inserção dos implantes, usando o dispositivo Osstell ISQ ™. Os SmartPegs foram 

acoplados e estabilizados aos dispositivos personalizados tendo o cuidado de 

garantir que nenhuma força de torque significativa fosse aplicada aos implantes e a 

RFA fosse realizado.  
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� Pós-operatório 

Logo após toda e qualquer cirurgia realizada, os animais foram mantidos em 

alojamento por uma semana para avaliação do seu estado de saúde. Durante os 

primeiros 7 dias após a cirurgia, realizou-se a administração de anti-inflamatório e 

analgésico via intramuscular de Meloxicam na dose de 0,1mg/kg, visando atenuar ao 

máximo a dor e o edema na área operada, sendo a alimentação retomada após 24h 

dos procedimentos cirúrgicos efetuados. Foi mantida uma observação dos animais 

quanto às áreas operadas, focando a manutenção das suturas, manutenção da 

higienização dos implantes e aspectos gerais de saúde dos animais. 

 

� Análise Estatística: 

As medidas de RFA foram realizadas em 5 locais em torno de cada implante: 

mesial, lingual, distal, vestibular e incisal.calculando-se o valor médio  desses cinco. 

A análise estatística para pares equivalentes do teste de Wilcoxon e o teste de Mann 

Whitney efetuados com um nível de significância de p  <0,05. 23. A analise estatística 

foi realizada com o auxílio do software Bioestat. 24 

 

RESULTADOS 

 

As médias obtidas no GC foram 50,47 imediatamente após cirurgia e 65,68 

após 4 semana, enquanto que no GT foram 34,74 e 34,81, respectivamente. 

Comparando a diferença entre os grupos nas médias de ISQ imediatas e após 

quatro semanas, houve diferença significativa com p= 0.0321 e p= 0.0027, 

respectivamente, demonstrando que os resultados no GT nos dois períodos não 

foram equivalentes quando comparados ao GC. 

Os valores médios de ISQ imediatamente após inserção e após 4 semanas 

foram 50,47 e 65,68 para o Grupo Controle e 34,54 e 34,81 para o Grupo Teste, 

respectivamente, demonstrados pelas tabelas 1 e 2.   

Os valores ISQ do GC aumentou significativamente considerando a partir do 

momento imediato da inserção a após quatro semanas de cicatrização com o p = 

0.0280. Esse aumento não foi observado nas ovelhas do GT, com o p= 0.7532 de 

acordo com a análise de Wilcoxon. 
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No comparativo imediato entre grupos, houve diferença significativa nas 

médias de ISQ entre implantes imediatos Ovelha Controle X Médias Ovelhas teste 

com o valor de p=0.0321 (p<0.05). 

Quando comparado o GC com GT no segundo momento, ou seja, após 4 

semanas, foi demonstrado que também houve diferença significativa, com valor de 

p=0.0027. 

Em geral, os valores das médias entre os grupos demonstraram menores 

valores no GT em relação ao GC. 

A imagem (FIG 12) demonstra os resultados obtidos dos comparativos em um 

gráfico Boxplot.  

No total de 32 implantes instalados, 5 deles não apresentaram 

osseointegração após quatro semanas, sendo 4 no grupo teste e 1 no grupo 

controle. Esses implantes apresentaram mobilidade, o que corresponde a uma uma 

taxa de 15,62% de insucesso de osseointegraçao dos implantes nesse estudo. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

A escolha cuidadosa do modelo animal vai depender do objetivo da pesquisa, 

capacidades pessoais e institucionais, questões éticas e econômicas, além de 

preferência e experiência dos pesquisadores. Ovelhas são animais grandes e 

adequados para pesquisa médica devido a disponibilidade e aceitação pela 

sociedade de pesquisa animal1,25,26,27,. 

No caso deste estudo, as ovelhas foram os animais escolhidos devido serem 

animais compatíveis com os humanos em dimensões, peso e fisiologia em geral, 

assim como por serem de fácil manipulação, boa recuperação após administração 

de anestesia e após cirurgias. Comparado a fisiologia de outros animais quanto a 

um defeito ósseo no crânio, podem ser comparados aos cães, macacos e seres 

humanos2,14,25. 

Os dados de uma pesquisa são úteis para aplicação clínica em seres 

humanos baseados no bom planejamento, desenho experimental e também no 

conhecimento adequado de cada animal, levando em consideração as diferenças 

com os seres humanos. Devendo ter o foco na preservação animal e o bem-estar 

em todas as etapas do experimento27. A respeito da preservação, que é um assunto 
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polêmico em quanto as questões éticas de pesquisa em animais, foi relatado o 

princípio dos 3Rs: reduzir o número de animais utilizados durante a experimentação, 

minimizar a dor e desconforto e evitar a eutanásia no final da experimentação28. 

(NC3RS 2010). Levando em consideração para que pesquisas futuras evitem o uso 

excessivo de animais, evitando também o desperdício de tempo, esforço e recursos, 

houve uma adaptação nessa pesquisa para o bem-estar do animal, buscando 

alternativas para permitam que esses animais não sofram eutanásia27,28. Os animais 

adquiridos nessa pesquisa, fazem parte da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos da USP, e seriam destinados ao abate para produção de carne na área 

alimentícia, sendo selecionados para reduzir o desperdício do uso animal. Porém, 

em todas as fases da pesquisa os animais foram mantidos sem realização da 

eutanásia. 

Foram realizados cinco procedimentos cirúrgicos para avaliação do 

desempenho entre o osso e implantes dentários utilizando um novo dispositivo que 

possibilitasse a medição da estabilidade óssea. No grupo controle, para acessar a 

região, foi necessário um novo procedimento cirúrgico, em que a ovelha passaria 

novamente pelos mesmos procedimentos anestésicos, a administração de drogas, 

bem como um novo dano no local da cirurgia. Devido à complexidade dessa nova 

etapa cirúrgica, tanto no âmbito da equipe de pesquisa, dos recursos e também os 

danos ao animal, desenvolveu-se um dispositivo que facilitasse as investigações. 

No grupo teste, a medição do ISQ de implantes dentários instalados na 

mandíbula de ovelhas foi realizada de tal forma que possibilitasse a avaliação pós-

cirúrgica imediata e após 4 semanas sem a necessidade de uma nova cirurgia de 

reabertura, e futuramente, novas análises em mais períodos, sendo que seu uso não 

apresentou intercorrências, facilitando o manuseio animal sem a necessidade de 

exposição cirúrgica num segundo estágio.  

As mandíbulas de ovelhas foram usadas para determinar mudanças 

longitudinais na freqüência de ressonância e medidas imediatamente após a 

instalação dos implantes e após 4 semanas, e observando que os valores de RFA 

aumentaram ao longo desse tempo no grupo controle, o que não foi observado no 

grupo teste. 

São demonstradas outras investigações com implantes na mandíbula de 

ovelhas13,17,18,33 seja no ângulo da mandíbula ou na sua borda inferior, 

demonstrando efetividade na compreensão dos processos de cicatrização óssea e 
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testes biomecânicos sobre os implantes dentários. Estudos semelhantes também 

são demonstrados utilizando a crista ilíaca para ancoragem de implantes25, 29. 

Alguns estudos mostraram que os valores de ISQ aumentam com o tempo 

após a colocação do implante atingindo um pico entre 6 e 8 semanas. Isso pode 

estar relacionado ao aumento da rigidez de um implante nos tecidos circundantes 

que ocorre durante a fase de cicatrização30. 

Sabe-se que o ISQ>70 corresponde alta estabilidade, entre 60 e 69 média 

estabilidade e ISQ<60 corresponde a baixa estabilidade de acordo com mais de 700 

referências, sendo uma ferramenta que substituiu progressivamente outros métodos 

na pesquisa na Implantodontia23. 

E outra investigação já demonstra que todos os implantes apresentaram 

níveis favoráveis de RFA que foram encontrados na terceira semana31. 

Em contrapartida, outros estudos não demostraram diferenças significativas 

como uma investigação17, em que foram instalados implantes no ângulo da 

mandíbula e feitos testes RFA em vários períodos, sendo que um deles após 4 

semanas, não apresentando diferença estatística nos períodos observados.  

Alguns resultados diversos mostraram diminuição do valor de RFA durante as 

primeiras 2 semanas após a colocação do implante, e após esse período um 

aumento na estabilidade. Esta alteração pode estar relacionada à cicatrização óssea 

precoce, como mudança biológica e reabsorção óssea alveolar marginal. O 

remodelamento ósseo reduz o contato primário do osso e no estágio inicial após a 

colocação do implante, a formação de calo ósseo e o aumento do osso lamelar no 

osso cortical causam grandes alterações na densidade óssea. Assim, no processo 

de cicatrização, o contato ósseo primário diminui e o contato ósseo secundário 

aumenta32, 33,34 35, 36, 37 

Com base nas considerações acima, sugere-se que métodos quantitativos de 

avaliação da estabilidade do implante em humanos sejam complementares de 

outros métodos de análise. No caso da utilização dos implantes para reabilitações 

de pacientes, os exames clínicos e radiográficos também devem ser realizados, 

procurando características como falta de mobilidade, ausência de dor, ausência de 

infecção recorrente e ausência de radiolucência contínua ao redor do implante após 

3, 6 e 12 meses de carregamento, que são considerados critérios que definem o 

sucesso de um implante10, 38, 39. 
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Além disso, outros estudos devem distinguir diferentes situações clínicas, tais 

como carregamento imediato / tardio e locais de implantação pós-extração / 

cicatrizados, já que esse método pode ser usado no momento da inserção do 

implante, durante o período de cicatrização e quando a prótese dentária está em 

função. 40 

Sobre a diferença de valores de ISQ encontrados, um estudo demonstrou a 

relação entre os valores ISQ entre diferentes pilares protéticos e com a plataforma 

do implante. Os transdutores SmartPegs foram fixos aos componentes ou à 

plataforma do implante e todos os valores nos pilares eram inferiores aos da 

plataforma do implante, para os mesmos implantes. Os resultados deste estudo 

sugerem que os valores ISQ obtidos no pilar não podem ser comparados com os 

valores da plataforma. Esse fenômeno foi explicado pois os transdutores 

(SmartPegs) imprimem uma força lateral no componente protético quando a 

medição é realizada, sendo o deslocamento maior, pois aumenta o braço da 

alavanca em relação à medida feita diretamente na plataforma. Assim, quando a 

RFA é medida sobre um componente, um valor mais baixo é esperado para o 

mesmo implante, em comparação com o valor medido diretamente na sua 

plataforma41. 

Esses autores sugerem que estudos adicionais devem ser realizados com 

diferentes diâmetros e conexão do implante, e diferentes componentes para 

confirmar os achados presentes. Portanto, a altura do componente sobre a 

plataforma do implante teve um impacto significativo nas medidas de RFA, quanto 

maior a altura do componente, menor o valor do quociente de estabilidade do 

implante. Esses resultados estão de acordo com os resultados obtidos, em que os 

valores de RFA foram diferentes no momento da instalação dos implantes e após 4 

semanas, quando comparamos o acoplamento do Smartpeg diretamente na 

plataforma do implante e no componente personalizado. 

Se o implante não estiver suficientemente estabilizado no momento da 

colocação, uma cápsula de tecido fibroso pode formar em vez de osso, o que pode 

levar à falha de osseointegração e posterior falha no implante25. O que pode ser 

explicado no caso das falhas de implantes que obtivemos nesse estudo, sendo que 

de 32 implantes instalados no total, 5 deles apresentaram falhas após 4 semanas. 

No entanto, trata-se de um estudo experimental realizado em um modelo animal, 
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que envolve uma série de limitações, como a qualidade do osso em uma área 

diferente da cavidade oral e com um número de amostras reduzido.  

Uma outra investigação demonstrou a incorporação de um implante em um 

bloco de alumínio com alturas diferentes e a obtenção do valor RFA pareceu mudar 

de acordo com essas alturas, sugerindo uma forte correlação (r = 0,94, p <0,01) 

entre a freqüência observada e a altura da fixação do implante exposta21. 

De acordo com a literatura, pesquisas demonstram que o sistema RFA 

contribuído por Osstell™ contribui com medidas RFA altamente confiáveis em 

implantes dentários42. 

Em outro estudo, desenvolveu-se um SmartPeg customizado para realizar 

medidas de RFA em mini-implantes, demonstrando que desenvolvimento de 

métodos adicionais são efetivos para a busca de uma melhor compressão dos 

processos biológicos43. 

De acordo com os resultados e com a literatura, o uso de componentes 

personalizados não demonstrou total efetividade quando comparados com o padrão 

original de medição, ou seja, quando o acoplamento do transdutor SmartPeg ocorre 

diretamente na plataforma do implante.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Após os resultados encontrados, podemos chegar as seguintes conclusões: 

A avaliação do componente apresentou resultados satisfatórios no quesito do 

bem-estar animal e economia de recursos, mas os resultados demonstram que 

apesar de seus benefícios para a pesquisa, não demonstrou equivalência nos 

resultados nas medições de ISQ quando comparados ao método convencional. 

Novos dispositivos e materiais devem ser desenvolvidos e analisados com a 

finalidade de simplificar estudos científicos em animais. 
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LEGENDAS PARA ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Desenho para fabricação do componente para implantes cone morse 

Figura 2 - Componente após sua fabricação e antes de ser instalado sobre a 

plataforma do implante cone morse 

Figura 3 - Dispositivo Osstell ISQ™ 

Figura 4 -  Demonstração do acoplamento do SmartPeg ao Componente de 6mm 

Figura 5 - Instalação do SmartPeg à plataforma do implante e obtenção do ISQ 

pelo transdutor Osstell™ 

Figura 6 - Instalação de cicatrizadores de 3,5mm sobre a plataforma dos 

implantes cone morse 

Figura 7 - Aspecto após sutura na Ovelha Controle 

Figura 8 - Medição do ISQ na Ovelha Controle, após reabertura dos implantes, 

remoção dos cicatrizadores e acoplamento do SmartPeg 

Figura 9 - Instalação do componente após instalação dos implantes no Grupo 

Teste 

Figura 10 - Aspecto após sutura, demonstrando a extensão externa dos 

componentes numa vista aproximada 

Figura 11 - Aspecto após sutura, demonstrando a extensão dos componentes 

numa visão ampliada, demonstrando a região do ângulo da mandíbula da ovelha 

Figura 12 - Box-plot geral, demonstrando médias de ISQ dos grupos Teste e 

Controle imediatamente após instalação dos implantes e após 4 semanas 
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LEGENDAS PARA TABELAS 

 

Tabela 1.  Valores médios de ISQ no grupo Controle imediatamente após instalação 

dos implantes e após 4 semanas 

Tabela 2. Valores médios de ISQ no grupo Teste imediatamente após instalação 

dos implantes e após 4 semanas 

 

Tabela 1: Médias ISQ, ovelha controle. 

  Implantes Imediato 

Após 4 

semanas  

Lado Esquerdo I 61.20 58.20 

  II 60.80 perdido 

  III 56.80 67.40 

  IV 60.80 68.80 

    

Lado Direito I 53.80 62.80 

  II 47.60 67.80 

  III 39.80 64.20 

  IV 23.00 70.60 

 

Tabela 2: Médias ISQ, ovelhas teste. 

  Implantes Imediato 

Após 4 

semanas  

Lado 

Esquerdo I 33.00 29.53 

  II 37.40 34.07 

  III 32.27 37.40 

  IV 38.47 35.80 

  

Lado Direito I nd 

  II 39.13 33.60 

  III 36.33 40.60 

  IV 36.60 nd 
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3 DISCUSSÃO 

 

 

A escolha cuidadosa do modelo animal vai depender do objetivo da pesquisa, 

capacidades pessoais e institucionais, questões éticas e econômicas, além de 

preferência e experiência dos pesquisadores. Ovelhas são animais grandes e 

adequados para pesquisa médica devido a disponibilidade e aceitação pela 

sociedade de pesquisa animal. Possuem semelhança com os seres humanos no 

peso, estrutura e regeneração óssea1,26,27,28. 

No caso deste estudo, as ovelhas foram os animais escolhidos devido serem 

animais compatíveis com os humanos em dimensões, peso e fisiologia em geral, 

assim como por serem de fácil manipulação, boa recuperação após administração 

de anestesia e após cirurgias. Comparado a fisiologia de outros animais quanto a 

um defeito ósseo no crânio, podem ser comparados aos cães, macacos e seres 

humanos2,14,29. 

A literatura é limitada em relação aos protocolos de sistemas de biomateriais 

e implantes em comparação com animais de pequeno porte, como os roedores2. 

Os dados de uma pesquisa são úteis para aplicação clínica em seres 

humanos baseados no bom planejamento, desenho experimental e também no 

conhecimento adequado de cada animal, levando em consideração as diferenças 

com os seres humanos. Devendo ter o foco na preservação animal e o bem-estar 

em todas as etapas do experimento30. 

Deve-se tomar cuidado de usar o mesmo gênero de animais em cada 

experimento para evitar vieses.  Nesse estudo todos os animais utilizados eram 

fêmeas e estavam em boa saúde durante o período cirúrgico, apresentando uma 

boa recuperação após suspensão da anestesia. 

A respeito da preservação, que é um assunto polêmico em quanto as 

questões éticas de pesquisa em animais, foi relatado o princípio dos 3Rs: reduzir o 

número de animais utilizados durante a experimentação, minimizar a dor e 

desconforto e evitar a eutanásia no final da experimentação31. Levando em 

consideração para que pesquisas futuras evitem o uso excessivo de animais, 
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evitando também o desperdício de tempo, esforço e recursos, houve uma adaptação 

nessa pesquisa para o bem-estar do animal, buscando alternativas para o melhor 

conforto, permitindo  que que esses animais não sofressem eutanásia30,31. Os 

animais adquiridos nessa pesquisa, fazem parte da Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos da USP, e seriam destinados ao abate para produção de 

carne na área alimentícia. Então foram selecionados, para reduzir o desperdício do 

uso animal. Porém, em todas as fases da pesquisa os animais foram mantidos sem 

realização da eutanásia. 

Esse estudo propõe a utilização de ovelhas como alternativa em pesquisas in 

vivo na área de Implantodontia e na busca de novos biomateriais, relatando as 

experiências adquiridas para servir como base para novos estudos, além de 

demonstrar a experiência com a utilização de um componente personalizado para 

ancoragem ao SmartPeg do sistema Osstel ISQ™ e obtenção de valores de RFA 

através da escala ISQ, demonstrando a estabilidade óssea desses implantes após o 

período de cicatrização. 

No método RFA, um sensor "Smartpeg" é acoplado ao implante, e 

subsequentemente a ponta do dispositivo é mantida próxima ao sensor nas direções 

vestibular, lingual, mesial, distal e incisal durante o período de emissão de impulsos 

eletromagnéticos, medindo a rigidez do implante, determinando sua estabilidade 

óssea. Após esse período, os valores de freqüência de ressonância são 

automaticamente convertidos em uma escala arbitrária chamada quociente de 

estabilidade do implante (ISQ) e mostrada na exibição do dispositivo. Os valores de 

ISQ variam de 1 a 100, e quanto maior o ISQ, maior a estabilidade do implante24. 

 Sabe-se que o ISQ>70 corresponde alta estabilidade, entre 60 e 69 média 

estabilidade e ISQ<60 corresponde a baixa estabilidade de acordo com mais de 700 

referências, sendo uma ferramenta que substituiu progressivamente outros métodos 

na pesquisa na Implantodontia23. Ao contrário das medidas do torque de inserção, 

não fornece apenas informações clinicamente relevantes sobre a estabilidade do 

implante na colocação inicial, mas também pode ser usado para avaliar a 

estabilidade a qualquer momento posterior do experimento32. 
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Foram realizados cinco procedimentos cirúrgicos sendo que grupo controle, 

para acessar a região, foi necessário um novo procedimento cirúrgico, em que o 

animal passaria pelos mesmos procedimentos anestésicos, a administração de 

drogas, bem como um novo dano no local da cirurgia. Para realizar as medições, foi 

realizada uma incisão no ângulo da mandíbula após a palpação do local desejado, a 

remoção dos cicatrizadores dos implantes, o acoplamento do SmartPeg e 

finalmente, a mensuração do ISQ com o dispositivo Osstell™. Devido à 

complexidade dessa nova etapa cirúrgica, tanto no âmbito da equipe de pesquisa, 

dos recursos e também os danos ao animal, foi planejado uma maneira de um 

material que facilitasse essa investigação. 

No grupo teste, após a confecção e instalação dos componentes, não foram 

observadas intercorrências no pós-operatório. A medição do ISQ de implantes 

dentários instalados na mandíbula de ovelhas foi realizada de tal forma que 

possibilitasse a avaliação pós-cirúrgica imediata e após 4 semanas sem a 

necessidade de uma nova cirurgia de reabertura, e futuramente, novas análises em 

mais períodos,  facilitando o manuseio animal sem a necessidade de exposição 

cirúrgica num segundo estágio.  

As mandíbulas de ovelhas foram usadas para determinar mudanças 

longitudinais na freqüência de ressonância e medidas imediatamente após a 

instalação dos implantes e após 4 semanas, e observando que os valores de 

freqüência de ressonância aumentaram ao longo desse tempo no grupo controle, o 

que não foi obervado no grupo. 

São demonstradas outras investigações com implantes na mandíbula de 

ovelhas13,17,18,33 seja no ângulo da mandíbula ou na sua borda inferior, 

demonstrando efetividade na compreensão dos processos de cicatrização óssea e 

testes biomecânicos sobre os implantes dentários. Estudos semelhantes também 

são demonstrados utilizando a crista ilíaca para ancoragem de implantes34. 

Alguns estudos mostraram que os valores de ISQ aumentam com o tempo 

após a colocação do implante atingindo um pico entre 6 e 8 semanas. Isso pode 

estar relacionado ao aumento da rigidez de um implante nos tecidos circundantes 

que ocorre durante a fase de cicatrização35. Em outro estudo, a estabilidade dos 
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implantes colocados na tíbia de coelhos foi medida semanalmente durante um 

período de cicatrização de 15 semanas, demonstrando que os valores de ISQ 

aumentaram significativamente durante a fase de cicatrização antes de atingir um 

patamar entre 6 e 8 semanas22. Já em outra investigação todos os implantes 

apresentaram níveis favoráveis de RFA que foram encontrados na terceira 

semana36. 

Em contrapartida, outros estudos não demostraram diferenças significativas 

como um estudo17, em que foram instalados implantes no ângulo da mandíbula e 

feitos testes RFA em vários períodos, sendo que um deles após 4 semanas, mas 

não apresentaram diferença estatística nos períodos observados e num outro 

estudo, que não houve diferença estatisticamente significante nos valores médios de 

RFA medidos após 1 mês de cicatrização2. 

Alguns resultados diversos mostraram diminuição do valor de RFA durante as 

primeiras 2 semanas após a colocação do implante, e após esse período um 

aumento na estabilidade. Esta alteração pode estar relacionada à cicatrização óssea 

precoce, como mudança biológica e reabsorção óssea alveolar marginal. O 

remodelamento ósseo reduz o contato primário do osso e no estágio inicial após a 

colocação do implante, a formação de calo ósseo e o aumento do osso lamelar no 

osso cortical causam grandes alterações na densidade óssea. Assim, no processo 

de cicatrização, o contato ósseo primário diminui e o contato ósseo secundário 

aumenta36,37,38,39,40.. 

Com base nas considerações acima, sugere-se que métodos quantitativos de 

avaliação da estabilidade do implante em humanos sejam complementares de 

outros métodos de análise. No caso da utilização dos implantes para reabilitações 

de pacientes, os exames clínicos e radiográficos também devem ser realizados, 

procurando características como falta de mobilidade, ausência de dor, ausência de 

infecção recorrente e ausência de radiolucência contínua ao redor do implante após 

3, 6 e 12 meses de carregamento, que são considerados critérios que definem o 

sucesso de um implante10, 41,42. 

Além disso, outros estudos devem distinguir diferentes situações clínicas, tais 

como carregamento imediato / tardio e locais de implantação pós-extração / 
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cicatrizados, já que esse método pode ser usado no momento da inserção do 

implante, durante o período de cicatrização e quando a prótese dentária está em 

função42. 

Sobre a diferença de valores de ISQ encontrados entre os grupos, um estudo 

verificou a relação entre os valores ISQ entre diferentes pilares protéticos e com a 

plataforma do implante. Nesse estudo em questão, os transdutores SmartPegs 

foram fixos aos componentes ou à plataforma do implante e todos os valores nos 

pilares eram inferiores aos da plataforma do implante, para os mesmos 

implantes. Os resultados deste estudo sugerem que os valores ISQ obtidos no pilar 

não podem ser comparados com os valores da plataforma. Esse fenômeno foi 

explicado pois os transdutores (SmartPegs) imprimem uma força lateral no 

componente protético quando a medição é realizada, sendo o deslocamento maior, 

pois aumenta o braço da alavanca em relação à medida feita diretamente na 

plataforma. Assim, quando a RFA é medida sobre um componente, um valor mais 

baixo é esperado para o mesmo implante, em comparação com o valor medido 

diretamente na sua plataforma43. Esses mesmos autores sugerem que estudos 

adicionais devem ser realizados com diferentes diâmetros e conexão do implante, e 

diferentes componentes para confirmar os achados presentes. 

 Portanto, a altura do componente sobre a plataforma do implante teve um 

impacto significativo nas medidas de RFA, quanto maior a altura do pilar, menor o 

valor do quociente de estabilidade do implante. Esses resultados estão de acordo 

com os resultados obtidos, em que os valores de RFA foram diferentes no momento 

da instalação dos implantes e após 4 semanas, quando comparamos ao 

acoplamento do Smartpeg diretamente na plataforma do implante e ao componente 

personalizado. 

Se o implante não estiver suficientemente estabilizado no momento da 

colocação, uma cápsula de tecido fibroso pode formar em vez de osso, o que pode 

levar à falha de osseointegração e posterior falha no implante25. O que pode ser 

explicado no caso das falhas de implantes que obtivemos nesse estudo, sendo que 

de 32 implantes instalados no total, 5 deles apresentaram falhas após 4 semanas. 

No entanto, trata-se de um estudo experimental realizado em um modelo animal, 
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que envolve uma série de limitações, como a qualidade do osso em uma área 

diferente da cavidade oral e com um número de amostras reduzido.  

Uma outra investigação demonstrou a incorporação de um implante em um 

bloco de alumínio com alturas diferentes e a obtenção do valor RFA pareceu mudar 

de acordo com essas alturas, sugerindo uma forte correlação (r = 0,94, p <0,01) 

entre a freqüência observada e a altura da fixação do implante exposta21. 

De acordo com a literatura, pesquisas demonstram que o sistema RFA 

contribuído por Osstell™ contribui com medidas RFA altamente confiáveis em 

implantes dentários44. 

Em outro estudo, desenvolveu-se um SmartPeg customizado para realizar 

medidas de RFA em mini-implantes, demonstrando que desenvolvimento de 

métodos adicionais são efetivos para a busca de uma melhor compressão dos 

processos biológicos45. 

De acordo com os resultados e com a literatura, o uso de componentes 

personalizados não demonstrou total efetividade quando comparados com o padrão 

original de medição, ou seja, quando o acoplamento do transdutor SmartPeg ocorre 

diretamente na plataforma do implante.  

Uma compreensão mais profunda da estabilidade do implante durante o 

período de cicatrização ajuda os clínicos a determinar os protocolos de carga 

apropriados, diminuindo assim o risco de falha causada por uma fraca estabilidade 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Após os resultados encontrados, podemos chegar as seguintes conclusões: 

A avaliação do componente apresentou resultados satisfatórios no quesito do 

bem-estar animal e economia de recursos, mas os resultados demonstram que 

apesar de seus benefícios para a pesquisa, não demonstrou equivalência nos 

resultados nas medições de ISQ quando comparados ao método convencional. 

O uso de ovelhas apresentou uma boa alternativa frente as dificuldades de 

estudos in vivo, demonstrando biocompatibilidade, disponibilidade e fácil 

manipulação pela equipe do estudo. 

Novos dispositivos e materiais devem ser desenvolvidos com a finalidade de 

simplificar estudos científicos, já que possuem uma elevada complexidade, 

principalmente relacionadas com o entendimento de processos biológicos como as 

que são realizadas em animais. 

Estudos in vivo são necessários para entender a situação clínica real em que 

muitos fatores biológicos influenciam a estabilidade primária dos implantes 

dentários.  
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NEXO A – Aprovação do Comitê de ética em animais de Pirassununga 
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ANEXO B – Diretrizes para The Journal of Prosthetic Dentistry:  
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