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“Remember to look up at the stars and not down at your feet. 

Try to make sense of what you see and wonder about what makes 

the universe exist. 

Be curious. 

And however difficult life may seem, there is always something 

you can do and succeed at. 

It matters that you don’t just give up.” 

 

Stephen Hawking 



RESUMO 

 

Os osteócitos desempenham um importante papel na adaptação do tecido ósseo às cargas além 

de proporcionarem mecanismo mecano-sensorial. O presente estudo avaliou a densidade de 

osteócitos no osso peri-implantar de implantes imediatos submetidos à carga lateral. Materiais 

e métodos: Sete cães receberam 6 implantes bilateralmente; três implantes em cada lado foram 

restaurados e receberam um dispositivo de expansão ortodôntica. Os implantes foram então 

alocados de acordo com: grupo experimental: implantes que receberam sobrecarga lateral 

estática; controle positivo: implantes restaurados imediatamente; controle negativo: implantes 

mantidos sem restauração (sem carga); Após 4 meses de controle mecânico e químico do 

biofilme dental, os implantes e osso peri-implantar foram trefinados e processados para 

obtenção de cortes histológicos. Histomorfometria foi utilizada para avaliar a contagem de 

osteócitos na região de contato osso-implante. Foi observado menor número de osteócitos no 

osso peri-implantar do grupo experimental comparado ao grupo controle positivo (p=0,0162). 

Um menor número de osteócitos na região peri-implantar dos implantes com sobrecarga pode 

ser relacionado à necessidade de uma adaptação funcional dos tecidos à sobrecarga além do 

possível envolvimento dos osteócitos na manutenção da matriz óssea no grupo controle.   

 

Palavras-chave: Implantes Dentários, Osteócitos, Matriz Óssea, Remodelação Óssea. 

  



ABSTRACT 

 

Osteocytes play a pivotal role in bone mechanical adaptation to load, and the osteocyte network 

has been regarded as the main mechanosensory mechanism.  Therefore, this animal study 

evaluated the osteocyte density in the peri-implant bone of immediately restored implants under 

lateral static overload. Seven mongrel dogs received bilaterally 6 implants. Each mandible side 

received randomly 3 implants that were restored with an orthodontic expansion device. The 

implants were classified into: test group – implants with lateral excessive static overload; 

control group – immediately restored implants and unloaded group – implants left submerged.   

After 4 months under daily plaque control, the dental implants and surrounding bone were 

removed and processed to obtain thin ground sections.  Histomorphometry was used to evaluate 

the osteocyte index in the peri-implant bone. A higher and statistically significant osteocyte 

number was found in the peri-implant bone around loaded implants from control group 

(p=0.0162). The lower number of osteocytes in the peri-implant bone around overloaded 

implants could be related to the necessity of the functional adaptation of the bone tissue to 

overloading, and to the hypothesized involvement of the osteocytes in the maintenance of the 

bone matrix in the control group. 

    

Keywords: Dental Implants, Osteocytes, Bone Matrix, Bone Remodeling. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O uso de implantes osseointegráveis para a sustentação de restaurações dentárias revolucionou 

a clínica odontológica diária. Os resultados de tais procedimentos tem se mostrado elevadas 

taxas de sucesso (97,3%) (Nicoli et al., 2017) em longo prazo, por meio da confirmação da 

osseointegração definida como o intimo contato funcional da superfície do implante e o tecido 

ósseo, visto por microscopia óptica (Branemark et al., 1977). A interface osso-implante, só pode 

ser mantida ao longo do tempo, por um dinâmico processo de modelamento e remodelamento. 

Esse processo adaptativo, permite que o tecido ósseo resista às condições clínicas, como a carga 

mastigatória de diferentes magnitudes, frequência e direções (Stanford e Brand, 1999). 

 

Para obtenção do sucesso da osseointegração, uma adequada estabilidade primária, bem como, 

ausência de micromovimentação entre implante e osso são fatores considerados primordiais 

(Albrektsson et al., 1981; Esposito et al., 2007). Na ausência desses fatores, uma interface 

fibrosa entre implante e tecido fibroso pode ser desenvolvida, levando à falha da 

osseointegração (Brunski et al., 1979). Sendo assim, recomenda-se que os implantes instalados 

em mandíbula necessitam de um período de cicatrização em torno de 3 a 4 meses e os implantes, 

ao passo que, os instalados em maxila necessitam um período de cicatrização de 6 a 8 meses 

(Branemark et al., 1977). 

 

Estudos clínicos longitudinais demostraram que o carregamento imediato ou precoce de 

implantes é possível em situações específicas, onde obtém-se um travamento inicial adequado 

(Schinitman et al., 1990). Fatores como geométricos como comprimento, diâmetro, desenho e 

superfície do implante, bem como fatores biológicos como quantidade e densidade óssea além 

das condições sistêmicas do hospedeiro podem influenciar o travamento inicial. O desenho da 

restauração protética e a influência de cargas oclusais, assim como a técnica cirúrgica têm sido 

amplamente estudados para diminuir o tempo da osseointegração (Buser et al., 1991; Glauser 

et al., 2005).  

 

Biomecanicamente, um implante só pode ser carregado imediatamente ou precocemente, se 

alcançar um torque de inserção de 35N/cm durante sua instalação (Calandriello et al., 2003). 

Estudos têm utilizado a análise de frequência de ressonância para avaliar a estabilidade primaria 
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dos implantes e verificaram o quociente da estabilidade implante (ISQ), o qual deve ser acima 

de 60 para a instalação de carga imediata ou precoce (Corneli et al., 2004; Norton et al., 2004). 

 

As forças oclusais afetam o tecido ósseo ao redor de implantes osseointegrados. O estresse 

mecânico apresenta fatores negativos e positivos, inclusive para a manutenção da 

osseointegração. Na maioria dos casos é comum ocorrer uma pequena perda óssea ao redor dos 

implantes em função após 1 ano (Branemark et al., 1977; Adell et al., 1981). No entanto, uma 

pequena parte dos casos apresenta perda óssea mais severa (Quirynen et al., 1992; Isidor et al., 

1997). 

 

Estudos recentes indicam que pressões aplicadas em excesso sobre o tecido ósseo ao redor de 

implantes, podem provocar a perda óssea ao redor do pescoço do implante e até mesmo a total 

perda de osseointegração (Kitamura et al., 2004; Boudras et al., 2007). 

 

Diferentes cargas oclusais dentro da cavidade oral, baseado no tipo de dieta do paciente, posição 

do implante no arco dental (infra ou supra ósseo; angulado ou não) e no tipo de restauração 

(múltipla ou unitária), induzem a diferentes respostas do tecido peri-implantar de suporte e de 

proteção (Kim et al., 2005; Boudras et al., 2007). 

 

O carregamento dos implantes com os elementos protéticos, são divididos em carga imediata 

ou restauração imediata, quando o carregamento ocorre em até 1 semana após a colocação do 

implante; carga precoce, quando o carregamento ocorre em até 1 ou 2 meses da instalação e 

carga tardia quando o elemento dental é confeccionado após 2 meses de inserção do implante 

(Esposito et al., 2009). 

 

Schnitman et al., (1997) mostraram que em 10 anos, as taxas de sobrevivência de implantes 

carregados imediatamente em mandíbula foram de 84,7%, resultado que se aproxima dos 

índices alcançados em carga tardia. Outros estudos com carga imediata, mostraram um sucesso 

de 97,5% em implantes colocados na mandíbula para fixação de overdentures (Chiapasco et 

al., 1997) e 99,2% em implantes também colocados em mandíbula para fixação de overdentures 

ou próteses fixas (Degidi et al., 2009). Em mandíbulas parcialmente edêntulas, Corneli et al. 

(2004) apresentaram um índice de sucesso de 96,7% em próteses unitárias. 
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Visto isso, estudos em modelos animais tem sido desenvolvidos para avaliar e compreender 

melhor a segurança, eficácia, efeitos deletérios e os mecanismos de ação dos procedimentos 

que envolvem as cargas oclusais nos implantes colocados no tecido ósseo do hospedeiro 

(Miyata et al., 1997, 1998, 2000; Heitz-Mayfield et al., 2004; Fagion et al., 2010; Vandamme 

et al., 2012). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A interface osso-implante é mantida ao longo do tempo por um dinâmico processo de 

modelamento e remodelamento. Esse processo adaptativo, permite que o tecido ósseo resista 

às variações nas condições clínicas, como a carga mastigatória em diferentes direções, 

magnitude e frequência (Stanford e Brand., 1999). Para obtenção da osseointegração, a 

estabilidade primária e a ausência de movimentação são consideradas fatores primordiais 

(Albrektsson et al., 1981; Esposito et al., 2007). Em casos em que há ausência desses fatores, 

uma interface entre implante e tecido fibroso pode se desenvolver, levando à falha da 

osseointegração (Brunski et al., 1979). Sendo assim, recomenda-se que os implantes 

colocados na mandíbula aguardem um período de cicatrização em torno de 3 à4 meses ao 

passo que, implantes instalados em maxila aguardem um período de cicatrização de 6 a 8 

meses (Branemark et al., 1977). No entanto, com o estudo de novos tratamentos de superfície 

e geometrias para implantes esse conceito tem mudado (Schinitman et al., 1990). 

 

Forças oclusais aplicadas sobre as restaurações implanto-suportadas afetarão a resposta do 

osso frente à essa tensão. A transmissão de forças controladas ao tecido é benéfica, ao passo 

que a sobrecarga pode acarretar remodelação indesejada prejudicando a osseointegração. 

Têm-se relatado que uma remodelação óssea peri-implantar previsível denominada 

saucerização durante o primeiro ano em função (Branemark et al., 1977; Adell et al., 1981). 

No entanto, em alguns casos essa reabsorção óssea pode ser mais devera podendo 

comprometer a integridade do implante osseointegrado (Quirynen et al., 1992; Isidor et al., 

1997). 

 

 

2.1 Influência da oclusão em modelos pré-clínicos 

 

 

Isidor et al., (1997) realizaram um experimento na mandíbula de 4 macacos (Macaca 

Fascicularis), onde foram extraídos os primeiros molares, pré-molares e incisivos de cada 

animal e após oito meses de cicatrização, foram inseridos 5 implantes (Astra, Astra Tech AB, 

Mölndal, Sweden). Um na região de incisivos centrais e dois de cada lado da mandíbula, sendo 
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um implante com superfície jateada por óxido de titânio e o outro usinado. Todos os implantes 

na região dos incisivos eram de superfície tratada. Após 6 meses, os implantes receberam 

próteses parciais fixas, em supra-oclusão para simular contato prematuro, sobre os dois 

implantes em um dos segmentos laterais. Os implantes que serviam de apoio para as próteses, 

foram escovados uma vez por semana e recebiam limpeza subgengival uma vez no mês. Nos 

implantes sem carga, uma ligadura com fio de algodão foi feita, para induzir o acúmulo de 

biofilme. Após 18 meses, os macacos foram sacrificados. Todos os implantes com ligadura, 

permaneceram osseointegrados, mas com uma média da perda óssea marginal histológica de 

2,4 mm (variando de 0,8 - 4,0 mm). Dos 6 implantes com sobrecarga oclusal disponíveis para 

análise histológica, dois implantes no mesmo macaco haviam perdido completamente a 

osseointegração e apenas dois implantes permaneceram osseointegrados na região apical, 

enquanto os outros 2 restantes, embora osseointegrados, exibiam reabsorção óssea que variou 

de 1,8 - 1,9 mm. O autor concluiu, que histologicamente, a sobrecarga oclusal nos implantes 

pode resultar em perda total ou parcial da osseointegração. Os implantes que acumularam 

biofilme, da mesma forma, exibiram sinais de peri-implantite, com perda do osso marginal, 

porem todos os implantes tinham pelo menos 47% da sua área em contato com o osso. 

 

Gotfredsen et al., (2001) avaliaram o efeito da carga lateral estática induzida por uma força de 

expansão na interface osso/implante e no osso peri-implantar adjacente, em três cães da raça 

beagle, onde foram removidos bilateralmente os 3 últimos pré-molares. Após 8 semanas, foram 

colocados 4 implantes (TPS) de plasma spray de titânio (Straumann Dental Implant System, 

Institute Straumann, Basel, Switzerland) em cada lado da mandíbula e depois de 12 semanas da 

inserção dos implantes, foram inseridas as coroas conectadas aos expansores ortodônticos sem 

contato com os dentes antagonistas. Cada dispositivo ortodôntico, apresentava uma ativação 

diferente, sendo 0,2mm no teste 1; 0,4 mm no teste 2; 0,6 mm no teste 3 e 0,0 mm no controle 

a cada 4 semanas. Todos os implantes cicatrizaram e mantiveram-se estáveis durante o 

experimento, as distâncias entre os elementos não mudaram, a mucosa peri-implantar estava 

rosa e aparentava estar firmemente adaptada a superfície do implante. As radiografias de ambos 

os grupos não sofreram alterações quanto a perda óssea marginal, com a presença da força 

lateral estática durante o período de carga. Histologicamente o osso peri-implantar possuía uma 

alta densidade, sem sinais de fratura, ou outro tipo de dano. Não foram observadas uma evidente 

perda óssea marginal entre os grupos teste e controle. A densidade óssea e a mineralização do 

contato osso-implante, foram maiores na região adjacente aos implantes laterais carregados, do 
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que nas regiões sem ativação, sugerindo que a carga estática aplicada lateralmente aos implantes 

resultou numa adaptação estrutural do osso peri-implantar. 

 

Gotfredsen et al., (2001b) , compararam as reações ósseas adjacentes aos implantes de 

superfície de plasma spray de titânio com o usinado, durante uma carga lateral estática, através 

de expansores, em três cães da raça labrador, onde novamente foram removidos bilateralmente 

os 3 pré-molares e após 12 semanas foram colocados 2 implantes de cada tipo e após mais 12 

semanas, foram instaladas  as coroas conectadas aos expansores ortodônticos, sem nenhum tipo 

de toque com o dente antagonista. Todos os implantes cicatrizaram e mantiveram-se estáveis 

durante o experimento. Através dos exames radiográficos, os implantes usinados apresentaram 

reabsorção óssea peri-implantar ao passo que os implantes com tratamento de plasma spray de 

titânio apresentaram aumento progressivo de osso durante as 24 semanas de carga. A 

remodelação do osso peri-implantar que ocorreu durante a carga lateral estática diferiu entre os 

implantes com superfície de plasma spray de titânio, da usinada. A superfície usinada 

apresentou um defeito ósseo angular, o que não ocorreu com a superfície de plasma spray de 

titânio. A quantidade de contato osso/implante e da interface osso/implante, bem como a 

densidade de osso peri-implantar foram menores no usinado do que nos de plasma spray de 

titânio. Os autores sugeriram que a transferência de estresse ao osso é mais favorável a partir 

de uma superfície tratada, do que a partir de uma superfície usinada, o que pode explicar a 

diferença das reações do osso marginal observadas entre os dois tipos de implantes do presente 

estudo. 

 

Gotfredsen et al., (2001) estudaram o efeito de uma carga lateral estática por um longo tempo, 

no osso peri-implantar em três cães beagle, onde foram extraídos os pré-molares inferiores e 

após 12 semanas, foram instalados três implantes de titânio (ITI® Dental Implant System), em 

cada quadrante. A p ós  12 semanas, as coroas foram ajustadas aos implantes. A coroa anterior 

e central foram fundidas e ligadas a coroa posterior por um parafuso de expansão; no lado 

direito da mandíbula os parafusos foram ativados a cada 2 semanas durante um período de 46 

semanas. Após 10 semanas, a mesma força de expansão foi aplicada ao lado esquerdo. Todos 

os implantes cicatrizaram e mantiveram-se estáveis durante o experimento. Durante o período 

de ativação de 46 semanas do lado direito, a supra-construção fraturou uma vez em dois cães e 

duas vezes no mesmo cão, todas as fraturas ocorreram na junção da solda entre o parafuso de 

expansão e as coroas e ocorreram entre a 38 e 56 semanas, sendo as coroas substituídas. As 

regiões submetidas a 10 semanas ou 46 semanas de carga lateral, foram semelhantes em relação 
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à (i) distribuição dos marcadores ósseos (ii) a proporção da densidade óssea e (iii) o grau do 

contato osso-implante. A proporção de fluorocromos foi superior nas regiões submetida a 10 

semanas de carregamento comparada à região de 46 semanas de carregamento. Em conclusão, 

o presente estudo indicou que as reações do tecido ósseo para uma extensa força de expansão 

lateral foram similares nos locais que receberam 10 e 46 semanas de carga. 

 

Gotfredsen et al., (2001), estudaram as reações do tecido peri-implantar sobre o efeito de uma 

carga lateral estática nos implantes submetidos a mucosite ou peri-implantite experimental, em 

cinco cães, onde foram extraídos os pré- molares e após 12 semanas, foram instalados três 

implantes em cada quadrante da mandíbula, tendo superfície jateada por areia e ácido 

condicionada (SLA) e do outro lado superfície usinada. Os implantes foram divididos em 3 

grupos: grupo MC (mucosite/carga); grupo P (peri-implantite); grupo PC (peri-

implantite/carga). Assim, foi possível notar que, a carga lateral estática falhou na indução da 

perda óssea peri-implantar, nos implantes com mucosite e não aumentou a perda da óssea nos 

implantes com peri-implantite experimental. 

 

Nkenker et al., (2003) instalaram um total de 35 implantes, em sete miniporcos fêmeas, onde 

determinaram a taxa de aposição mineral óssea e a densidade do osso peri-implantar durante a 

fase precoce de cicatrização dos implantes imediatamente carregados. Inicialmente, removeram 

os três pré-molares e primeiro molar; após o período de cicatrização de três meses, os implantes 

foram inseridos implantes com superfície rugosa, auto-cortante e cilíndrico (XiVE, Friadent 

GmbH). O implante anterior permaneceu sem carga e submerso, já os quatro implantes distais 

receberam uma prótese fixa provisória, que foi cimentada e ajustada para que ficasse sem o 

contato oclusal direto. Um dos principais fatores já mencionados contra a carga imediata, tem 

sido a zona necrótica em torno da superfície do implante, que pode ocorrer devido a trauma 

cirúrgico (Albrektsson et al. 1981).  Esta camada morta, deve ser substituída por uma nova 

camada óssea antes que o implante receba a carga (Sagara et al. 1993). Contudo, a remodelação 

óssea não ocorre de uma vez em torno do implante, caso contrário seria esperada a mobilidade 

durante o processo de remodelação óssea. Os resultados demonstram que a remodelação é 

variável com atividade osteoclástica e osteoblástica equilibrada, mantendo o implante estável 

durante a osseointegração. Na maioria dos casos, a redução do contato osso-implante pode ser 

compensada eficazmente pela esplintagem rígida, o qual foi utilizada no neste estudo. Outros 

pré-requisitos para a carga imediata refere-se à estabilidade primária, exclusão da parafunção, 

adequada higienização e controle de placa bacteriana. Independentemente da razão da falha, a 



 
 

15 

mobilidade de um implante não osseointegrado pode resultar em uma maior remodelação óssea 

quando comparado com um implante não osseointegrado mas sem carga. Dessa forma, os 

implantes carregados com mobilidade notável devem ser imediatamente removidos que seja 

minimizada a perda-óssea. O carregamento imediato de implantes não mostrou diferença 

significativa na taxa de aposição óssea mineral em comparação com o implante controle sem 

carga. O contato osso-implante e a densidade óssea peri-implantar foram semelhantes entre si. 

A estabilização através da esplintagem rígida parece ser o fator crucial para o sucesso dos 

implantes imediatos e carregados.  

 

Heitz-Mayfield et al., (2004) avaliaram o efeito da sobrecarga oclusal sobre os implantes em 6 

cães. Os primeiros e segundos molares superiores, assim como todos os molares mandibulares 

foram extraídos. Após 3 meses de cicatrização dos alvéolos, o lado teste recebeu 4 implantes, 

sendo dois jateados (TPS) e dois jateados associado com banho ácido (SLA) (Straumann Dental 

Implant System, Institute Straumann, Basel, Switzerland), totalizando 8 implantes por animal. 

Os implantes ficaram submersos por 6 meses e após esse período, um lado recebeu coroas de 

ouro em supra oclusão (contato prematuro) e o lado controle em infra oclusão. As próteses 

foram escovadas todos os dias e receberam spray de clorexedina 0,12% durante toda a duração 

do estudo. Aos 8 meses, todos os implantes estavam osseointegrados. A média da profundidade 

de sondagem foi de 2,5 ± 0,3 e 2,6 ± 0,3 mm para os implantes com e sem carga, 

respectivamente. Radiograficamente, a média da distância do ombro do implante ao osso 

marginal foi de 3,6 ± 0,4 mm no grupo controle e de 3,7 ± 0,2 mm para o grupo teste. Não foi 

encontrada diferença estatística significativa para os parâmetros avaliados desde o inicial até os 

8 meses. A avaliação histológica demonstrou uma média da mineralização do contato osso-

implante de 73% nos implantes controle e de 74% para os implantes teste, sem diferença 

estatística significativa. Os autores concluíram que na presença de uma mucosa peri-implantar 

saudável após um período de 8 meses de sobrecarga oclusal, houve falha da osseointegração, 

sendo os parâmetros avaliados semelhantes aos dos implantes sem carga. 

 

Hsieh et al., (2007) avaliaram o movimento dos implantes de titânio puro com diferentes tipos 

de forças contínuas na crista alveolar edêntula de cães da raça beagle, inicialmente foram 

removidos os pré-molares e molares, superior e inferior. Após cicatrização de 3 meses, oito 

implantes (quatro pares) ITI Straumann, foram inseridos, três pares de implantes com os pilares 

foram carregados com três diferentes níveis de força contínua (100, 200 e 500 g), através de 

uma mola helicoidal com memória de Ni-Ti, por um máximo de 6 meses; dois implantes do 
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grupo controle não receberam carga. Os implantes osseointegrados permaneceram estáveis 

após um período de 6 meses de carregamento considerando uma força de tração de100 e 

200g. No entanto, quando a força atingiu 500g em 3 meses de carga, os implantes apresentaram 

mobilidade. Os implantes foram considerados como uma ancoragem absolutamente rígida e 

estável em todas as circunstâncias, sendo outras investigações com análise histomorfológica 

necessárias para estudar as respostas e mudanças da interface do osso/implante submetidas à 

diferentes limites de força aplicada. 

 

Kozlovsky et al., (2007) avaliaram histologicamente o carregamento de implantes em mucosas 

saudáveis e inflamadas em 4 cães. Foram colocados 8 implantes em cada cão, sendo 4 de 

cada lado da mandíbula. Após 3 meses de cicatrização, foram colocados os pilares de prótese, 

sendo que dois implantes de cada lado foram deixados em infra oclusão e os outros dois em 

supra oclusão com os dentes antagonistas. Um lado recebeu ligadura para acelerar o acúmulo 

de placa e os demais implantes eram escovados 3 vezes por semana com clorexidina 0,2%. As 

próteses em supra oclusão eram checadas constantemente e se necessário material restaurador 

era acrescentado nos dentes antagonistas. Após 12 meses os animais foram sacrificados e os 

autores verificaram que os implantes sobrecarregados apresentaram uma tendência no aumento 

do contato osso implante e que a ligadura induz um contato osso implante menor do que os 

implantes em saúde. Os valores apresentados foram de 12,68  3,11 e 16,38  1,85 mm para 

implantes sem ligadura não carregados e carregados respectivamente. Já os implantes com 

ligadura apresentaram menores valores para o contato osso implante sendo 9,74  1,93 e 

9,311,46 para implantes com ligadura não carregados e com ligadura carregados 

respectivamente. 

 

Blanco et al., (2010) colocaram um total de 24 implantes em seis cães, 12 deles foram 

imediatamente carregados e os outros 12 permaneceram sem carga, não submerso, todos com 

oito mm de diâmetro e com pescoço padrão (2,8 mm), Straumann Dental Implant System 

(Institute Straumann, Basel, Switzerland). Todos os implantes tinham uma superfície jateada e 

condicionada por ácido (SLA). Cada cão recebeu quatro implantes, sendo dois em cada hemi-

mandibula. Os implantes foram inseridos nos alvéolos de extração imediata, sem procedimentos 

de aumento ósseo. Após 3 meses de cicatrização, os animais foram sacrificados. Nenhum 

implante foi perdido e todas as restaurações estavam em função com os contatos oclusais em 

prótese provisória. No entanto, todas as restaurações apresentaram abrasão na oclusal. No 
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momento da cirurgia, todos os implantes apresentaram valor de quociente de estabilidade do 

implante (ISQ), maior que 60, em média 69,41 (variando de 62-75), e 68,33 (variando de 60-

73), para o grupo imediatamente carregado e sem carga, respectivamente. Não existiu 

diferenças estatisticamente significativas e após 3 meses de cicatrização, os valores ISQ 

aumentaram em ambos os grupos. O estudo histológico mostrou que o contato osso implante 

(BIC%) foi maior na carga imediata (média de 82,72%, DP 9,54, variando de 61,37-93,47%) 

do que no grupo sem carga (média de 76,96%, DP 10,63, variando de 59,67-92,51%). Não foi 

observada diferença estatística significativa entre os grupos. A região óssea entre as roscas não 

diferiu nos grupos com carga (média de 83,45%, variando de 51,39-96,82%) e no grupo sem 

carga (média de 80,65%, variando de 48,95-97,02%). A área de osso peri-implantar não 

mostrou diferenças relevantes entre os grupos (com carga, 94,37%; sem carga, 94,81%). A 

osseointegração pode ser obtida após a inserção do implante imediato sem retalho, com ou sem 

carga imediata. A quantidade de osseointegração medida através da percentagem do BIC 

(contato osso-implante), foi semelhante em ambos os grupos, não sendo influenciada pelo 

protocolo de carga. 

 

Ainda nesse mesmo desenho experimental, Blanco et al., (2011) avaliaram o efeito da carga 

imediata nos rebordos dos implantes inseridos nos alvéolos de extração imediata. O estudo 

histológico mostrou que a mucosa vestibular e lingual de cada implante em ambos os grupos 

estava coberta por um epitélio oral queratinizado até a mucosa peri-implantar marginal com 

uma barreira de epitélio na frente dos implantes. Apical a este epitélio, havia uma área rica em 

tecido conjuntivo fibroso, com as fibras em direção paralela a superfície do implante. Os 

resultados histomorfométricos demostraram que a distância entre o ombro do implante e crista 

óssea não apresentaram diferenças significativas entre os grupos.  

 

Considerando que o pescoço do implante possui 2,8 mm de comprimento, a crista óssea na 

parede vestibular foi de aproximadamente 0,86 mm apical a borda do SLA e 0,50 mm na parte 

coronal na lingual do grupo de teste. No grupo de controle, a crista óssea foi localizada a 1,3 

mm apical para a borda do SLA vestibular e ao mesmo nível que a borda do SLA na lingual. A 

distância entre o ombro do implante e a região óssea mais coronal ao implante também não 

apresentou diferenças significativas entre os grupos. O contato osso-implante mais coronal foi 

localizado a 1,27 mm apical a superfície SLA e 0,30 mm na lingual. Novamente, as distancias 

foram semelhantes no grupo sem carga: 1,70 mm na a vestibular e 0,37 mm na lingual. A partir 

dos resultados, pode ser concluído que a inserção dos implantes imediatamente carregados nos 
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alvéolos de extração recente, não impede a reabsorção óssea que ocorre principalmente na 

parede vestibular durante o processo de remodelação normal. 

 

Mehl et al., (2012) avaliaram o impacto da carga vertical, que ocorre durante a remoção das 

restaurações cimentadas na interface osso-implante. Trinta e seis implantes de titânio 

(Camlog 4,3 x 9 mm) foram colocados 1mm supra-ósseo no crânio frontal de quatro mini 

porcos. Após 13 semanas, os implantes foram expostos e foi medido a estabilidade do implante. 

Três implantes em cada animal foram verticalmente carregados com 20 ou 100 impulsos, 

respectivamente com o intuito de simular uma remoção de coroa protética. Três implantes 

foram deixados como controle, sem carga.  

 

Os animais foram sacrificados após 13 ou 18 semanas e as amostras foram colhidas e analisadas 

por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia por luz e fluorescência. Não 

ocorreu nenhuma complicação no pós-operatório ou morte dos mini-porcos, todos os implantes 

osseointegraram e média do contato osso-implante (BIC), foi de 78 ± 5,1%. Não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes na comparação as áreas do contato osso-

implante entre os grupos e dos subgrupos (P> 0,05). Não foi observado nenhum dano nos 

implantes através da microscopia eletrônica de varredura. A microscopia de fluorescência 

revelou uma atividade significativamente maior de remodelação óssea nos grupos carregados 

verticalmente. Os autores concluíram que a remoção das restaurações cimentadas não 

demonstrou impacto negativo sobre a estabilidade do implante, no entanto aumenta a atividade 

de remodelação óssea e deve-se tomar cuidado na presença de peri-implantite avançada, pois a 

carga vertical pode resultar na perda dos implantes  
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3. OBJETIVO 

 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a densidade dos osteócitos presentes no tecido peri-implantar 

de implantes restaurados imediatamente sob uma sobrecarga estática lateral. 
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Abstract 

 

Purpose: Osteocytes play a pivotal role in bone mechanical adaptation to load, and the 

osteocyte network has been regarded as the main mechanosensory mechanism.  Therefore, this 

animal study evaluated the osteocyte density in the peri-implant bone around immediately 

restored implants under lateral static overload.  

Material and Methods: Seven mongrel dogs received bilaterally 6 implants. Each mandible 

side received randomly 3 implants that were restored with an orthodontic expansion device. 

The implants were allocated into experimental group – implants with lateral excessive static 

overload, control group – immediately restored implants; unloaded group – implants left 

submerged. After 4 months under mechanical and chemical daily plaque control, the dental 

implants and surrounding bone were removed and processed to obtain thin ground sections.  

Histomorphometry was used to evaluate the osteocyte index in the peri-implant bone contact to 

implant. 

Results: A osteocyte number was in the peri-implant bone loaded implants. The correlation 

between bone-implant contact percentage and osteocyte density for submerged implants was 

not statistically significant (p= 0.2667), while, on the other hand, it was statistically significant 

for immediately loaded implants (p= 0.0480). 

Conclusion: The lower number of osteocytes in the peri-implant bone around overloaded 

implants could be related to the necessity of the functional adaptation of the bone tissue to 

overloading, and to the hypothesized involvement of the osteocytes in the maintenance of the 

bone matrix in the control group.  

   

Keywords: Dental Implants, Osteocytes, Bone Matrix, Bone Remodeling. 
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INTRODUCTION 

 

 

Primary or mechanical stability of dental implants is a concept of prerequisite for 

osseointegration process. So, bone tissue is characterized by a constant turnover process in 

response to mechanical stimuli, such as occlusal loading. Osteocytes cells play an essential role 

in the regulation of bone mass and structure along with osteoblast and osteoclast for mechanical 

adaptation and also, has been considered as the main mechanosensory mechanism (Price et al., 

2011; You et al., 2000).  

 

Mechanical loading-balance is essential for skeletal homeostasis maintenance and bone tissue 

formation (Liedert et al., 2006; Reijnders et al., 2007). Therefore, the transformation of 

mechanisms of mechanotransduction, i.e. the conversion of a physical stimulus into a cellular 

response or damage is an active updated topic under research (Nutu et al., 2017; Barros et al., 

2009; Shibli et al., 2010; Piattelli et al., 2013; Oliveira et al., 2014; Bertolini et al., 2019). Under 

slight loading-level, the mechanical-loading sense of osteocytes inhibits the regulatory signal 

of osteoblasts for bone formation; On the other hand, excessive loading and bone microdamage 

have been associated with higher osteocyte apoptosis followed by an increased RANKL in bone 

leading in osteoclastogenesis and bone resorption.  

 

Self-regulating stress on bone tissue produces strain (Isidor et al., 2006); the load-induced fluid 

flow regulates the bone matrix at tissue level due to the shear stress created (Vandame et al., 

2007; Bonewald & Johnson, 2008).  Previous studies (Duyck et al., 2006; Vandamme et al., 

2007) have reported that, loaded dental implants showed more total bone tissue volume and 

more newly formed bone trabeculae than unloaded dental implants. The functional role of the 

osteocytes cells is currently under research, although an important role in the regulation of 

skeleton remodeling has been suggested (Metz et al., 2002; Mullender et al., 2005, Repp et al., 

2017). Replacement of bone tissue with fatigue microdamage occurs through local osteocyte 

apoptosis, probably related to the attenuation of the inhibitory signals released by the osteocytes 

(Qiu et al., 2002). In fact, the effects of prosthetic component misfit or static lateral loading on 

immediate loading protocols could also influence this process (Ferrari et al., 2015). 

Modifications in the osteocyte environment release growth factors and cytokines that affect 

both osteoblasts and osteoclasts activity (Vashishth et al., 2002); additionally, osteocytes 
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apoptosis determines the bone matrix remodulation (Vashishth et al., 2002). Previous study has 

shown the association between osteocyte lost and bone microdamage (Qiu et al., 2005).  

Nevertheless, the literature is not clear about the loading-level necessary for homeostasis 

without bone damage. The recent consensus of periodontal and peri-implant diseases and 

conditions consensus (Jepsen et al., 2018) have classified “occlusal overloading” as a force that 

surpass the adaptative capacity of tissues; a recent systematic review (Bertolini et al., 2019)  has 

reported that, the effect of traumatic forces onto peri-implantar tissues is still lacking reported 

at the current literature. Thus, the aim of this animal study was to evaluate the effect of lateral 

static overload on immediately restored implants on the osteocyte density. 

 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

 

This animal study presents a secondary analysis from a clinical and histological study designed 

and powered to compare the effects of lateral static loading on immediately restored implants. 

The primary outcome variable was the difference between the mean of the bone-to-implant 

(BIC) contact. The materials and methods were previously detailed in Ferrari et al 2015. The 

main aspects of this study design were summarized below. 

 

 

Animals and surgeries 

 

 

Seven male dogs (average age of 2 years and weight of 18 kg) were used in in this evaluation 

as previously described by Ferrari et al. 2015. All surgical and clinical procedures, as well as 

implant-supported restoration procedures, were performed under general anesthesia. Animal 

selection, management, and surgical protocol followed routines approved for this study by the 

Institutional Animal Care of University of Guarulhos. Briefly, all mandibular first molar and 

premolars were extract creating an edentulous ridge. In addition, upper premolars were 

extracted to avoid trauma interference during the healing period around immediately restored 

implants as previously described (Shibli et al. 2006). The bacterial biofilm control was 

performed with 0.12% chlorhexidine daily and scaling and root planning once a month for 2 
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months for biofilm control.  

 

After 2 months of healing period, 42 external hexagon dental implants  (Ø3.75 X 10mm) 

sandblasted acid-etched surface topography (AS Technology Titanium-Fix, São José dos 

Campos, SP, Brazil) were randomly allocated among the dogs as follow: Positive Control group 

(static loading) (n = 14 implants – 7 pairs/restorations) - crowns connected to an orthodontic 

expansion screw without activation; Experimental group – static overloading (n = 14 implants 

– 7 pairs/restorations) – crowns connected to a 4.5 mm opened orthodontic expansion screw;  

Negative Control - unloaded group (n = 14 single implants) – implants that were left 

submerged.  

 

 

Immediate Restoration and Lateral Static Load 

 

 

Immediately after dental implants placement, impression posts were tightened directly into the 

implants and connected to each other with a self-curing pattern resin. Laboratory implant 

analogs were attached to the impression posts and a master cast was constructed. Prosthetic 

titanium abutments were weld with an orthodontic expansion screw. All orthodontic expansion 

screws (positive control and experimental groups) were placed at 10 mm between dental 

implants (margin-to-margin) and fitted to the implants. All the experimental prosthetic devices 

were delivered within 2 hours. For the experimental group (static lateral overloading) the 

expansion screw was opened 4.5mm, resulting in a force of 20Kg. The control group just 

receive the restoration without device expansion; abutment screws were tightened following 

manufacturer’s instructions. Special attention was given to avoid occlusal contact of the 

experimental restorations with their antagonist edentulous maxilla, avoiding interference and 

possible bias to the study model. The screw access of the restoration was then covered with 

light-cured provisional resin. 

 

At the time of implant-supported restoration delivery, periapical radiographies were taken to 

check implant’s position and prosthetic components fitting. Once a month, all restorations were 

checked to replace the loosing abutment screws. If the implant-restoration had presented 

mobility or abutment-screw loosening, the orthodontic device was closed, then repositioned 

and re-tightened into the implants. The abutment screws were checked once a month and then, 
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the expansion screws were opened again (for the experimental groups).  

 

 

Histological procedures  

 

 

The animals were euthanatized after 4 months healing period. Dental implants and surrounding 

tissues were dissected and immediately fixed at 10% buffered formalin immersion and processed 

(Piattelli et al. 1992).  

 

The ground sections were evaluated in normal transmitted light under a light microscope 

connected with high-resolution video camera (Leica DFC 320) and interfaced with a monitor 

and a computer. The optical system was associated with a software package with image-

capturing capabilities (Leica QWin Plus V 3.5.0, Leica Microsystems, Heerbrugg, 

Switzerland). Bone-to-implant contact (BIC%), i.e., the amount of mineralized bone in direct 

contact with the entire extent of the dental implant was measured. 

 

Osteocyte density was taken by ratio of the number of osteocytes (counted for each slide in 

bone tissue at a magnification of 200X) to the bone-area (um2) with the above-mentioned 

software package. The measurements were performed in bone tissue (in the thread length, mean 

0.45 +/- 0.05 mm) along all perimeter of the dental implants. The measurements were 

performed at coronal (the first 1/3 of the length of the implant with bone-to-implant contact). 

Threads were used to help with the ratio calculation (Figure 1). 

 

 

Statistical analysis 

 

 

Osteocyte density and BIC% were calculated for each implant, then for each group. Differences 

among the groups were compared by nonparametric mixed models to evaluate the data clustered 

within the dog. The Spearman rank correlation was used to evaluate the correlations between 

bone-implant contact percentage values and osteocyte density. The significance test was 2-

tailed and conducted at a 0.05 level of significance. 
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RESULTS 

 

 

Ostecyte density and bone-to-implant contact (BIC%) were present in Figures 2 and 3. Implants 

from overloaded group presented an osteocyte density values decreased sharply compared with 

the implants from control group and unloaded. 

 

The peri-implant bone was mostly trabecular, and numerous osteocytes were presented in their 

lacunae, while the newly formed bone exhibited different stages of maturation and 

remodulation, mainly in the loaded groups. Evident differences were observed among the 

groups, mainly in the dental implants from test group that depicted an extensive peri-implant 

bone loss. A higher mean number of osteocytes (0.000601884 ± 0.0001872693) was 

statistically significant found in the control group compared with the test group (0.00030026 ± 

0.0001872693) (p=0.0162). Unloaded group presented a mean number of osteocytes of 

0.000455874 ±0.0002478095. The correlation between bone-implant contact percentage and 

osteocyte density for submerged implants was not statistically significant (p= 0.2667) while, on 

the other hand, it was statistically significant for the control group (p= 0.0480). 

 

 

DISCUSSION 

 

 

The results of the present study have shown a lower osteocyte density around dental implants 

of the experimental overloaded group; this result can be attributed to the inability capacity 

adaption of peri-implant bone tissues under static lateral overloading. Nevertheless, it can be 

hypothesized the role of osteocytes to maintain bone matrix at the group. 

 

Previously, Bonewald & Johnson 2008 have demonstrated that, osteocytes were mandatory for 

bone tissue mass maintenance in response to “regular” loading;  their presence is probably 

associated with the ability of bone tissue to efficiently remodeled itself to maintain the normal 

levels of mineralization and also repair microdamages (Ma et al. 2008). It can be speculated 

that, at the experimental group, the excessive loading jeopardized this process, increasing 

microdamages and reducing the ability of the bone tissue adaptative capacity to maintain its 
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level. A minimum number of osteocytes seemed to be essential for their operational network 

(Vashishth et al. 2000), however the scientific evidence is still lacking about the cut-off cells to 

maintain the homeostasis process.  

 

The osteocyte canaliculi, which must get into the narrow bone spaces and recruit osteoclast 

precursor cells or induce mesenchymal stem cells differentiation, (Power et al. 2002) may be 

interrupted. Mechanical load of bone tissue stimulates the interstitial fluid flow through the 

pericellular space surrounding osteocytes and their mechanisms. Consequently, this flow 

activates signaling molecules in the cells that are able to regulate the activity of osteoblasts and 

osteoclasts (Klein-Nulend et al., 2012) as was indirect observed at control groups. 

 

In addition, previous studies (Adachi et al., 2009; Litzenberger et al., 2010; Wu et al., 2011) 

have suggested that cytoplasmic processes were more mechanosensitive than cell bodies. The 

cytoplasmic processes have a more robust structure given to the cell body in order to understand 

how osteocytes transduce a mechanical signal into a chemical response, mainly at excessive 

loading. These aforementioned factors could explain, in part, how difficult is to compare of 

studies about overloading issue in both implant-supported restorations (Isidor, 1994; Miyata et 

al., 1997, 1998., 2000; Heitz-Mayfield et al., 2004) and restored teeth.  

 

The dissipation of the lateral static force might cause two distinct effects: 1) increase on bone 

osteocyte density when there are controlled forces or 2) peri-implant bone loss as result of 

osteocytes mechanical disruption.  However, it must be emphasized the unclear definition of 

occlusal overloading. Several studies have discussed the mechanical behavior, stress, strain, 

and viscoelasticity of peri-implant bone under different load conditions (Lynch et al., 2012; 

Vandamme et al., 2012) trying to clarify these questions.   

 

The present study was limited into evaluate different levels of static lateral force to determine 

bounding limits; Future investigations are warranted.  

 

The five dental implants lost from the experimental group during the study clearly shown that, 

static lateral overloading resulted in the excessive transmission of force and consequently 

jeopardized the bone healing around peri-implantar bone tissue.   

 

The mechanical performance of peri-implant bone that governs alveolar function as well as the 
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osteocyte mechanism is quite complex. The properties of bone tissue are closely related with 

load conditions, especially during growing and development (Lynch et al., 2012), being the last 

one target in the present study. The dental implants were immediately restored, and excessive 

lateral forces were applied in experimental group while a lower or incipient force was applied 

on control group and no force on unloaded group. Loading at early phases of peri-implant 

wound healing possessing an osteogenic effect on bone healing and could be also be enhanced 

by implant surface topography. In addition, long-term survival of the implant-supported 

restorations is more dependent on the ability of bone tissue to adapt effectively under the 

occlusal loads than to the simple amount of the peri-implant tissue and the mechanical 

properties of the bone (Traini et al., 2009, Ferrari et al.2014).  

 

The expansion screws of experimental groups were almost totally opened, creating an excessive 

lateral force during all study period. An adaptive remodeling process of the peri-implant bone 

was observed in the control group although no statistical significance was found (Gotfredesen 

et al., 2001a; Berglundh et al., 2005; Heitz-Mayfield et al., 2004). Restorations were checked 

once a month and re-tightened and this clinical situation might also increase the peri-implant 

bone loss as previously demonstrated (Puterman et al., 2012; Jemt et al., 2000., Ferrari et al.). 

Finally, the use of external hexagon dental implants showed a detrimental effect on loading 

transfer as previously evaluated (Pozzi et al., 2012, Freitas-Junior et al., 2012). 

 

Therefore, within the limitations of this animal model, it can be concluded that, lateral static 

overloading negatively affected the osteocyte index around the peri-implant bone of 

immediately restored implants. Further studies are need to better comprehension of the impact 

of the load transmission on peri-implant bone behavior.  

 

 

CONCLUSION 

 

 

The lower number of osteocytes in the peri-implant bone around overloaded implants could be 

related to the necessity of the functional adaptation of the bone tissue to overloading, and to the 

hypothesized involvement of the osteocytes in the maintenance of the bone matrix in the control 

group.  
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Figure 1. (A) Implant’s threads were used to guide osteocyte ratio calculation (B). 

 

 

 

 

Figure 2. Box-plot (min.max) of osteocyte index (um2) around implants from control, test and 

unloaded groups - Animals (n= 7 dogs). Kruskal-Wallis test (p=0.0162) – Dunn post-hoc test  

p<0.05 (Control>Unloaded>Test). 
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Figure 3. Box-plot (min.max) of bone-to-implant contact (BIC%) around implants from 

control, test and unloaded groups - Animals (n= 7 dogs). Kruskal-Wallis test (p<0.0001) – Dunn 

post-hoc test p<0.05 (Control=Unloaded>Test). 
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5- CONCLUSÃO 

 

 

Um menor número de osteócitos na região periimplantar dos implantes com sobrecarga pode 

ser relacionado à necessidade de uma adaptação funcional dos tecidos à sobrecarga além do 

possível envolvimento dos osteócitos na manutenção da matriz óssea no grupo controle.   
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