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RESUMO
FECCHIO, R. S. Análise biomecânica da aderência de diferentes sistemas adesivos
ao estrato córneo queratinizado do bico de tucanos-toco (Ramphastos toco).
[Biomechanical analysis of the adherence of different adhesive systems to the
keratinized horny stratum of toucan beak (Ramphastos toco)]. 2011. 95 f. Dissertação
(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

Objetivou-se estudar a relação biomecânica da aderência de sistemas adesivos sobre o
estrato córneo do bico de tucanos-toco (Ramphastos toco), por meio de nove diferentes
tipos de adesivos, em áreas pré-estabelecidas de 16,0 mm. Cada sistema foi
biomecanicamente testado três vezes, totalizando 27 ensaios biomecânicos. Os ensaios
consistiram na análise das forças perpendiculares necessárias para descolar os variados
tipos de resina. Após cada ensaio biomecânico, a superfície dos bicos era avaliada em
microscopia eletrônica de varredura (MEV), que permitiu mensurar a quantidade de
resina remanescente e o eventual rompimento das camadas superficiais de queratina. Os
resultados obtidos até a completa ruptura da amostra foram, em média: 2,48 N com o
uso de cimento resinoso; 23, 80 N com o uso de cianocrilato cirúrgico; 26,17 N com o
uso de “prime e bond” fotoativado combinado com cimento resinoso; 48,75 N com o
uso de resina composta nanoparticulada; 53,86 N com o uso de metil-metacrilato; 55,56
N com o uso de “prime e bond” fotoativado combinado com resina composta
nanoparticulada; 61,11 N com o uso combinado de cianocrilato cirúrgico e metilmetacrilato; 104, 21 N com o uso de “prime e bond” quimicamente ativado combinado
com resina composta nanoparticulada; e 110,48 N com o uso de “prime e bond”
quimicamente ativado combinado com cimento resinoso. Estes últimos, estatisticamente
mais eficientes. Microscopicamente observou-se que o uso de prime e bond
quimicamente ativado combinado com resina composta nanoparticulada e com o uso de
prime e bond quimicamente ativado combinado com cimento resinoso, apontou efetiva
aderência a ponto de extrair as camadas superficiais das camadas de queratina após os
ensaios, cuja maior aderência atribuiu-se à micro-retentividade do material adesivo às
camadas de queratina, obtida pelo uso de primer e bond quimicamente ativados.
Concluí-se que os sistemas de prime e bond quimicamente ativado combinado com
resina composta nanoparticulada e cimento resinoso apresentam melhor propriedades

de aderência e, portanto, indicação clínico-cirúrgica na confecção de próteses e no
reparo de bicos de tucano-toco (Ramphastos toco).

Palavras-chave: Ranfastídeos. Tucano. Bico. Prótese. Resina.

ABSTRACT
FECCHIO, R. S. Biomechanical analysis of the adherence of different adhesive
systems to the keratinized horny stratum of toucan beak (Ramphastos toco).
[Análise biomecânica da aderência de diferentes sistemas adesivos ao estrato córneo
queratinizado do bico de tucanos-toco (Ramphastos toco)]. 2011. 95 f. Dissertação
(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

The objective was to study the biomechanics of the adherence of adhesive systems to
the horny stratum of the toucan beak (Ramphastos toco). Nine different types of
adhesives were used, in pre-established areas of 16,0 mm. Each system was studied
three times, totaling twenty-seven biomechanical essays. The essays consisted of the
analysis of the necessary perpendicular forces to remove the adhesives. After each
essay, the surface of the beaks was evaluated in electronic microscopy (MEV), which
allowed to measure the amount of remaining resin and eventual breaking of the
superficial layers of keratin. The results obtained until complete rupture of the sample
were, on average: 2,48 N with the use of resinous cement; 23, 80 N with the use of
surgical cyanocrylate; 26,17 N with the use of photoactived “primer and bond”
combined with resinous cement; 48,75 N with the use of composite nanoresin; 53,86 N
with the use of methyl-metacrylate; 55,56 N with the use of photoactived “primer and
bond” combined with composite nanoresin; 61,11 N with the combined use of surgical
cyanocrylate and methyl-metacrylate; 104, 21 N with the use of “primer and bond”
chemically activated combined with composite nanoresin; and 110,48 N with the use
“primer and bond” chemically activated combined with resinous cement. The
microscopy evidenced that the use of “primer and bond” chemically activated combined
with composite nanoresin and resinous cement, showed effective adherence to the point
of extracting the superficial layers from the keratin layers after the essays. The largest
adherence is attributed to the micro-retentivity of the adhesive material to the keratin
layers, obtained by the use of primer and bond chemically activated. It was concluded
that the systems of primer and bond chemically activated combined with resin and
resinous cement present better properties of adherence and, therefore, clinical-surgical
indication in the prostheses construction and in beak repair of toucans (Ramphastos
toco).
Key words: Ramphastides. Toucan. Beak. Prostheses. Resin.
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1 INTRODUÇÃO

O bico das aves é uma estrutura dinâmica em crescimento constante, constituído
pelos ossos maxilares superiores (pré-maxila e nasal) e inferior (mandíbula), cobertos
por bainhas epidérmicas queratinizadas, denominado de ranfoteca. Outras estruturas
também compõem o bico como feixes vásculo-nervosos, articulações e bainhas
germinativas. Anatomicamente a ranfoteca é subdividida em rinoteca (superior) e
gnatoteca (inferior).
A ranfoteca possui variadas funções em diferentes espécies de aves, como
preensão de alimento, preparo do alimento para a deglutição, defesa e ataque, interação
social e sexual, locomoção e construção de ninhos. O crescimento da queratina do bico
ocorre sempre que houver uma camada germinativa subjacente (aderida ao periósteo),
mas as linhas de crescimento inclinam-se no sentido da ponta do bico. O tempo de
reposição de queratina da ranfoteca está intimamente ligado ao uso do bico. Em grandes
psitacídeos a substituição completa da ranfoteca ocorre em aproximadamente seis
meses, enquanto que nos ranfastídeos há uma taxa de crescimento aproximada de 0,5
cm num período de dois anos. Normalmente a queratina da gnatoteca é substituída de
duas a três vezes mais rápido do que a rinoteca.
As anormalidades do bico podem ocorrer como resultado de má nutrição,
incubação inapropriada, infecção viral, bacteriana, fúngica e parasitária e traumas. Esses
fatores podem gerar crescimento exagerado do bico, cruzamento da rinoteca e gnatoteca
(“bico em tesoura”), encurtamento do bico superior ou inferior (braquignatismo),
infecções, necrose e fraturas. As fraturas da rinoteca e gnatoteca são decorrentes de
traumas intensos devido a disputas entre machos, agressões interespecíficas, agressões
entre companheiros de recinto e choques mecânicos contra objetos do recinto
(principalmente em animais recém introduzidos no cativeiro. As fraturas necessitam de
fixação e estabilização, de forma a reposicionar corretamente os fragmentos e promover
imediato retorno do bico à sua função. As fraturas completas de rinoteca são de extrema
dificuldade de reparo, principalmente em tucanos, necessitando de próteses complexas e
com grande número de insucessos nos tratamentos, provavelmente, devido ao foto de
não haver boa aderência do material restaurador ao bico.
A adesão é definida como a força de atração entre átomos ou moléculas de duas
superfícies diferentes em íntimo contato. Entretanto, rugosidades superficiais presentes
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nos substratos córneos, mesmo que aparentemente polidos, impedem contato entre eles
que exceda 1% da área total. Portanto, restam, após a aproximação de dois substratos,
alguns pontos de contato e inúmeros espaços livres. Para preencher estes espaços, e
promover a adesão, utilizam-se substâncias capazes de manter unidos os materiais
através de ligações superficiais, os adesivos.
Na Odontologia, existem três mecanismos básicos para fixação de restauração:
as retenções macroscópicas, as retenções micro-mecânicas e as ligações químicas
(adesão verdadeira). As primeiras são muito utilizadas para a retenção de restaurações
de amálgama. Já as segundas são aquelas encontradas nas restaurações de ionômero de
vidro e resina composta, bem como procedimentos indiretos fixados com cimentos
resinosos, enquanto o terceiro tipo ocorrre apenas nas restaurações à base de ionômeros.
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2 OBJETIVOS

Objetivou-se estudar a relação biomecânica da aderência de resinas
odontológicas e adesivos sobre o estrato córneo do bico de tucanos-toco (Ramphastos
toco), bem como as características microscópicas da interação resina/superfície.
Ainda, visou-se analisar quais sistemas adesivos, com indicação clínica
consagrada em literatura, apresenta maior aderência mecânica ao estrato córneo
queratinizado dos bicos dos tucanos, visto que não estudos que apontem tal correlação.
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3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Características biológicas dos tucanos

A taxonomia da ordem Piciforme difere entre os autores. Dentre os piciformes
neotropicais, os tucanos e araçaris são os mais comuns em cativeiro e, por esta razão,
mais estudados (CUBAS, 2006).
Os gêneros que compõem a família Ramphastidae e o número de espécies são:
Ramphastos (11), Aulacorhynchus (6), Andigena (4), Selenidera (6), Pteroglossus (13)
e Baillonius

(1)

(SIBLEY,

1996; SICK,

1997; CUBAS,

2006).

Existem

aproximadamente 172 espécies de piciformes na América do Sul (MIKICH, 2001).
A distribuição dos ranfastídeos compreende a região Neotropical, desde o sul do
México até o norte da Argentina. Ocorre em todos os biomas brasileiros, mas a maior
diversidade de espécies está na floresta amazônica. Os tucanos são aves típicas de
floresta, mas também habitam os sertões secos da caatinga e a vegetação baixa do
cerrado (CUBAS, 2006).
O tucano-toco (Ramphastos toco) (Figura 1), maior representante da família
Ramphastidae, tem distribuição extensa no território brasileiro. É um habitante típico de
áreas de campo, tendo ocupado gradativamente áreas mais florestadas. Por ser uma ave
popular e de rara beleza, é desejado por muitas pessoas (CUBAS, 2006).
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Fonte: (FECCHIO, R. S., 2010).
Figura 1 - Exemplar de tucano-toco (Ramphastos toco) mantido em cativeiro no Estado
de São Paulo.
Os tucanos medem de 40 a 66 centímetros e podem pesar de 125 a 600 gramas.
Os piciformes são zigodáctilos, ou seja, possuem o segundo e o terceiro dedos para
frente e o primeiro e quarto dedos para trás. Apresentam 14 vértebras cervicais; o
uropígeo é bilobulado; a siringe emite sons parecidos a roncados e os filhotes nascem
desprovidos de pena. O bico colorido e longo (até 23 centímetros) é a característica
mais marcante dos ranfastídeos. Os machos normalmente possuem o bico mais longo,
mas este é um dado empírico. Os ranfastídeos são, de modo geral, monomórficos, ou
seja, não há dimorfismo sexual (CUBAS, 2006).
A longevidade dos tucanos é estimada entre 15 e 25 anos. A freqüência cardíaca
varia de 130 a 165 batimentos por minuto e a freqüência respiratória, em repouso, de 15
a 45 movimentos mastigatórios por minuto (JOHNSON-DELANEY; HARRISON,
1996; CUBAS, 2006).
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3.2 Anatomia e função do bico

O bico das aves é uma estrutura complexa, está inserido ao crânio e,
provavelmente, tenha evoluído a partir dos répteis (KING; MCLELLAND, 1984).
O bico é uma estrutura dinâmica em crescimento constante, constituída pelos
ossos pré-maxila e nasal (superior) e mandíbula (inferior), cobertos por bainhas
epidérmicas queratinizadas, denominado de ranfoteca (RITCHIE; HARRISSON;
HARRISSON, 1994; RUPLEY, 1999) (Figura 2). Outras estruturas também compõem
o bico como feixes vásculo-nervosos, articulações e bainhas germinativas (ROSSI et al.,
2005). Anatomicamente a ranfoteca é subdividida em rinoteca (superior) e gnatoteca
(inferior) (RUPLEY, 1999).

Fonte: (FECCHIO, R. S., 2010).
Figura 2 - Esquema divisão anatômica da ranfoteca em rinoteca e gnatoteca,
demonstrada em tucano-de-bico-verde (Ramphastos dicolorus).
O epitélio do bico é constituído, ainda, por hidróxi-apatita, cálcio e fosfato, que
conferem dureza. A vascularização da derme é delicada e encontra-se entre o periósteo e
os estrato córneo queratinizado (O’MALLEY, 2005).
A mucosa da cavidade oral e da língua das aves é recoberta por epitélio
escamoso estratificado e o grau de queratinização varia de acordo com a localização do
epitélio na cavidade oral e da espécie animal (ROSSI et al., 2005).
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A consistência da ranfoteca varia entre as espécies. É firme em Psitaciformes
(papagaios, periquitos e araras) e macia e flexível em Anseriformes (gansos) (RITCHIE;
HARRISSON; HARRISSON, 1994). O crescimento da queratina do bico ocorre sempre
que houver uma camada germinativa subjacente (aderida ao periósteo), mas as linhas de
crescimento inclinam-se no sentido da ponta do bico (GETTY, 1989). O tempo de
reposição de queratina da ranfoteca está intimamente ligado ao uso do bico. Em grandes
psitacídeos a substituição completa da ranfoteca ocorre em aproximadamente seis
meses, enquanto que nos ranfastídeos há uma taxa de crescimento aproximada de 0,25
cm ao ano (ROSSI et al., 2005). Normalmente a queratina da gnatoteca é substituída de
duas a três vezes mais rápido do que a rinoteca (ROSSI et al., 2005).
Os bicos das aves são, normalmente, curtos e grossos ou longos e finos. O bico
dos tucanos é uma exceção: é longo e grosso. Seu comprimento abrange cerca de um
terço do comprimento total do animal, porém seu peso representa aproximadamente
1/20 ou 5% do peso vivo total do animal (MEYERS et al., 2006).
Diversas porções do sistema digestivo das aves, incluindo o bico, são
modificações adaptativas em função da dieta. O tamanho do bico é um importante fator
na regulação do alimento ingerido, mostrando que as aves possuem grandes
dificuldades em consumir itens alimentares maiores ou menores do que a dimensão
anatômica do bico, havendo uma relação direta entre a anatomia do bico e a preferência
alimentar de cada espécie (ROSSI et al., 2005). Estudos apontam que a preferência
alimentar por itens de tamanhos diferentes pode ocorrer em função da idade da ave, de
acordo com o tamanho do bico, e não pela composição química dos alimentos
(MACARI, 1994).
A cavidade oral e a faringe combinam-se nas aves para formar a orofaringe. A
orofaringe comunica-se com os seios nasais através da fissura mediana no palato,
chamada de coana. Existem várias papilas caudalmente orientadas, associadas à coana.
A orofaringe é recoberta por um epitélio escamoso estratificado, que é queratinizado nas
áreas sujeitas à abrasão. A glote localiza-se diretamente atrás da língua, e as aves não
apresentam epiglote (RUPLEY, 1999).
A língua dos psitaciformes é muscular e rombuda. A maioria dos passeriformes
(passarinhos) apresenta uma língua estreita e triangular, sendo que a cor varia do branco
ao preto, dependendo da espécie (RITCHIE; HARRISSON; HARRISSON, 1994).
Existem várias glândulas salivares secretoras de muco no revestimento orofaringeano.
Essas glândulas podem sofrer metaplasia escamosa no caso de uma deficiência de

27

vitamina A, levando a cistos preenchidos com queratina e resíduos, que podem se
infectar (RUPLEY, 1999).
A ranfoteca possui variadas funções em diferentes espécies de aves, como
preensão de alimento, preparo do alimento para a deglutição, defesa e ataque, interação
social e sexual, locomoção e construção de ninhos (RITCHIE; HARRISSON;
HARRISSON, 1994; RUPLEY, 1999; ROSSI et al., 2005). Recentemente, descobriu-se
grande importância do bico na termorregulação corpórea de tucanos-toco (Ramphastos
toco) (TATTERSALL; ANDRADE; ABE, 2009) (Figura 3).

Fonte: (TATTERSALL; ANDRADE; ABE, 2009).
Figura 3 - Imagem obtida por termografia demonstrando a função do bico de tucanotoco (Ramphastos toco) na termoregulação corpórea.
A variação de defeitos congênitos e adquiridos pode interferir na função normal
do bico. Em galináceos (pavão, mutuns, jacutingas), a deformidade de rinoteca pode
estar associada a deficiências embriogênicas de ácido fólico, biotina e ácido
pantotênico. Exemplos de problemas adquiridos incluem malformações, necrose do bico
e traumatismos (FECCHIO, 2009).
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3.3 Aspectos biomecânicos oclusais

As aves, especialmente os psitacídeos, apresentam mobilidade articular no
crânio, que possibilita a abertura da gnatoteca e a articulação da rinoteca com crânio. A
movimentação do osso quadrado assume importância única na abertura e fechamento da
gnatoteca. Este osso articula-se com o arco jugal (precursor do arco zigomático) e com
o osso pterigóide-palatino. Quando a gnatoteca se abre, o osso quadrado empurra estes
dois ossos rostralmente e o contrário ocorre quando a gnatoteca se fecha (Figura 4)
(O’MALLEY, 2005).

A

B

Fonte: (O’MALLEY, 2005).
Figura 4 - Relação entre o osso quadrado com o arco jugal e osso pterigóide-palatino em
situação de repouso (A), bem como durante a abertura da gnatoteca (B).
O movimento do bico é controlado pelos músculos: pseudotemporal,
responsável pela depressão do bico inferior; o profundo retrai os ossos pterigóide e
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palatino; o extensor eleva o bico superior; e o pterigóide deprime a mandíbula. O adutor
mandibular externo, adutor mandibular caudal e o pseudotemporal superficial são
responsáveis em elevar a porção inferior do bico. O depressor mandibular auxilia nesta
função. Basicamente três músculos são responsáveis pela abertura do bico, o pterigóide
e o quadrado, elevando o bico superior; e o depressor da mandíbula, que desloca o bico
inferior ventralmente (OLSEN, 2003).
Os músculos mastigatórios possuem origem visceral, assim, a inervação destes
músculos e seus núcleos motores correspondentes são considerados elementos
viceromotores. Em psitacídeos a maxila articula-se com o crânio por meio da
articulação quinética, assim, além da mandíbula, a maxila também articula-se na
abertura do bico (RITCHIE; HARRISSON; HARRISSON, 1994).
A biomecânica oclusal das aves ainda não é totalmente descrita e compreendida.
Durante a alimentação ou locomoção, quando a mandíbula e a maxila se ocluem, três
forças agem no bico. A primeira, aplicada pelo músculo pterigóide, é transferida no
sentido caudo-rostral da maxila. Uma segunda força é aplicada perpendicularmente ao
bico durante a oclusão. Esta já foi estudada em tucanos e atingiu valores próximos a 270
N (aproximadamente 27 Kg) em bicos pesando cerca de 20 g. E uma terceira força é
angular à articulação nasofrontal.

A combinação destas três forças mantém a

estabilidade estrutural do bico. A força oclusal aplicada pelo músculo pterigóide é maior
em objetos próximos a base do bico e diminui gradativimente à medida que os objetos
são pressionados mais rostralmente, próximos a ponta do bico (FECCHIO et al., 2009).
O bico dos tucanos apresenta resistência biomecânica extraordinária.
Basicamente a estrutura do bico de tucanos é um sanduíche composto por queratina e
uma rede fibrosa trabeculada de osso e proteínas ricas em cálcio (Figura 5). A espessura
da camada de queratina varia entre 0.5 e 0.75 mm e está arranjada na forma de
sobreposições de placas hexagonais. Sua densidade é de aproximadamente 0.1 g/cm3, o
que permite ao tucano voar mantendo o centro de massa no plano das asas (MEYERS et
al., 2006).

30

*

A

B

Fonte: (FECCHIO, R. S., 2010).
Figura 5 - Aspecto macroscópico (A) e microscópico (B) do trabeculado osso interno de
rinoteca de tucano-toco (Ramphastos toco). Nota-se, em B, a presença de
proteínas ricas em cálcio (*).

3.4 Principais enfermidades orais

Para a realização de exame físico da cavidade oral, é necessário que a ave seja
contida adequadamente. A contenção adequada impede a possibilidade de novas lesões
na ranfoteca, que podem ser decorrentes de traumatismos em objetos da gaiola ou
recinto. Uma vez contida, o bico é aberto com auxílio de espéculo oral ou gaze. Exames
detalhados da mucosa oral e faringeana podem requerer anestesia geral (RITCHIE;
HARRISSON; HARRISSON, 1994).
O quadro 1 agrupa as principais enfermidades envolvidas, descritas com mais
detalhes em seguida.
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Infecciosas:
- bacterianas: Gram-negativos e Gram-positivos
- virais: poliomavirose, poxvirose;
- fúngicas: aspergilose, candidíase ;
- parasitárias: sarna knemidocóptica, trichomoníase, singamose
Metabólicas:
- hepatopatia;
- lipidose;
- micotoxicose;
- hemocromatose
Nutricionais:
- deficiências de vitamina A e D
- deficiência de cálcio;
- desequilíbrio cálcio/fósforo
Tóxicos: tricotecenos;
Físicos: falta de desgaste natural;
Alérgicos: fumaça de tabaco;
Neoplasias
Desenvolvimentares: prognatismo, “bico em tesoura”.
Fonte: (FECCHIO, 2009).
Quadro 1 - Principais enfermidades orais em aves e fatores etiológicos envolvidos.
3.4.1 Crescimento excessivo e deformidades do bico

O crescimento excessivo do bico é, normalmente, causado por deformidades
congênitas, deficiências nutricionais ou infecciosas (RITCHIE; HARRISSON;
HARRISSON, 1994; ALTMAN, 1997; FORD, 1998; RUPLEY, 1999; FECCHIO et al.,
2009). As deficiências nutricionais parecem ser a causa mais prevalente das
deformidades de bico e ocorrem devido a dietas com deficiência de cálcio, vitamina D e
A. A deficiência de vitamina D e cálcio interfere na mineralização óssea da ranfoteca e
forma o chamado “bico de borracha” (RITCHIE; HARRISSON; HARRISSON, 1994;
FECCHIO et al., 2009). Nestes casos, as lesões são irreversíveis e o animal necessitará
de correções oclusais por toda a vida. Nos casos de deficiência de vitamina A as
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deformidades do bico ocorrem em conseqüência à hiperqueratose e normalmente estão
associadas à formação de abscessos. Além disso, também é observado o crescimento
excessivo do bico nos casos de dietas em que a textura dos itens alimentares é
insuficiente, não havendo desgaste satisfatório do bico por contra-abrasão. O tratamento
consiste na correção da dieta (textura e valores nutricionais) associada à correção da
oclusão, feita por meio de desgaste, corte e aplainamentos de bico com o uso de
instrumentais

odontológicos

(RITCHIE;

HARRISSON;

HARRISSON,

1994;

ALTMAN, 1997; FORD, 1998; RUPLEY, 1999; FECCHIO et al., 2009).

3.4.2 “Bico em tesoura”

O “bico em tesoura” caracteriza-se pelo hipercrescimento associado a
divergência lateral da oclusão entre a rinoteca e a gnatoteca (Figura 6). É uma
anormalidade comum em cacatuas e araras. Vários fatores podem estar associados a esta
lesão, como temperatura imprópria durante incubação artificial, alterações genéticas ou
técnicas de alimentação incorretas. Outras possíveis causas incluem deficiência de
cálcio, trauma, infecção viral e bacteriana (RITCHIE; HARRISSON; HARRISSON,
1994; ALTMAN, 1997; FORD, 1998; RUPLEY, 1999; FECCHIO et al., 2009;
FECCHIO et al. 2010).
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Fonte: (FECCHIO, 2009).
Figura 6 - Oclusão em “tesoura” em tucano-de-bico-verde (Ramphastos dicolorus).
Notar o desvio da rinoteca para o lado direito.
O tratamento varia com a severidade do problema e a idade do pássaro. Em
pássaros jovens com divergências moderadas, aplicando-se diariamente pressão digital
do lado apropriado do bico durante vários minutos (2-3 vezes diariamente), pode-se
corrigir o problema (RITCHIE; HARRISSON; HARRISSON, 1994; ALTMAN, 1997;
FECCHIO et al., 2009; FECCHIO et al., 2010). Em aves mais velhas ou com
divergências mais severas podem ser aplicadas técnicas cirúrgicas de correção
ortognática (explicadas mais adiante).

3.4.3 Braquignatismo e prognatismo

O encuratamento da rinoteca (braquignatismo) ou o hipercrescimento da
gnatoteca (prognatismo) geram uma maloclusão, pois a rinoteca oclui na face lingual da
gnatoteca (RITCHIE; HARRISSON; HARRISSON, 1994; ALTMAN, 1997; FECCHIO
et al., 2009). Comum em psitacídeos, ainda não possui etiologia descrita, mas pode estar
relacionada com temperatura de incubação imprópria, alterações genéticas ou erros no
manejo alimentar. Outro fator possível é a ausência de cuidado parental em criações
artificiais, pois acredita-se que, ao alimentar os filhotes, os pais ajudam a guiar o
crescimento do bico (FECCHIO et al., 2009).
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Como no caso de “bicos em tesoura”, o tratamento varia com a severidade da
condição e a idade da ave. Em pássaros jovens com divergências moderadas, aplicandose diariamente pressão digital do lado apropriado do bico durante vários minutos (2-3
vezes diariamente), pode-se corrigir o problema. Em aves adultas podem ser aplicadas
técnicas cirúrgicas de correção ortognática (explicadas mais adiante) (RITCHIE;
HARRISSON; HARRISSON, 1994; ALTMAN, 1997; FECCHIO et al., 2009).

3.4.4 Traumatismos e fraturas

As lesões decorrentes de traumatismos são as mais prevalentes das lesões de
bico e variam de acordo com a intensidade do trauma. As fendas e fissuras são
decorrentes de traumas leves e normalmente são tratadas por meio de anti-sepsia local e
recobertas, de forma a evitar infecções. As lesões perfurantes são decorrentes de
traumas específicos, por meio de materiais pontiagudos e devem ser recobertas até
completa reposição de queratina. Fissuras e lesões perfurantes pouco extensas podem
ser recobertas com esparadrapo a base de celulose e colas à base de cianocrilato, porém
esta última possui substâncias voláteis tóxicas que não devem entrar em contato com as
mucosas oculares e nasais. Em casos de infecção bacteriana secundária, deve-se
administrar antibiótico sistêmico (RUPLEY, 1999).
As fraturas de rinoteca e gnatoteca são decorrentes de traumas intensos devido a
disputas entre machos, agressões interespecíficas (Figura 7), agressões entre
companheiros de recinto e choques mecânicos contra objetos do recinto (principalmente
em animais recém introduzidos no cativeiro) (CUBAS, 2006). Em pequenos psitacídeos
(periquito australiano, calopsita) são comuns as disjunções traumáticas de sínfise, pois,
a maioria destes animais mantidos como “pets” possuem as rêmiges secundárias
cortadas e, na tentativa de içar voo, caem, traumatizando diretamente a gnatoteca. Outra
situação comum é que, quando mantidos soltos pela casa, ficam mais sujeitos a
pisoteamento que também propicia o traumatismo da gnatoteca (ROSSI JR. et al.,
2005).
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Fonte: (FECCHIO, 2009).
Figura 7 - Fratura rostral de rinoteca em tucano-toco (Ramphastos toco), decorrente de
agressão interespecífica.
O tratamento emergencial para as fraturas consiste em controlar a hemorragia
local com materiais hemostáticos. Em seguida deve-se debridar a ferida de forma a
remover sujidades e restos celulares, além de mantê-la limpa e seca para a realização de
tratamento específico (ROSSI JR. et al., 2005; CUBAS, 2006; FECCHIO et al, 2010).
Aves que sofrem comprometimento da função de preensão de alimentos devem ser
adaptadas a ingerir alimentos pastosos ou mesmo líquido, muitas vezes, por toda a vida.
No início deste processo, pode-se realizar alimentação diretamente no bico, utilizandose sondas especiais para aves. Uma vez passado o período de adaptação, a ave tende a
alimentar-se sozinha e passa a conviver com a deformidade. Este processo adaptativo é
mais fácil de ser obtido se a deformidade for na rinoteca. A ave que eventualmente só
possua gnatoteca consegue manipular pequenas quantidades de alimento com a língua e
engolir (FECCHIO et al., 2010).
Em muitos casos a dieta deverá ser modificada, pois o animal apresenta
dificuldades em se alimentar ou ingerir água. Muitos animais adaptam-se às dietas
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comerciais e peletizadas e, nestes casos, deve-se ignorar procedimentos corretivos por
motivos estéticos.
O quadro 2 demonstra a correlação entre deformidades e possíveis causas
(FECCHIO et al, 2009).
Deformidade
Crescimento anormal

Causa possível
Espécies mais acometidas
- Doenças hepáticas
Periquito australiano e aves
- Sarna knemidocóptica
da Família Fringillidae
- Bouba
- Doença do bico e das penas
- Deficiência de vitamina D
- Manejo dietético incorreto
- Traumatismo
Deformidades de
- Doença do bico e das penas Psitacídeos
superfície
- Bouba
- Hipovitaminoses
- Infecções fúngicas e
bacterianas
- Traumatismos
Lesões crostosas
- Bouba
Psitacídeos (principalmente
- Sarna knemidocóptica
papagaio e periquito
- Infecções bacterianas
australiano)
“Bico de borracha”
- Deficiência de cálcio
Todas
- Deficiência de vitamina D
Descolorações
- Desnutrição
Tucano e lóris
- Doenças sistêmicas
Lesões brancas, excesso - Infecções fúngicas
Todas
de muco e edemas
- Infecções bacterianas
- Hipovitaminose A
Irregularidades e
- Traumatismos antigos
Todas
assimetrias
- Infecções fúngicas
- Infecções bacterianas
- Doença do bico e das penas
Lesões ulcerativas
- Bouba
Calopsita
- Infecções fúngicas
- Infecções bacterianas
Fonte: (FECCHIO, 2009).
Quadro 2 - Deformidade de bico, causas prováveis e principais espécies acometidas.
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3.5 Correções ortognáticas e próteses de bico

Materiais biológicos são combinações complexas, hierarquicamente estruturados
e multifuncionais. As propriedades mecânicas destes materiais são excelentes,
considerando-se os frágeis componentes dos quais são constituídos.
Originalmente desenvolvidas para procedimentos odontológicos, as resinas
acrílicas têm sido cada vez mais utilizadas em procedimentos realizados em bicos de
aves. Diversos fatores como a anatomia peculiar, peso bastante reduzido do bico, além
do desconhecimento da intensidade e distribuição das forças aplicadas regularmente
sobre estes e da interação das resinas com a superfície de queratina, são responsáveis
por um grande número de insucessos nos tratamentos.

3.5.1 Técnicas de correção ortognática

Partindo da mesma origem gramatical do termo "Ortodontia" (do grego orto(s) =
correto e odonto = dente), o termo "Ortoranfotia" (do grego orto(s) = correto e
rhampho(s) = bico) refere-se à prevenção e correção da posição do bico (HOLANDA,
1986), podendo tanto ser aplicado às aves quanto aos répteis que possuem bicos
córneos.
O princípio para correção do “bico em tesoura” baseia-se no uso de forças de
pequena intensidade, porém constantes, no sentido contrário do desvio (princípio de
movimentação utilizado na ortodontia em mamíferos). Esta força de compressão
repetitiva no mesmo lado faz com que a orientação das células da bainha germinativa de
queratina migre para o lado contra lateral que está sofrendo esforço, corrigindo desvio
lateral do bico. Os pacientes ideais para o procedimento são aves filhotes e no início do
processo de desvio de oclusão, pois os ossos e o bico são mais ativos à remodelação
(FECCHIO et al, 2010).
De forma não invasiva e, consequentemente, menos traumática há a técnica do
“plano inclinado”, por meio da utilização de resinas ou fios. Esta técnica consiste na
colocação de resina sobre a porção lateral da gnatoteca ou rinoteca, hipsolateral ao
desvio. A resina deve ser moldada de forma a criar uma canaleta de desvio para que
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haja projeção medial da porção desviada, durante a oclusão (Figura 8). A quantidade de
resina aplicada deve ser suficiente para provocar a oclusão em posição normal, sem
impedir que a ave alimente-se. Como alternativa para facilitar a adesão e dar mais
estabilidade à resina, pode-se criar sulcos na superfície da gnatoteca, aumentando a
superfície de contato da resina. Está técnica mostra-se muito mais segura do ponto de
vista biomecânico, pois a força exercida para a correção do desvio é realizada quando o
animal oclui a rinoteca contra a gnatoteca. Assim, o animal tem condição de mensurar o
quanto de força aplicará durante a oclusão, sem que isso lhe cause dor. Por vezes o
artefato é perdido durante o tratamento e deve ser refeito até que haja plena correção do
desvio (FECCHIO et al., 2010).

Fonte: (FECCHIO, 2009).
Figura 88 - Esquema de confecção de “plano inclinado” com resina para a correção de
“bico em tesoura” em aves.
As técnicas são indicadas para espécie com rápida taxa de crescimento e
reposição do bico, como os psitacídeos e rapinantes. Em animais com taxa de
crescimento lento do bico e que apresentam a lesão, deve-se utilizar variações destas
técnicas, de forma minimamente invasiva, para que o artefato possa ser mantido por
anos (FECCHIO, 2009). Em muitos momentos a utilização de botões ortodônticos (ou
brackets) colados ao bico auxilia a ancoragem de elásticos, como o caso mostrado em
tucano-de-bico-verde (Ramphastus dicolorus) na figura 9.
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B

C
Fonte: (FECCHIO, 2009).
Figura 9 - A. fixação de botões ortodônticos, B. fotopolimerização da resina; e C.
aspecto final com utilização de elásticos ortodônticos para correção de
“bico em tesoura” em tucano-de-bico-verde (Ramphastus dicolorus).

Descartadas as causas infecciosas, inflamatórias e problemas hepáticos, o
crescimento excessivo e deformidades do bico (superior ou inferior) podem ser
conseqüentes a erros de manejo, principalmente de construção dos poleiros das gaiolas
ou recintos. Este problema é mais comum em Psitacídeos. Proprietários descrevem que
a ave destrói os poleiros com o bico e a “solução” encontrada é a colocação de canos de
PVC ou metal para que a ave não os destrua. É sabido que na natureza Psitacídeos como
papagaios e araras “roem” galhos de árvores para construção de ninhos, castanhas para
ingerir as sementes e rochas cacarias em afloramentos de paredões e barrancos de rios,
proporcionando o desgaste necessário do bico. Dessa forma, é de suma importância
orientar o proprietário a colocar objetos de madeira (inclusive os poleiros) no interior da
gaiola para que a ave desgaste o bico. Salienta-se que o dimensionamento e textura
inadequada dos poleiros além de causar problemas de falta de desgaste do bico podem
ocasionar problemas articulares nos membros pélvicos (FECCHIO et al., 2009).
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3.5.2 Técnicas de correção de fraturas

As fraturas necessitam de fixação e estabilização, de forma a reposicionar
corretamente os fragmentos; e promover imediato retorno do bico à sua função
(RUPLEY, 1999; ROSSI JR. et al., 2006). Fraturas horizontais sobre o eixo nasomaxilar
apresentam maior complicação no reparo, necessitando de um maior tempo de
procedimento e prognóstico reservado (RITCHIE; HARRISSON; HARRISSON, 1994).
As fraturas completas de rinoteca são de extrema dificuldade de reparo, principalmente
em tucanos, necessitando de próteses complexas e com grande número de insucessos
nos tratamentos. Nos demais tipos de fratura, o tratamento está diretamente ligado à
extensão da fratura e local acometido da ranfoteca, onde as fraturas próximas à face são
mais complicadas em função das forças biomecânicas que sofrerão durante o póscirúrgico (FECCHIO et al, 2005).
Para promover a fixação dos fragmentos da fratura deve-se realizar cerclagens
com fios de nylon (não traumáticos), impedindo excessivo torque e mobilidade dos
fragmentos (Figura 10).

Fonte: (João Luiz Rossi Jr., 2006).
Figura 10 - Uso de cerclagem com fio de nylon para estabilização de fratura de
gnatoteca de calopsita (Nymphicus hollandicus).
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Brocas odontológicas em alta rotação auxiliam a perfuração do bico para a
passagem dos fios de sutura, realizadas da face lateral para a face lingual da ranfoteca.
As perfurações devem ser feitas de forma linear entre os fragmentos opostos da fratura,
promovendo melhor aproximação e fixação (Rupley, 1999) (Figura 154).
Após realizada a fixação, deve-se promover estabilidade no foco de fratura para
que haja retorno imediato do bico à sua função e o animal volte a comer e beber assim
que terminado o procedimento. Tal estabilização é obtida com auxílio de resinas
acrílicas odontológicas depositadas sobre o foco da fratura, o que também impede que
ocorram infecções secundárias (Figura 11).

Fonte: (FECCHIO, 2009).
Figura 11 - Uso de resina fotopolimerizável para restauração de gnatoteca de tucano-debico-verde (Ramphastos dicolorus). Nota-se o uso do fotopolimerizador,
emissor da luz necessária à polimerização.

É essencial que a superfície do bico esteja limpa e seca antes da colocação da
resina (RUPLEY, 1999; ROSSI JR. et al., 2005). Para tanto, a utilização de
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condicionamento ácido (ácido fosfórico 37%) ajuda a desengordurar o bico, porém o
condicionamento ácido não possui qualquer ação que auxilie na fixação da resina ao
bico, como visto no esmalte dental (FECCHIO et al., 2005).
Diversas resinas podem ser utilizadas no reparo das fraturas, porém nenhuma
promove aderência significativa ao extrato córneo queratizado (FECCHIO et al., 2005),
assim, confeccionar sulcos no bico, por meio de desgastes com instrumental
odontológico, auxiliam na aderência retentiva da resina. As resinas mais utilizadas são
aquelas à base de metacrilato, mas devem ser resfriadas (irrigadas ou aeradas) durante
sua polimerização, pois possuem uma fase exotérmica. Além disso, os gases voláteis da
resina podem irritar as mucosas orais, oculares e nasais (RUPLEY, 1999). Outras
resinas também podem ser utilizadas, como as compostas fotopolimerizáveis, e cabe ao
Médico Veterinário o conhecimento bioquímico do material e a forma correta de
manuseio.
Fraturas com perda de seguimentos ósseos tendem a apresentar maior
dificuldade de reparo e, consequentemente, prognóstico reservado. Em animais jovens
as chances de crescimento e remodelação óssea no foco de fratura são maiores.

3.5.3 Próteses de bico

As fraturas completas de ranfoteca são de extrema dificuldade de reparo,
principalmente em tucanos, necessitando de próteses complexas e com grande número
de insucessos nos tratamentos (FECCHIO et al., 2005).
Materiais biológicos são combinações complexas, hierarquicamente estruturados
e multifuncionais. As propriedades mecânicas destes materiais são excelentes,
considerando os frágeis componentes dos quais são constituídos e, consequentemente,
obter próteses que congreguem todas estas características é de extrema dificuldade
(MEYERS, 2006).
De acordo com a origem, as próteses podem ser classificadas de forma análoga
aos enxertos em próteses autógenas (provém do mesmo indivíduo, quando há a
recuperação do remanescente perdido), próteses homólogas ou alógenas (provém de
outro indivíduo da mesma espécie - cadáver), prótese heteróloga ou xenógena (provém
de indivíduo de espécie distinta - cadáver), prótese sintética (confeccionada com
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material inorgânico) e mista (associação de dois ou mais tipos de próteses). Na prática,
as próteses autógenas são pouco utilizadas, as próteses heterólogas são muito pouco
utilizadas, porém as próteses homólogas, sintéticas e mistas são utilizadas com
frequência. São utilizados cadáveres de aves como fornecedores de próteses homólogas,
dos quais o bico deve ser dissecado e removido da forma mais asséptica possível. É
importante descartar as doenças infecciosas como causa mortis dos cadáveres que
fornecerão a prótese homóloga (FECCHIO et al., 2005).
Após remoção dos bicos, estes devem ser conservados em meio asséptico capaz
de manter as propriedades biológicas do bico até a data do procedimento cirúrgico de
implantação. A conservação em glicerina 98% é um método mais comum e acessível
economicamente, não sendo necessário o emprego da autoclavagem e congelamento,
técnicas que causam danos teciduais; além disso, não foi observada diferença
considerável quanto ao crescimento de microorganismos na glicerina a 98% autoclavada
e "in natura", num período igual ou menor há 24 meses, tampouco rejeição do
organismo ao meio conservante na evolução pós-operatória. A glicerina 98% é um
eficiente meio de preservação de bicos a temperatura ambiente, pois mantém o material
livre da contaminação e mantém as propriedades biomecânicas. O bico deve permanecer
por pelo menos 30 dias submerso em glicerina a 98% antes de ser utilizado, e deve ser
hidratado com solução fisiológica antes de sua utilização. Assim, é possível a criação de
um banco de bicos, com aqueles pertencentes às espécies mais acometidas, notadamente
psitacídeos e ranfastídeos (CROSTA, 2001; FECCHIO et al., 2005).
Inicialmente, deve-se realizar exames radiográficos para avaliação das estruturas
ósseas e tecidos moles adjacentes do remanescente de ranfoteca que receberá a prótese
(Figura 12). Em seguida, este mesmo remanescente deve ser moldado (alginato,
silicona, dentre outros), bem como a outra porção do bico que irá ocluir na prótese. A
oclusão do bico deve ser impressa em cera para maior confiabilidade de estudo. Realizase, então, minuciosa biometria para avaliação de reconstituição funcional da oclusão e,
em seguida, confecciona-se um modelo da ranfoteca (resina acrílica, gesso, etc). Assim,
confecciona-se a prótese com base no modelo gerado.
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Fonte: (FECCHIO, 2009).
Figura 12 - A. aspecto clínico e B. radiográfico de avulsão incompleta de gnatoteca em
tucano-de-bico-verde (Ramphastus dicolorus).

O procedimento cirúrgico é iniciado por debridagem de tecidos necróticos e
remoção de sujidades do remanescente da ranfoteca. Em seguida, a prótese deve ser
fixada ao remanescente por meio de cerclagens e as superfícies de contato entre prótese
e remanescente devem ser recobertas com fita adesiva de celulose e esta recoberta com
cola a base de cianocrilato ou com resinas (autopolimerizável ou fotopolimerizável)
(Figura 13). Para maior aderência e homogeneidade da reconstituição, a mesma deve ter
sua superfície completamente (remanescente e prótese) coberta por uma fina camada de
resina e, finalizando a inserção da prótese, toda a ranfoteca deve ser recoberta com
verniz de fortificação de queratina (Timol 2%, Sorbitol 2% e esmalte base qsp)
(FECCHIO et al., 2005).
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Fonte: (FECCHIO, 2009).
Figura 13 - A. aspecto clínico de avulsão de gnatoteca, B. inserção de prótese homóloga
e C. aspecto final após a utilização de verniz de fortificação de queratina em
em tucano-de-bico-verde (Ramphastus dicolorus).

As próteses sintéticas podem ser bem aceitas, mas não há estudos que possam
apontar o sucesso na sua aplicação (ROSSI JR.; FECCHIO, 2008; FECCHIO et al.,
2010).
A compreensão da biomecânica do crânio e das forças que agem durante os
movimentos mastigatórios é essencial para a confecção e posicionamento das próteses
de resina. Diversos fatores como a anatomia individual, peso reduzido do bico e o
desconhecimento da intensidade e distribuição das forças aplicadas sobre o bico, além
do desconhecimento da biocompatibilidade (interação) das resinas com a superfície de
queratina, são responsáveis por um grande número de insucessos nos tratamentos
(FECCHIO et al., 2009).

3.6 Principais sistemas e mecanismos de aderência

A adesão é definida como a força de atração entre átomos ou moléculas de duas
superfícies diferentes em íntimo contato. Entretanto, rugosidades superficiais presentes
nesses substratos, mesmo que aparentemente polidos, impedem um contato entre eles
que exceda 1% da área total. Portanto, restam, após a aproximação de dois substratos,
alguns pontos de contato e inúmeros espaços livres. Para preencher estes espaços, e
promover a adesão, utilizam-se substâncias capazes de manter unidos os materiais
através de ligações superficiais, os adesivos (BUONOCORE; ROCHESTER, 1963).
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Na Odontologia, existem três mecanismos básicos para fixação de restauração:
as retenções macroscópicas, as retenções micro-mecânicas e as ligações químicas
(adesão verdadeira). As primeiras são muito utilizadas para a retenção de restaurações
de amálgama. Já as segundas são aquelas encontradas nas restaurações de ionômero de
vidro e resina composta, bem como procedimentos indiretos que usam cimentos
resinosos, enquanto o terceiro tipo está indicado apenas nas restaurações à base de
ionômeros (VAN MEERBEEK et al., 2003).

3.6.1 Sistemas adesivos

Os

sistemas

adesivos

constituem-se

basicamente

de

três

compostos

(LODOVICI, 2007):
1. Ácido fosfórico: que se apresenta mais comumente na forma de um gel viscoso com
concentração variando entre 30 e 40%, porém sem efeito sobre o estrato córneo
queratinizado de ranfoteca de tucanos (FECCHIO, 2005);
2. Bond (agente de união): substância constituída por monômeros de natureza
basicamente hidrofóbica e que realizará concomitante microembricamento aos tecidos
dentais e adesão à resina composta/cimentos resinosos.
3. Primer: solução rica em solventes (acetano e/ou álcool e/ou água) e monômeros, com
caráter hidrofóbico e hidrofílico;

No esmalte dentário, após o condicionamento com ácido fosfórico, ocorre
grande aumento da reatividade superficial, pois há aumento da energia livre de
superfície, além da formação de rugosidades superficiais. Esse aumento da reatividade
superficial facilita a penetração do bond do sistema adesivo nessas micro-reentrâncias
criadas (WORONKO, 1996).
Entretanto, a presença de fluindo dificulta a permeação do adesivo, que
apresenta natureza hidrófoba. A fim de se resolver essa questão, foram desenvolvidas
soluções a base de monômeros de natureza hidrofílica, os primers. Esses tornam o meio
mais compatível ao recebimento do bond, uma vez que também apresentam um
componente hidrofóbico. No primer, esses componentes são carreados para o interior da
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dentina através de solventes orgânicos. Os solventes também têm por função realizar a
evaporação do excesso de água presente na dentina. Esses solventes podem ser água,
acetona, etanol, ou a mistura deles (Quadro 3). Clinicamente, é muito importante se ter
conhecimento do tipo de solvente presente no sistema adesivo que será utilizado.

Fonte: (Lodovici, 2007).
Quadro 3 - Classificação dos sistemas adesivos de acordo com o tipo de solvente
presentes no primer e nomes comerciais.
Enquanto sistemas à base de água conseguem penetrar em substratos com menor
umidade, enquanto aqueles à base de solventes com maior capacidade de se
volatilizarem rapidamente (exemplo: água e álcool) necessitam de maior umidade a fim
de conseguirem se difundir por toda superfície antes de se volatilizarem (REIS et al.,
2003).
Outro fator importante estabelecido refere-se à evaporação dos solventes do
primer após a aplicação do mesmo. O primer apresenta duas funções básicas: carrear
monômeros hidrófilos para o interior do substrato úmido e realizar a evaporação do
excesso de água presente no mesmo. Uma forma de melhorar a difusão e acelerar a
evaporação do solvente é a secagem da superfície alguns segundos após a aplicação do
primer, que deverá ser feita sem agitação para sistemas à base de acetona e sob agitação
para sistemas à base de água e água/álcool (JACOBSEN et al., 1998). O resultado final
deverá ser uma superfície brilhante. Nos sistemas em que primer e bond se encontram
em um mesmo frasco (sistemas de frasco único), são necessária no mínimo duas
camadas de aplicação (LODOVICI, 2007).
O adesivo consiste de uma resina fluida que permeará as irregularidades criadas
no esmalte pelo condicionamento, conferindo retenção micromecânica à restauração.
Essa camada deverá cobrir toda a superfície, mas permanecer em fina espessura, e
ganhará maior rigidez ao ser ativada através de uma fonte luminosa (fotopolimerização)
ou quimicamente, por meio da qual os monômeros resinosos se ligam, formando uma
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cadeia polimérica (LODOVICI, 2007). O adesivo é basicamente formado por uma
resina fluída à base de BIS-GMA que tem por função o preenchimento espaços
localizados no substrato e se aderir à restauração de resina composta sobrejacente (VAN
MEERBEEK, 2003).
Os sistemas adesivos de frasco único (one bottle) surgiram a partir da
consolidação das etapas de primerização e hibridização. O sistema apresenta um frasco
com primer e bond juntos. Aconselha-se a aplicação de pelo menos duas camadas do
sistema; enquanto a primeira aplicação é responsável pela primerização, a segunda
realiza a hibridização. A polimerização do sistema pode ser realizada quimicamente ou
sob efeito de luz (fotopolimerização) (LODOVICI, 2007).

3.6.2 Resinas compostas

Compósito ou resina composta pode ser definido como a mistura de dois ou mais
materiais diferentes com propriedades superiores ou intermediárias àquelas dos
componentes individuais. Os materiais restauradores à base de resina utilizados em
Odontologia possuem quatro componentes fundamentais: a matriz (componente
orgânico), a carga (componente inorgânico), um agente de união entre carga e matriz
(silano) e um sistema ativador/iniciador para polimerizar a resina (LODOVICI, 2007).
Matriz de resina: é o componente orgânico de um compósito, sendo constituída
de monômeros que se transformam em polímeros por uma reação de polimerização por
adição.

Um

dos

Aglicidilmetacrilato),

monômeros
que

mais

apresenta

utilizados
peso

é

molecular

o

Bis-GMA

maior

que

(bisfenol
o

MMA

(metilmetacrilato), monômero utilizado nas resinas acrílicas. Os monômeros de alto
peso molecular possuem menos duplas ligações por unidade de peso, o que resulta em
menor contração de polimerização em relação aos monômeros de baixo peso molecular
(LODOVICI, 2007).
Existem outros tipos de monômeros como, por exemplo, o UDMA (uretano
dimetacrilato) e o Bis-EMA (bisfenol etilmetacrilato), que compõem a matriz de
algumas resinas compostas comercializadas atualmente (LODOVICI, 2007).
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Monômeros de alto peso molecular, como o Bis-GMA e o UDMA, são muito
viscosos. Por isso, a incorporação de carga, mesmo que em pequena quantidade, poderia
resultar em uma massa excessivamente rígida e sem plasticidade para ser utilizada na
clínica. Para minimizar este inconveniente, diluentes são adicionadas ao compósito, no
intuito de controlar a viscosidade. Os diluentes são monômeros de baixo peso
molecular, que apresentam alta contração de polimerização em virtude do maior número
de duplas ligações por unidade de volume; por isso, devem ser adicionados em
quantidade limitada como, por exemplo, o TEGDMA (trietilenoglicoldimetracrilato), o
EGDMA (etilenoglicoldimetacrilato) e o MMA (LODOVICI, 2007).
Pequena quantidade de inibidores, como a hidroquinona, é acrescentada para
impedir a ocorrência de polimerização prematura. O inibidor tem grande afinidade pelos
radicais livres que eventualmente podem se formar durante o armazenamento do
compósito, assegurando, assim, a vida útil do material (LODOVICI, 2007).
Partículas de carga: o desenvolvimento das partículas tem por objetivo
melhorar algumas propriedades gerais dos compósitos, tais como contração de
polimerização, dureza, resistência ao desgaste e coeficiente de expansão térmico linear
(CETL).

Muitas

resinas

compostas

comercializadas

atualmente

apresentam

propriedades gerais melhoradas em parte devido aos estudos e ao aprimoramento das
partículas. As cargas mais utilizadas nos compósitos são partículas de quartzo, sílica
coloidal e vidros de metais pesados como bário, estrôncio e lítio. A incorporação de
carga minimizou a contração de polimerização daqueles materiais sem, contudo,
eliminá-la, pois a carga não participa da reação de polimerização (LODOVICI, 2007).
Os compósitos são freqüentemente classificados com base no tamanho médio de
suas partículas de carga (LODOVICI, 2007).
Agente de união (silano): para que um compósito apresente propriedades
mecânicas aceitáveis, é de fundamental importância que a carga e a matriz estejam
unidas. Se houver alguma falha na união carga/matriz, as tensões resultantes de
solicitações mecânicas não serão distribuídas uniformemente pelo material, sendo que a
interface carga/matriz será o local onde se iniciará a fratura e, conseqüentemente, a
degradação do compósito. A união carga/matriz é obtida através da adição de agentes de
união denominados silanos, que se unem quimicamente à matriz (LODOVICI, 2007).
Sistema ativador/iniciador: nas resinas também são encontrados sistemas
ativador/iniciador da reação de polimerização. Estes sistemas variam para cada tipo de

50

polimerização, que pode ser quimicamente ativada ou fisicamente ativada (LODOVICI,
2007).
A polimerização das resinas pode ocorrer por ativação química ou física (luz).
Ativação química: o compósito se transforma em um material rígido através da
polimerização da matriz resinosa. Basicamente, os compósitos polimerizados por
ativação química são fornecidos em duas pastas, que devem ser misturadas e contêm os
componentes necessários para a reação de polimerização. Há um ativador, que é uma
amina terciária (dimetil-p-toluidina) em uma das pastas, e na outra pasta há o iniciador,
geralmente o peróxido de benzoíla. Quando as duas pastas são misturadas, a amina
reage com o peróxido de benzoíla para formar radicais livres e a reação de
polimerização por adição se inicia. Entre as desvantagens deste sistema estão o tempo
curto de trabalho e a incorporação de bolhas de ar (inerentes ao processo de
espatulação), que por conterem oxigênio, inibem a polimerização (LODOVICI, 2007).
Ativação física (Fotopolimerização): os primeiros sistemas fotoativados foram
representados pelos compósitos ativados pela luz ultravioleta. Os compósitos passaram
a ser apresentados em uma única pasta, ao invés de duas, eliminando a etapa da mistura.
Algumas preocupações em relação aos efeitos nocivos da luz ultravioleta (radiação)
contribuíram para o desenvolvimento das resinas compostas ativadas pela luz visível,
sendo a lâmpada halógena de tungstênio o principal representante desta categoria. A
lâmpada emite uma luz branca, que passa por um filtro onde são eliminados os
comprimentos de onda superiores a 500 nm e a radiação ultravioleta, sendo selecionada
a faixa azul do espectro. Estas resinas possuem um ativador físico, a luz, e iniciadores
(canforquinona e amina). Assim, na ausência de luz a polimerização não ocorre. Isto
permitiu melhor controle do tempo de trabalho do material. A exposição à luz visível de
comprimento de onda de 468 nm produz a ativação da canforquinona, a formação de
radicais livres e o início da reação de polimerização. Estes sistemas de lâmpada
halógena produzem alta intensidade de luz, mas grande parte da energia é dissipada na
forma de calor (LODOVICI, 2007).
Atualmente, métodos de ativação alternativos à lâmpada halógena estão sendo
pesquisados, tais como o Laser e os LEDs (diodos emissores de luz). Outra justificativa
para a substituição dos sistemas de ativação de luz ultravioleta pelos sistemas de luz
visível foi a pequena profundidade de polimerização alcançada pela luz ultravioleta. Isto
implicava na incompleta polimerização das resinas compostas em cavidades profundas.
Contudo, mesmo nos sistemas de luz visível a polimerização de cavidades profundas
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pode ser crítica. A polimerização incompleta da resina composta pode resultar na
degradação do material que não foi polimerizado e no comprometimento das
propriedades mecânicas do material (LODOVICI, 2007).
Para as resinas compostas ativadas por luz, a polimerização também depende da
capacidade da luz atravessar toda a espessura do material. A capacidade da luz atingir
toda a resina composta é limitada em função de alguns fatores, que podem interferir na
profundidade de polimerização, tais como o tipo e a cor da resina composta, a
profundidade do preparo cavitário, a distância e a qualidade da fonte de luz e a cor do
compósito (LODOVICI, 2007).
A qualidade da fonte de luz é outro fator importante. A polimerização das
resinas compostas ativadas pela lâmpada halógena é mais efetiva quando a luz é emitida
no comprimento de onda específico para cada resina composta. A ponta do
fotopolimerizador deve ser posicionada o mais próximo possível da resina, pois a
profundidade de polimerização e a intensidade de luz diminuem drasticamente à medida
que a fonte de luz se distancia da superfície (LODOVICI, 2007).
O tempo de exposição indicado pelo fabricante varia conforme o tipo de resina
composta, atualmente são utilizados tempos de exposição que variam entre 20 a 40
segundos por incremento de resina. Geralmente o grau de polimerização em
profundidade não aumenta com tempos de exposição maiores que 60 segundos, sendo
uma preocupação atual a quantidade de excessiva de energia luminosa fornecida para a
polimerização e os efeitos adversos que poderiam advir, como as tensões que incidiriam
sobre a interface de união com o substrato. Para o preenchimento de grandes cavidades,
é importante restaurá-la como se fossem pequenas cavidades separadas, utilizando uma
técnica que é conhecida como incremental, em que pequenas porções de resina (de no
máximo 4 mm) são acomodadas, visando a diminuição das tensões geradas durante a
contração de polimerização (LODOVICI, 2007).
As resinas compostas são classificadas de acordo com o peso molecular das
partículas de carga em:
Tradicionais (macropartículas): possuem partículas de quartzo moído entre 70%
a 80% em peso do material, com tamanho variável entre 8 e 50 μm. Essas resinas são
difíceis de serem polidas devido à alta dureza do quartzo, na maioria das vezes a matriz
se desgasta e o quartzo fica exposto, tornando a superfície bastante rugosa. Compósitos
usando quartzo como carga apresentam baixa (LODOVICI, 2007). Exemplos de marcas
comerciais: Concise (3M ESPE), Adaptic (Dentsply).
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Micropartículas: contém 30% em peso de sílica coloidal com tamanho médio
individual de 0,04 μm, que produzem aglomerados com tamanho médio que pode variar
entre 0,04 e 0,4 μm. A resina composta que contém sílica coloidal como carga pode ser
facilmente polida e produz uma superfície muito lisa. Devido à grande área de
superfície ocupada pelas partículas e à necessidade da matriz em molhar cada uma
delas, não é possível adicionar grande quantidade de carga de uma única vez. O método
mais comum para aumentar a quantidade de carga é incorporar à resina uma carga
adicional de partículas pré-polimerizadas co sílica coloidal. A fragilidade das resinas
microparticuladas está na união da carga com a matriz, por isso, não são indicadas para
restaurações sujeitas a esforços intensos (LODOVICI, 2007). Exemplo de marcas
comerciais: Durafill (Vivadent), Filtek A110 (3M ESPE).
Partículas finas: foram desenvolvidas na tentativa de obter lisura superficial
semelhante à das resinas microparticuladas, associadas a propriedades mecânicas das
resinas tradicionais. As cargas são compostas de vidro de metais pesados como bário,
estrôncio e lítio, com tamanho médio das partículas variando entre 1 e 5 μm. A
incorporação de partículas menores otimiza o polimento, além de preenchem os espaços
ocupados entre as maiores, o que significa maior incorporação de carga no compósito,
conseguido às custas da ampla distribuição do tamanho das partículas. Alguns
compósitos deste tipo incorporam vidros que contém metais pesados, que são
radiopacos. Em geral, apresentam propriedades gerais melhoradas pela modificação na
porção inorgânica do material (LODOVICI, 2007). Exemplos de marcas comerciais:
Z100 (3M ESPE), Filtek Z250 (3M ESPE).
Híbridas: foram desenvolvidas com o propósito de se obter uma superfície ainda
mais lisa que a dos compósitos de partículas pequenas. Contém de 75 a 80% em peso de
partículas de dois tipos: sílica coloidal, que representa 10 a 20% em peso do conteúdo
total de carga e com tamanho individual de 0,04 μm em média, além de partículas de
vidro moído contendo metais pesados, com tamanho médio entre 0,6 e 1,0 μm (a
maioria das partículas de vidro possuem tamanho menor que 1,0 μm). A maioria dos
compósitos possui pequena quantidade de sílica coloidal para ajuste da consistência do
material, mas nem todos os compósitos que possuem sílica como carga são classificados
como híbridos (LODOVICI, 2007). Exemplo de marcas comerciais: Tetric Ceram
(Vivadent), Herculite XRV, Charisma.
Nanoparticuladas: recentemente o conceito da nanotecnologia foi aplicado ao
desenvolvimento das partículas das resinas compostas. A nanotecnologia é utilizada
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para descrever produtos cuja dimensão esteja entre 0,1 e 100 nm. Um nanômetro
corresponde a 1/10-9 m ou 1/10-3 μm (LODOVICI, 2007).
Na Odontologia a nanotecnologia tem sido aplicada no desenvolvimento das
partículas para as resinas compostas. O termo nanômero descreve partículas com
tamanho entre 20 e 75 nm, na forma não aglomerada. Nanoclusters descreve o
aglomerado de partículas de dimensão nanomérica, unidas entre si e dispersas na matriz
como uma única unidade. A combinação de nanômeros e nanoclusters reduz os espaços
existentes entre as partículas, favorece a incorporação de mais carga e provavelmente
produza compósitos com propriedades gerais melhoradas, quando comparado a
compósitos que apresentem apenas os nanoclusters (Lodovici, 2007).
O conteúdo de carga para estas resinas representam 57,5 a 59,5% em volume,
além de serem radiopacas. Porém, ainda há poucos estudos sobre o desempenho deste
tipo de resinas compostas (LODOVICI, 2007). Exemplo de marcas comerciais: Filtek
Supreme (3M ESPE).

3.6.3 Cimentos resinosos

Durante os últimos anos, observam-se a evolução e o aprimoramento das resinas
compostas e materiais destinados à adesão às estruturas dentais. Verifica-se também o
desenvolvimento e a busca por excelência dos materiais para fixação, tanto para a
cimentação de peças protéticas quanto de artefatos ortodônticos (GUEDES et al., 2008).
A composição da maioria dos cimentos resinosos é semelhante à composição das
resinas compostas: uma matriz resinosa compartículas de carga inorgânicas tratadas
com silano. As cargas são as mesmas usadas nas resinas compostas, ou seja, sílica e
partículas de de vidro ou sílica coloidal microparticulada. Os monômeros adesivo
incorporado nos cimentos resinosos incluem o HEMA, 4-META e um organofosfato
(SHEN, 2005).
Com o surgimento dos cimentos à base de resina, as limitadas propriedades
mecânicas e a solubilidade relativamente alta no meio bucal apresentadas pelos
cimentos tradicionais, como de policarboxilato, de fosfato de zinco e de óxido de zinco
eugenol, estão sendo amenizadas (GUEDES et al., 2008).
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Muitos cimentos resinosos estão disponíveis em sistema de ativação dupla, os
chamados “duais”, nos quais existe associação dos processos de ativação química e de
fotoativação, calcada na utilização da luz visível azul, oferecendo melhora significativa
das propriedades físicas e mecânicas. Essa associação contribui para que ocorram
poucas objeções relacionadas ao desempenho da retenção das peças protéticas e
ortodônticas cimentadas com esses cimentos, quando comparadas com os cimentos de
ativação única e tradicional (GUEDES et al., 2008).
Os cimentos de resina de ativação dual revelaram a melhor combinação de
propriedades físicas e mecânicas com o mais alto pH durante a presa. Foi observado
também que a fotoativação dos cimentos resinosos era necessária para maximizar a
resistência e a rigidez (ATTAR et al., 2003).
Os cimentos resinosos apresentaram os mais altos valores de resistência flexural
e compressiva, seguidos pelo cimento resinoso auto-adesivo. Esses materiais foram
mais resistentes do que os cimentos de ionômero de vidro modificado por resina e os
cimentos de fosfato de zinco, com diferença estatística significante (PIWOWARCZYK;
LAUER, 2003).

3.6.4 Resina acrílica (metil-metacrilato)

Polímeros consistem de macromoléculas formadas pela repetição de unidades
químicas menores chamadas meros que estão relacionadas entre si quimicamente
(GREENER, 1972). Os polímeros mais usados em Odontologia são os acrílicos
(ANUSAVICE; PHILLIPS, 2003).
O poli-metil-metacrilato (PMMA) é o metil éster do ácido 2-metilpropenóico,
líquido incolor, inflamável e volátil à temperatura ambiente. Polímero sintético, auto ou
termicamente polimerizado, é clinicamente aceitável, possuindo as seguintes
propriedades: aparência natural, durabilidade, insolubilidade e baixa absorção em
fluidos orais, ausência de gosto e odor, propriedades térmicas satisfatórias, união a
plásticos, metais e porcelanas (MORAIS et al, 2007). É uma resina de claridade
marcante, transmite luz na escala ultravioleta, cujo comprimento de onda é de 250nm,
número de dureza Knoop de 18 a 20, resistência a tração de aproximadamente 60MPa e
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densidade de 1,19g/cm e elasticidade de aproximadamente 2,4 Gpa (2.400MPa)
(COWIE, 1973).
A apresentação desses materiais é na forma de pó e líquido. O pó é composto
por grãos de polímeros (PMMA), iniciadores, pigmentos, corantes, opacificadores,
plastificadores, fibras orgânicas coradas, partículas inorgânicas (WARD, 1983). O
líquido contém monômero (metacrilato de metila) inibidor, acelerador e agente de
ligação cruzada (MORAIS et al, 2007). Apresenta alto peso molecular e se degrada
como polímero de peso baixo ao voltar à condição de monômero. É um polímero linear
e solúvel em solventes orgânicos, como o clorofórmio e acetona (MORAIS et al, 2007).
Foram abordados casos de alergia provocados pelo acrílico utilizado nas bases
de dentaduras. A literatura demonstra casos hipersensibilidade aos produtos químicos
contidos no acrílico com sinais e sintomas de estomatite dolorosa. Dentre eles estão os
Formaldeido, Peróxido de benzoila e Poli (metil metacrilato) (CRISSEY, 1965).
Estudos têm sido realizados com o objetivo de avaliar a toxicidade e carcinogenicidade
relacionadas à exposição crônica ao MMA por via inalatória, mas nenhum deles
demonstrou que essa substância seja carcinogênica (REININGHAUS et al., 1991). Nai
e colaboradores (2007) ainda relatam importantes consequências toxicológicas em
pulmão, fígado e peso corpóreo, relacionadas ao uso do polímero acrílico.

3.6.5 Cianocrilato

Os cianoacrilatos são substâncias líquidas (monômeros), de baixa viscosidade,
incolores e derivados do ácido cianoacrílico, apresentando a fórmula geral CH2 = CH –
COOR, de forma que o R representa um radical metil, etil, butil, isopropil ou outros
radicais livres (HEROD, 1990; KIMAID et al., 2000). Na Odontologia, os
cianoacrilatos têm sido aplicados recobrindo incisões ou reposicionando retalhos
gengivais, comparando a cicatrização de feridas fechadas com sutura convencional
(BINNIE; FORREST, 1974; MILLER; DANNENBAUM; COHEN, 1974); assim como
em múltiplos procedimentos clínicos, cirurgias gengivais, obturações retrógradas,
selamento de canais radiculares, redução da sensibilidade dentinária e de cemento,
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fraturas cirúrgicas (ARENHART; WEISMANN, 1997; CECCHETI; GAYOTTO;
CAMPOS, 1995) e coadjuvante do isolamento absoluto (ENDO et al. 2007).
Adesivos químicos à base de cianoacrilatos, desde a sua descoberta (COOVER
et al., 1959), vêm sendo estudados e utilizados para aproximação de tecidos e síntese
óssea, pois apresentam propriedades únicas, como: 1. efeito bacteriostático; 2. efeito
hemostático; 3. biodegradável; 4. biocompatíveis; 5. fácil manuseio (BHASKAR et al,
1966; HAPER, 1983; PÉREZ et al., 2000; AL-BELASY; AMER, 2003).
A toxicidade destes adesivos está relacionada a sua velocidade de degradação, e
ao tamanho da cadeia, ou seja, quanto maior for a cadeia lateral, menor a velocidade de
degradação, e menor a histotoxicidade, e também, quanto maior a cadeia lateral, maior
tempo de cura (SHERMAK et al., 1998). A ausência de reação inflamatória, usando
etil-cianoacrilato (Super Bonder®), foi observada por Arenhart e Weismann (1997),
Azevedo e Marques (2003) e Saska et al. (2004).
Nota-se que não há, até o momento, estudos e publicações que correlacionem as
propriedades biomecânicas destes materiais com as suas aplicações em procedimentos
clínico-cirúrgicos em aves, caracterizando este estudo como pioneiro na área.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia consistiu na investigação da análise in vitro da aderência de
diversos tipos de resina ao estrato córneo queratinizado do bico de tucano-toco
(Ramphastos toco) (N=1), bem como na avaliação microscópica da superfície e
aderência de resina no mesmo estrato. Estas avaliações foram realizadas em bico
proveniente de cadáver.
De forma mais detalhada, tais avaliações foram realizadas da seguinte forma:

Análise da aderência das resinas
Para os estudos que envolveram a aderência de resinas e testes de biomecânica,
foi utilizado um único bico proveniente de cadáver (N=1), fornecidos por instituições
mantenedoras de tucanos e credenciadas ao Ibama, sob autorização específica para este
projeto (Anexo A).
Inicialmente a rinoteca foi cortada longitudinalmente, sobre o eixo rostro-caudal,
de forma a fornecer duas hemifaces simétricas (direita e esquerda). Cada hemiface
ofereceu diversos corpos de prova com 16,0 mm2 (4,0 x 4,0 mm) (Figura 14).
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Figura 14 - Obtenção da hemiface da rinoteca de tucano-toco (Ramphastos toco) e
mensuração para obtenção de corpos de prova com 16 mm2 de superfície
de queratina (foto menor).
Este procedimento permitiu a realização de todos ensaios laboratoriais com um
único bico.
Sob cada corpo de prova de superfície de bico, foram aderidas presilhas
metálicas para a realização dos ensaios. Sobre a superfície exposta foram aderidas as
resinas que foram analisadas e, sobre estas, nova presilha metálica (Figura 15).
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Figura 15 - Esquema do corpo de prova padrão utilizado para a realização dos ensaios
biomecânicos.
Os sistemas adesivos ensaiados seguiram a descrição abaixo, cujos nomes
comerciais encontram-se no quadro 4.
A.

Cianocrilato cirúrgico (N=3)

B.

Metil-metacrilato (N=3)

C.

Cianocrilato cirúrgico + metilmetacrilato (N=3)

D.

Resina nanoparticulada (N=3)

E.

Prime & Bond (fotoativado) + resina nanoparticulada (N=3)

F.

Prime & Bond (quimioativado) + resina nanoparticulada (N=3)

G.

Cimento resinoso (N=3)

H.

Prime & Bond (fotoativado) + cimento resinoso (N=3)

I.

Prime & Bond (quimioativado) + cimento resinoso (N=3)
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Sistema adesivo

Nome comercial

Fabricante

A

Vetbond®

3M do Brasil

B

Vipi Flash®

Vipi Industria LTDA

C

Combinado de A + B

D

Filtek Z350®

3M do Brasil

E

Prime & Bond 2.1® + D

Dentsply

F

Prime & Bond 2.1® e Selfcure® + D Dentsply

G

Enforce®

Dentsply

H

Enforce® + Prime & Bond 2.1®

Dentsply

I

Enforce® + Prime & Bond 2.1® e

Dentsply

Selfcure®
Quadro 4 - Nome comercial e fabricante dos adesivos usados durante o experimento.

Os ensaios consistiram na análise da força perpendicular necessárias para
descolar os variados tipos de resina. Tais forças foram aplicadas até que houvesse
completo descolamento da resina, como ilustrado na figura 16. A extremidade inferior
da presilha era mantida fixa, enquanto a força de tração era aplicada para o
descolamento da presilha superior. Estes ensaios foram mensurados por máquina
universal de ensaios marca Instron, modelo 5567, com célula de carga de 0,1 (ou 5) kN,
equipada com extensômetro DXL250 e comandada por software Bluehill (Figuras 17 e
18), junto ao centro Universitário da Faculdade de Engenharia Industrial - FEI.
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Figura 16 - Esquema ilustrando as forças de tração aplicadas sobre os corpos de prova
durante a realização dos ensaios biomecânicos.

Figura 17 - Ilustração do uso de máquina universal e sua interação com software, via
microcomputador, utilizados para a realização dos ensaios biomecânicos, no
Centro Universitário da FEI.
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Figura 18 - Detalhe de corpo de prova acoplado em máquina universal para a realização
dos ensaios biomecânicos no Centro Universitário da FEI.
Cada tipo de resina foi ensaiado três vezes, de forma a obter a média aritmética
dos valores obtidos. Após a realização de cada ensaio, obteve-se a divisão dos corpos de
prova com presilha contendo a face de queratina exposta, a qual recebeu numeração
ímpar; e presilha contendo a face de resina exposta, a qual recebeu numeração par
(Figura 19).
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Figura 19 - Esquema de corpo de prova após a realização de ensaio biomecânico,
expondo a face adesiva e de superfície de bico, segundo numeração
determinada.
Assim, cada letra representando um sistema adesivo, por ter sido ensaiado três
vezes, recebeu numeração de 1 a 6, em função das faces expostas das presilhas, como
descrito no quadro 5.

Sistema

Sistema

Sistema

adesivo

adesivo

adesivo

A1,2

D1,2

G1,2

A3,4

D3,4

G3,4

A5,6

D5,6

G5,6

B1,2

E1,2

H1,2

B3,4

E3,4

H3,4

B5,6

E5,6

H5,6

C1,2

F1,2

I1,2

C3,4

F3,4

I3,4

C5,6

F5,6

I5,6

Quadro 5 - Sistema para identificação de cada ensaio biomecânico realizado.
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Totalizou-se, desta forma, 27 ensaios, avaliando-se nove tipos distintos de
sistemas adesivos, sendo que cada um foi avaliado três vezes.
A posse dos dados acima permitiu a avaliação da força necessária para destacar
os variados tipos de resina e, conseqüentemente, avaliar aquelas que possuíram melhor
aderência ao bico.

Avaliação microscópica
Para cada ensaio mecânico realizado com auxílio do dinamômetro, foram
realizadas avaliações microscópicas utilizando-se microscopia eletrônica de varredura
(MEV), junto ao Laboratório de Caracterização Tecnológica da Escola Politécnica da
USP.
Utilizou-se microscopia eletrônica de varredura com as seguintes especificações:
Microscópio eletrônico de varredura ambiental (ESEM) Quanta 600 FEG (FEI) com
sistemas de microanálise Quantax (Bruker) e de análises de imagens: MLA- Mineral
Liberation Analyzer (FEI) e SIS; Modo de operação em alto vácuo; fonte por emissão
de campo (Field Emission Gun) e detector XFlash 4030 com tecnologia SDD (silicon
drift detector) e janela de 30 mm2 e resoluções de < 130 eV (Mn kα) a 60 kcps, 138 eV
a 130 kcps e 158 eV a 280 kcps. Estágio motorizado X-Y-Z-inclinação e rotação com
movimentação X-Y de 150 mm; estágio Peltier para análises em modo ambiental e em
baixa temperatura (até -20º C); óptica eletrônica com operação no intervalo de 200 V a
30 kV, corrente de feixe de elétrons de 100 nA e magnificação máxima superior a
500.000 X; software de análise de imagens SIS para medidas on line; software de
análise de imagens MLA - Mineral Liberation Analyzer com controle remoto do
microscópio e do sistema de EDS para análises mineralógicas quantitativas dirigidas à
indústria mineral e sistema “plasma cleaner” integrado ao microscópio.
Dessa forma foi possível apontar quais resinas possuíram maior aderência e
relacionar com as condições prévias da superfície do bico.

Análise estatística
As análises estatísticas foram feitas usando o software livre R versão 2.7.0
(www.r-project.org). Devido ao fato de que a variável em estudo (variável relacionada
com N, Newton) não ter apresentado distribuição normal, optou-se por analisar estes
com o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis.
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O Kruskal-Wallis trata-se de um teste para decidir se K amostras (K≥2)
independentes provêm de populações com médias iguais (Hollander e Wolfe, 1973).
Neste caso testou-se se as médias dos sistemas adesivos eram iguais, isto é, se houve as
duas hipóteses detalhadas a seguir:
H0: As médias dos sistemas adesivos são iguais contra a hipótese alternativa
H1: existe pelo menos uma diferença entre os sistemas adesivos.
Se p-valor (ou valor p) do teste foi menor do que 0.05, indicava a existência de
pelo menos uma diferença entre os sistemas adesivos. A seguir utilizou-se o teste não
paramétrico de Wilcoxon (Mann-Whitney) para decidir se duas amostras independentes
provêm de populações com médias iguais, isto é, por meio do teste de Wilcoxon
testaram-se as hipóteses H0, onde a média do sistema adesivo X é igual à média do
sistema adesivo Y contra a hipótese alternativa H1, onde a média do sistema adesivo X
não é igual à média do sistema adesivo Y, em que X e Y representam os sistemas
adesivos em estudo.
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5 RESULTADOS

Análise da aderência das resinas
Os resultados obtidos até a completa ruptura da amostra foram, em média: 2,48
N com o uso de cimento resinoso; 23, 80 N com o uso de cianocrilato cirúrgico; 26,17
N com o uso de prime e bond fotoativado combinado com cimento resinoso; 48,75 N
com o uso de resina composta nanoparticulada; 53,86 N com o uso de metil-metacrilato;
55,56 N com o uso de prime e bond fotoativado combinado com resina composta
nanoparticulada; 61,11 N com o uso combinado de cianocrilato cirúrgico e metilmetacrilato; 104, 21 N com o uso de prime e bond quimicamente ativado combinado
com resina composta nanoparticulada; e 110,48 N com o uso de prime e bond
quimicamente ativado combinado com cimento resinoso.
A tabela 1 expõe os resultados obtidos, isoladamente em cada ensaio e o gráfico
1 sintetiza os mesmos resultados.
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Número do ensaio
Sistema adesivo
Força (N)
A12
18,78
1
A34
29,74
2
A56
22,87
3
B12
62,74
4
B34
54,36
5
B56
44,49
6
C12
59,08
7
C34
47,15
8
C56
77,11
9
D12
49,13
10
D34
50,67
11
D56
46,45
12
E12
44,83
13
E34
56,16
14
E56
65,99
15
F12
96,46
16
F34
111,39
17
F56
104,78
18
G12
1,33
19
G34
3,6
20
G56
2,51
21
H12
27,97
22
H34
29,06
23
H56
21,47
24
I12
104,45
25
I34
107,98
26
I56
119,02
27
Tabela 1 - Valores obtidos em cada ensaio biomecânico utilizado.
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Gráfico 1 - Valores obtidos em cada ensaio biomecânico, onde se notam os valores
obtidos em newtons (eixo y) em cada um dos ensaios realizados (eixo x)
Avaliação microscópica
Microscopicamente observaram-se os aspectos normais do estrato córneo
queratinizado do bico dos tucanos, onde se nota a deposição de placas hexagonais de
queratina medindo entre 30 e 60 µm de diâmetro, quando fotografadas em visão direta
(Figura 20). Lateralmente, observou-se a sobreposição de placas de queratinas com
espaços de, aproximadamente, 5 µm entre elas (Figura 21). Tais características serviram
de referência para a avaliação microscópica da aderência de adesivos sobre o estrato
córneo queratinizado do bico dos tucanos.
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Figura 20 - Imagem obtida por microscopia eletrônica de varredura da superfície
queratinizada do bico de tucano-toco (Ramphastos toco), onde se nota a
deposição de placas hexagonais medindo entre 30 e 60 µm de diâmetro.
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Figura 21 - Vista lateral, obtida por microscopia eletrônica de varredura, da superfície
queratinizada do bico de tucano-toco (Ramphastos toco), onde se nota a
sobreposição de placas de queratinas com espaços de, aproximadamente, 5
µm.
Microscopicamente não se observaram resquícios de material adesivo sobre o
estrato córneo do bico após ensaios com o uso de cianocrilato (Figura 22), cimento
resinoso (Figura 23) e primer e bond fotoativado combinado com cimento resinoso
(Figura 24).
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Figura 22 - Superfície queratinizada do bico de tucano-toco (Ramphastos toco), após
ensaio biomecânico com o uso de cianocrilato, onde não se notam
resquícios de materiais adesivos.
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Figura 23 - Superfície queratinizada do bico de tucano-toco (Ramphastos toco), após
ensaio biomecânico com o uso de cimento resinoso, onde não se notam
resquícios de materiais adesivos.
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Figura 24 - Superfície queratinizada do bico de tucano-toco (Ramphastos toco), após
ensaio biomecânico com o uso de primer e bond fotoativado combinado
com cimento resinoso, onde não se notam resquícios de materiais adesivos.

Quantidades significativas de adesivos foram observadas, sobre o estrato córneo
do bico, com o uso de resina composta nanoparticulada (Figura 25), metil-metacrilato
(Figura 26), prime e bond fotoativado combinado com resina composta nanoparticulada
(Figura 27) e com o uso combinado de cianocrilato cirúrgico e metil-metacrilato (Figura
31).
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Figura 25 - Superfície queratinizada do bico de tucano-toco (Ramphastos toco), após
ensaio biomecânico com o uso de resina composta nanoparticulada, onde
se notma resquícios de materiais adesivos.
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Figura 26 - Superfície queratinizada do bico de tucano-toco (Ramphastos toco), após
ensaio biomecânico com o uso de metil-metacrilato, onde se notam
resquícios de materiais adesivos.
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Figura 27 - Superfície queratinizada do bico de tucano-toco (Ramphastos toco), após
ensaio biomecânico com o uso de prime e bond fotoativado combinado
com resina composta nanoparticulada, onde se notam resquícios de
materiais adesivos.
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Figura 28 - Superfície queratinizada do bico de tucano-toco (Ramphastos toco), após
ensaio biomecânico com o uso combinado de cianocrilato cirúrgico e
metil-metacrilato, onde se notam resquícios de materiais adesivos.

Já com o uso de prime e bond quimicamente ativado combinado com resina
composta nanoparticulada (Figura 29) e com o uso de prime e bond quimicamente
ativado combinado com cimento resinoso (Figura 30), observou-se efetiva aderência a
ponto de ocorrer extração das camadas superficiais das camadas de queratina após os
ensaios.
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B

A

Figura 29 - Vista lateral de corpo de prova, após ensaio biomecânico com o uso de
primer e bond quimicamente ativado combinado com resina composta
nanoparticulada, onde se nota a superfície queratinizada (B) do bico de
tucano-toco (Ramphastos toco) aderida ao adesivo (A).
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Figura 30 - Vista da superfície par de corpo de prova, após ensaio biomecânico com o
uso de primer e bond quimicamente ativado combinado com cimento
resinoso, onde se deveria observar a superfície adesiva, porém se nota a
superfície queratinizada do bico de tucano-toco (Ramphastos toco),
caracterizando a remoção da mesma durante o ensaio.
Análise estatística
A tabela 2 expõe a análise descritiva dos testes estatísticos aplicados, onde se
percebe o valor mínimo, em newtons, o primeiro quartil (Q1), a mediana, a média, o
terceiro quartil (Q3) e o valor máximo de cada sistema adesivo ensaiado.
Sistema adesivo Mínimo
Q1
Mediana Média
18.78
20.83
22.87
23.80
A
44.49
49.42
54.36
53.86
B
47.15
53.11
59.08
61.11
C
46.45
47.79
49.13
48.75
D
44.83
50.49
56.16
55.66
E
96.46
100.60
104.80
104.20
F
1.330
1.920
2.510
2.480
G
21.47
24.72
27.97
26.17
H
104.5
106.2
108.0
110.5
I
Tabela 2 - Análise descritiva dos testes estatísticos aplicados.

Q3
26.30
58.55
68.09
49.90
61.07
108.10
3.055
28.52
113.5

Máximo
29.74
62.74
77.11
50.67
65.99
111.40
3.600
29.06
119.0
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O gráfico 2 ilustra os valores obtidos na análise estatística descritiva, onde se
observam quatro grandes grupos (divididos em diferentes cores) de valores obtidos nos
ensaios biomecânicos, bem como a variação numérica de cada um dos três ensaios
realizados (N=3) com cada sistema adesivo.

Gráfico 2 - Variação, em newtons, de cada um dos três ensaios (eixo x) realizados com
casa sistema adesivo.
A tabela 3 apresenta os valores de p (p-valor), obtidos por meio do teste de
Wilcoxon baseado nas hipóteses anteriores. A tabela expõe as diferenças significativas
entre os resultados dos testes biomecânicos dos sistemas estudados (diferença
considerada para p≥0,05). Comparativamente, não se observaram diferenças
significativas entre os sistemas adesivos AH, BC, BD, BE, CD, CE, DE e FI.
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Sistema adesivo
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
BC
BD
BE
BF
BG
BH
BI
CD
CE
CF
CG
CH
CI
DE
DF
DG
DH
DI
EF
EG
EH
EI
FG
FH
FI
GH
GI
HI

p-valor
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,82
<0,05
0,51
0,51
0,51
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,27
0,51
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,51
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,51
<0,05
<0,05
<0,05

Tabela 3 - Valores de p, obtidos por meio do teste de Wilcoxon baseado nas hipóteses
anteriores, para cada par de sistema adesivo estudado. Em negrito as
comparações com valores de p≥ 0,05, comprovando a hipótese 1 (H1) e,
assim, demonstrando não haver diferença estatística entre as comparações.
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6 DISCUSSÃO

Dentre as características biológicas dos tucanos, Cubas (2006) aponta o bico
longo, enquanto Ritchie, Harrisson e Harrisson (1994) descrevem sua consistência
macia e flexível. Ainda, Meyers e colaboradores (2006) apontam que o bico
corresponde a cerca de 5% do peso vivo dos tucanos, fatos de difícil reprodução
sintética na confecção e aderência de próteses rígidas que substituam bicos danificados.
Tattersall, Andrade e Abe (2009) descrevem a função termorreguladora corpórea
exercida pelo bico dos tucanos, função perdida em traumatismos extensos e de
impossível reprodução na inserção de próteses.
Olsen (2003) descreve a ação dos músculos cervicais na abertura e fechamento
do bico, que pode ser alterado em função do peso excessivo de próteses sintéticas.
Fecchio e colaboradores (2005) apontam que a rinoteca de tucano, com peso de
aproximadamente 20 gramas, suporta força de tensão de 270 newtons antes da ruptura.
Reproduzir esta condição de leveza e rigidez deve ser considerada na escolha dos
materiais protéticos.
Ritchie, Harrisson e Harrisson (1994); Altman (1997); Ford (1998) e Rupley
(1999) apontam a manifestação de doenças sistêmicas na cavidade oral das aves,
contribuindo para as deformidades e perda estrutural do bico. A etiologia dos processos
mórbidos deve ser considerada e sanada antes das intervenções de correção e inserção
de próteses de bico.
Van Meerbeek (2003) e colaboradores apontam três mecanismos de aderência,
dentre os quais, é possível utilizar, analogamente, o mecanismo de retenção micromecânica sobre o estrato córneo dos bicos do tucanos.
Herod (1990) e Kimaid (2000) descrevem o cianocrilato como substância
líquidas e de baixa viscosidade, porém tais características não permitem sua penetração
entre as camadas de queratina, não havendo, assim, retenção micro-mecânica.
Greener (1972) caracteriza os acrílicos como macromoléculas poliméricas e,
assim, não há penetração entre as camadas de queratina, não havendo, assim, retenção
micro-mecânica.
O sistema primer e bond, composto por monômeros hidrofóbicos e solventes,
promove microembricamento e adesão às resinas, mas necessitam de polimerização por
meio de luz ou agente químico, com descrito por Lodovici (2007). Assim, a aplicação
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deste sistema sobre o bico dos tucanos, necessita de polimerização química, pois a luz
não é capaz de atravessar as camadas de queratina e polimerizar os adesivos nas
camadas mais profundas, permitindo a micro-retentividade em camadas profundas.
Lodovici (2007) descreve a similaridade da composição adesiva de resinas
compostas e cimentos resinos, bem como sua adesão ao sistema primer e bond, além da
grande resistência à tensão. Desta forma, seu uso em reconstituições de bico é indicado,
desde que haja preparo prévio com sistema primer e Bond.
Ritchie, Harrisson e Harrisson (1994); Altman (1997); Ford (1998) e Rupley
(1999) também apontam a necessidade de correção dos desvios oclusais em aves, cuja
fixação de aparelhos corretores deve seguir os mesmos padrões de aderência para
fixação de próteses.
Rupley (1999) discorre sobre as lesões traumáticas, expondo necessidade de
cobertura dos focos lesionados de forma a evitar contaminação secundária, fato que
deve seguir os padrões de aderência dos adesivos para fixação do material sobre o bico.
Rupley (1999) e Rossi Jr. e colaboradores discorrem sobre a necessidade e tipo
de fixação de material adesivo em função da extenção do traumatismo. Fissuras e
pequenas fraturas não necessitam de material que confira rigidez ao bico, assim, o uso
dos sistemas à base de cianocrilato ou metil-metacrilato são úteis, pois impedem a
infecção secundária e são removidos rapidamente, em função de sua baixa aderência ao
bico.
Fraturas extensas necessitam de maior tempo para completa cicatrização, assim
o material adesivo utilizado deve ter alta capacidade de aderência ao bico, desta forma,
o uso dos sistemas a base resina nanoparticulada e cimento resinoso, com preparo
prévio a base de primer e bond quimicamente ativados são úteis, como mencionado por
Fecchio e colaboradores (2009).
Traumatismos extensos, com perda estrutural, necessitam de reposição ou
substituição do fragmento perdido, assim, além de fixação adesiva estável, há a
necessidade de inserção de material que substitua as características de resistência e
leveza do bico. Desta forma, o uso dos sistemas à base resina nanoparticulada e cimento
resinoso, com preparo prévio a base de primer e bond quimicamente ativados são úteis
para fixação do material protético, como descrito por Fecchio e colaboradores (2009).
Pelos resultados obtidos algumas considerações são possíveis, baseadas nos
dados expostos no Gráfico 3. O primeiro grupo, hachurado em preto, composto pelo uso
de cimento resinoso isoladamente, atingiu os menores valores de tensão. A pequena
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força de tensão necessária para completa remoção dos adesivos com uso isolado de
cimento resinoso (sistema G), contra-indica seu uso clínico. Piwowarczyk e Lauer
(2003) apontam altos valores de resistência flexural e compressiva, com o uso de
cimentos resinosos em estruturas dentárias, porém não se observou tais características
com o uso em estrato córneo queratinizado do bico de tucano-toco usado no
experimento. O segundo grupo, hachurado em azul no gráfico 3, composto pelo uso de
cianocrilato cirúrgico e primer e bond fotoativado associado com cimento resinioso,
atingiu valores de tensão entre 18,79N e 39,74N. Tais valores também foram
considerados insatisfatórios do ponto de vista clínico. Acredita-se que a formulação
química do cianocrilato, descrita por Herod (1990), tenha alto peso molecular,
impossibilitando a penetração do adesivo nas camadas profundas de queratina,
mantendo a aderência superficial ao bico.
Da mesma forma, acredita-se que o primer e bond, apesar do baixo peso
molecular e penetração nas camadas profundas da queratina, não pode ser
completamente polimerizado pela impossibilidade de penetração da luz através da
queratina, dada as necessidades de penetração da luz descritas por Lodovici (2007). A
figura 31 ilustra a possível aderência superficial destes sistemas. O terceiro grupo,
hachurado em vermelho no gráfico 3, composto pelo uso de metil-metacrilato isolado,
cianocrilato cirúrgico associado ao metil-metacrilato, resina nanopartícula isolada e
primer e bond associado a resina nano partícula, atingiu valores de tensão entre 46,45N
e 77,11N. Tais valores assumem importância clínica em pequenos reparos, onde não há
comprometimento estrutural do bico. Acredita-se que o uso de metil-metacrilato isolado
ou em associação com o cianocrilato tenha penetrado e polimerizado em camadas mais
profundas de queratina, em função de sua composição monomérica, descrita por
Greener (1972). Da mesma forma, o tamanho nanométrico das partículas de carga da
resina nanopartícula podem ter permitido sua penetração em camadas subjacentes da
queratina. Analogamente ao que foi descrito por Woronko (1996) em estruturas
dentárias, a penetração do material adesivo permite aderência micromecânica, o que
pode explicar os maiores valores de tensão obtidos com o uso destes sistemas. A figura
32 ilustra a possível aderência micromecânica destes sistemas adesivos.
O quarto grupo, hachurado em verde no gráfico 3, composto pelo uso de primer
e bond quimicamente ativado associado com resina nanoparticulada ou cimento
resinoso, atingiu valores de tensão entre 96,46N e 119,00N. Tais resultados apontam
alta indicação clinico-cirúrgica, visto que este valores foram os que mais se
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aproximaram dos valores de força de tensão necessários para ruptura de bico íntegro,
descrito por Fecchio e colaboradores (2005). Acredita-se que o uso de primer e bond
quimicamente ativado tenha sido o promotor da aderência nestes sistemas. Por sua
composição monomérica de baixo peso molecular, acredita-se que haja penetração nas
camadas profundas de queratina, associado a polimerização independente da luz. Tal
condição permite efetiva aderência micromecânica e permite a aderência de material
resinoso sobre a camada adesiva formada pelo primer e bond, como descrito por
Lodovici (2007) em estrutura dentária. A figura 33 ilustra a possível aderência
micromecânica, deste sistema adesivo, em camadas profundas de queratina.
Assim, percebe-se pelos ensaios mecânicos que, dentre os materiais utilizados,
aqueles que podem ser usados clinicamente, por apresentarem significância estatística,
são aqueles com uso de primer e bond quimicamente ativado, associado à resina
nanoparticulada ou cimento resinoso. Salienta-se que não há trabalhos que apontem o
valor mínimo dos valores de tração considerados indicativos para os reparos e
reconstituições de bico, assim, consideraram-se os valores mais próximos do valor de
ruptura de bicos íntegros, que giram em torno de 270N, como descrito por Fecchio e
colaboradores (2005).
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7 CONCLUSÃO

A posse dos dados obtidos concluir:
- Os ensaios de tensão e as avaliações por microscopia eletrônica de varredura foram
suficientes para a avaliação necessária;
- O protocolo de avaliação por microscopia eletrônica de varredura atendeu as
necessidades propostas;
- Todos os sistemas adesivos testados possuem indicação clínica consagrada;
- Os sistemas adesivos que atingiram forças de tensão acima de 70N parecem apontar
maior aderência e indicação clínica;
- O uso de primer e bond quimicamente ativado exigiu maiores forças de tensão na
ruptura das amostras.
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ANEXOS

Anexo A - Autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA, para a realização deste projeto.
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