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RESUMO 

 

 

Uma das condutas terapêuticas mais adotadas na prática ortodôntica para a 

correção da mordida cruzada posterior é a expansão rápida da maxila. A recidiva 

pós-disjunção demonstra a necessidade do uso de contenção para garantir o 

sucesso da terapia. A sutura neoformada e as maxilas devem se manter em sua 

nova posição por um período mínimo para adquirir estabilidade. Seria um benefício 

acelerar a neoformação óssea na sutura palatina após a expansão com o objetivo de 

reduzir o tempo do período de contenção. O uso do laser na regeneração óssea é 

justificada pela possibilidade de diminuir o tempo de contenção garantindo assim 

maior estabilidade pós-tratamento. O presente estudo teve como objetivo verificar o 

efeito do laser de baixa intensidade com diferentes potências na regeneração óssea 

na região da sutura palatina. Foram utilizados 20 ratos (Wistar), com 45 (quarenta e 

cinco) dias de idade, divididos em 5 (cinco) grupos, sendo 4 (quatro) ratos cada um, 

assim descritos: Grupo 1 – Não irradiados nem submetidos a disjunção e Grupo 2 – 

Não irradiados, mas submetidos a disjunção. Os Grupos experimentais serão assim 

distribuídos: Grupo 3 – submetidos a disjunção e irradiados com dose única de 

4J/cm2; Grupo 4 – submetidos a disjunção e irradiados com dose única de 8 J/cm2 e 

Grupo 5 -  submetidos a disjunção e a irradiação com 2 doses de 4 J/cm2. Os grupos 

irradiados receberam as doses no momento 0 (zero – início do estudo) e dois dias 

após a primeira dose, quando indicado. A aplicação foi feita na sutura palatina 



 

mediana. Os ratos sofreram eutanásia, nos seguintes tempos: 10, 30, 70 e 150 dia e 

procedem-se a avaliação histológica dos tecidos. Para a análise dos resultados foi 

utilizado o teste Exato de Fisher. No grupo 1, observamos desenvolvimento normal 

do osso na região da sutura palatina mediana. No Grupo 2, observamos área de 

neo-formação óssea, com a presença de vários osteoblastos. Os grupos submetidos 

a disjunção e laserterapia (Grupos 3, 4 e 5) apresentaram comportamento similar 

entre si, mas com algumas particularidades. 

Com os resultados obtidos neste trabalho pode-se concluir que a laserterapia tem 

discreto efeito na remodelação óssea da sutura palatina em ratos e os grupos 

experimentais apresentaram menor grau de inflamação da região estudada, mas não 

foi estatisticamente significante. 

 

 

Palavras-Chaves: lasers, regeneração óssea, expansão rápida da maxila 
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ABSTRACT 

 

 

Rapid maxillary expansion is one of the therapy used in the practice orthodontic to 

the posterior crossbite correction. Relapsed after expansion treatment required a 

contention device to guarantee a success therapy. The neoformation suture and the 

maxilla have maintained in the new position for a period to get the stability. To 

accelerate the osseous regeneration in the medline suture after expansion to reduce 

the retention period. The  use of laser in the osseous regeneration its possible to 

decreased the retention period to guarantee the stability after treatment. The aim of 

the study was to investigate the low power laser efect with different power in the 

osseous regeneration in the midline palatal suture. Twenty male rats (Wistar) 45 days 

old were used. The animals were divided into five groups: group 1 – Non irradiation 

and non expansion; group 2 – Non irradiation and expansion; group 3 – expansion 

and one dose of irradiation 4J/cm2; group 4 – expansion and one dose of irradiation 8 

J/cm2;: and group 5 -  expansion and two dose of irradiation 4 J/cm2. The irradiation 

groups were irradiated in the first day and the group 5, the second irradiation was two 

days after the first time. The irradiation was done in the palatal suture. The animals 

received intraperitoneally injection in the: 10, 30, 70 and 150 day and were evaluated 

histologically. The results was analysis by the Fisher test. Group 1 showed a osseous 

normal development in the midline palatal suture. Group 2 showed a osseous 

regeneration with oesteoblasts. The expansion and lasertherapy group (group 3, 4 e 



 

5) showed similar results. The conclusions drawn from this study are that the laser 

therapy has a light effect in the osseous regeneration in the midline palatal suture in 

rats and the experimental group showed less inflammation in the suture area but not 

statistically significance. 

 

Keywords: Lasers, bone regeneration, palatal expansion technique 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo da ortodontia é voltado  para o estabelecimento da oclusão 

normal. As bases ósseas devem estar bem relacionadas entre si nos três sentidos 

do espaço: sagital., vertical e transverso e com a base do crânio. As dimensões do 

arco dentário superior devem ser maiores do que as do arco dentário inferior. Com 

freqüência é observado atresia do arco dentário superior e na ausência de 

discrepância sagital entre as bases apicais, a atresia do arco dentário superior 

culmina com a mordida cruzada posterior. Na dentadura mista a mordida cruzada 

posterior representa 18% das crianças brasileiras portadoras de má oclusão (SILVA 

FILHO; FREITAS; CAVASSAN, 1990). Uma terapia bastante utilizada na correção 

da atresia maxilar é a expansão rápida da maxila (ERM) (CAPELOZZA FILHO; 

SILVA FILHO, 1997; SILVA FILHO; CAPELOZZA FILHO, 1988). A ERM tem sido 

utilizado há mais de 140 anos e tem como objetivo, a correção da deficiência maxilar 

transversa. Uma vez indicada a ERM, a preocupação do ortodontista está voltada 

para a estabilidade pós-tratamento. Mesmo após a fase de contenção existe a 

tendência do arco dentário superior a retornar a sua forma original (POLING, 1999; 

SILVA FILHO et al., 2004; LINDER-ARONSON; LINDGREN, 1979; MOUSA; 

O’REILLY; CLOSE, 1995). 

De fato, a recidiva tende a ser uma constante em ortodontia, mesmo para 

o procedimento de ERM. Alguns estudos são realizados objetivando garantir maior 

estabilidade do tratamento após a ERM, e exemplo de Simões (2001). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Estudo realizado por (PRITCHARD; SCOTT; GIRGIS 1957) verificou o 

desenvolvimento das suturas craniofaciais e seu papel no mecanismo de 

crescimento intramembranosa da maioria dos ossos da face e do crânio (WRIGHT, 

1911). As suturas se fecham por fusão depois de cessado o processo ativo de 

expansão (WAGEMANS; VELDE; KUIJPERS-JAGTMAN, 1988). 

A maxila humana se desenvolve a partir de um centro de ossificação 

intramembranoso, surgindo no lado externo da cápsula nasal., abaixo e lateralmente 

ao nervo infra-orbital. A ossificação se estende no processo palatino para formar a 

maior parte anterior do palato duro, prolongando-se nos três processos dos ossos 

palatinos e dentro da lâmina horizontal., formando a porção posterior do palato duro 

bilateralmente, em direção à linha mediana.  Neste local., observa-se diferenciação 

celular em fibroblastos, com o objetivo de constituir o tecido sutural (BITTENCOURT, 

1995). 

A atresia do arco dentário superior caracteriza-se pela forma triangular, 

podendo ser tratada desde a dentição decídua (SILVA FILHO et al., 2000). Alguns 

fatores devem ser considerados, como a ausência ou não de discrepância sagital e a 

natureza da atresia, se dento-alveolar ou esquelética. Não ocorrendo compensação 

dentária inferior, o quadro clínico é definido como mordida cruzada posterior. Esta 

condição, geralmente mostra-se unilateral., devido ao deslocamento funcional da 

mandíbula, na busca de oclusão estável entre os arcos em máxima intercuspidação 

habitual (CAPELOZZA FILHO; SILVA FILHO, 1997). 



 18

O tratamento com a ERM tem sido utilizada há mais de 140 anos. Vários 

protocolos de ativação tem sido desenvolvidos ao longo desse período: expansão 

lenta, expansão semi-rápida, expansão rápida e expansão rápida assistida 

cirurgicamente (KRAUT, 1984; POGREL, 1992; LAGRAVÈRE et al., 2006). O 

primeiro relato para esta prática é datado de 1860 (HASS, 1961; CAPELOZZA 

FILHO; SILVA FILHO, 1997), na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos por 

ANGELL, em um paciente de 14 anos e meio de idade. Este foi o marco da 

expansão rápida da maxila e os resultados publicados deixaram a comunidade 

científica curiosa (ANGELL, 1860). No entanto, no início do século 20, a idéia do 

crescimento ósseo intersticial estimulado pela movimentação ortodôntica, defendido 

por Angle, foi decisiva para que os ortodontistas americanos abandonassem por 

meio século a ERM. Enquanto isso, os pesquisadores europeus obtiveram 

excelentes resultados com a ERM. Isto foi decisivo para que a comunidade científica 

americana retomasse suas pesquisas, estabelecendo uma nova era da Ortodontia 

nos Estados Unidos (CAPELOZZA FILHO; SILVA FILHO, 1997). HAAS (1961) 

popularizou a prática expansionista, realizando estudos em porcos e descrevendo as 

alterações ocorridas na maxila, cavidade nasal e mandíbula. Posteriormente, em 

humanos, comprovou os efeitos decorrentes da ERM em 10 pacientes com 

insuficiência maxilar ou respiratória, sugerindo que a resistência do pilar zigomático 

era responsável pela separação da maxila em forma de cunha. 

Estudo radiográfico e histológico realizado por Debbane (1958) sobre o 

efeito ortopédico na sutura palatina mediana, mostrou separação dos ossos 

maxilares e deposição assimétrica de novo tecido ósseo em suas margens. Na 

região mais anterior da maxila observou-se elevado número de feixes rompidos, 

dilatação dos vasos sanguíneos e edema, com desorganização do tecido conjuntivo. 
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Estas constatações indicaram que o crescimento sutural pode ser influenciado em 

algum grau por fatores mecânicos. Murray e Cleall (1971) realizaram trabalho 

demonstrando a resposta tissular  à expansão. Observaram que a abertura da sutura 

envolvia três alterações histológicas: adaptação do tecido conectivo às forças 

aplicadas; proliferação do mesmo tecido com grande reabsorção para permitir a 

separação dos ossos maxilares; e intensa remodelação do osso. Em estudo com 

animais, Nascimento (1995) mostrou que as suturas destes apresentam ossos mais 

esponjosos, interdigitados e com características de envelhecimento, com fibras com 

feixes mais espessos. 

O aparelho expansor fixo tipo Hass, ou seja, dento-muco-suportado, 

representa um dos dispositivos utilizados para promover a separação dos ossos 

maxilares (HAAS, 1961; HAAS 1965; SILVA FILHO et al., 1989). Este recurso tem 

sido utilizado como rotina no tratamento da deficiência transversa real ou relativa da 

maxila (TEN CATE; FREEMAN; DICKINSON, 1977, CAPELOZZA FILHO; SILVA 

FILHO, 1997) e em qualquer estágio de desenvolvimento da oclusão (SILVA FILHO; 

GIMAIEL; OKADA, 1995). 

A ERM inclui uma fase ativa, utilizando forças laterais que têm início 24 

horas após a instalação do aparelho, com término após a última ativação do 

parafuso expansor,  com 2 a 3mm de sobrecorreção, posto que, além de esperada 

recidiva dento-alveolar, a recidiva esquelética também acompanha a expansão, e 

uma fase passiva ou de contenção, que consiste em manter o aparelho expansor na 

boca enquanto a sutura palatina mediana se reorganiza (MEW, 1983). A 

neoformação óssea tem início logo após cessada a fase ativa (STARNBACH et al., 

1966; MOSS, 1968; VARDIMON et al., 1998). 
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Em pacientes adultos, a correção da deficiência transversal da maxila é 

potencializada e possibilitada pela expansão ortopédica assistida cirurgicamente 

(ROBIONY et al., 2007). Esta imposição é explicada pela rigidez estrutural do 

esqueleto facial., em especial da face média, com o passar dos anos. Além do mais, 

sutura palatina mediana consolida-se por volta dos 14 a 15 anos de idade no gênero 

feminino e entre 15 e 16 anos no gênero masculino. Após a consolidação das 

suturas circum-maxilares, a expansão ortopédica maxilar tem o sucesso duvidoso, 

ocorrendo movimento dentário em detrimento de movimento esquelético. A ERM em 

pacientes adultos causa dor, complicações periodontais e recessão gengival nos 

dentes de ancoragem. Por isso, a indicação da ERM assistida cirurgicamente pode 

permitir melhores resultados em pacientes adultos (ATAC; KARASU; AYTAC, 2006) 

devido à eliminação da resistência das suturas: intermaxilares, zigomatico-maxilares, 

naso-maxilares e pterigo-maxilares (ROBIONY et al., 2007).  

Finalizada a fase ativa, o expansor é mantido na cavidade bucal por um 

período mínimo de três meses, caracterizando a primeira fase de contenção (MOSS, 

1968; EKSTRÖM; HENRIKSON; JENSEN, 1977; HICKS, 1978; BELL, 1982; 

CAPELOZZA FILHO; SILVA FILHO, 1997). A manutenção do aparelho expansor 

durante esse período é importante para garantir a neoformação óssea na região da 

sutura palatina mediana (HICKS, 1978; CAPELOZZA FILHO; SILVA FILHO, 1997) e 

permitir que a força residual acumulada nas suturas maxilares se dissipe 

completamente (HICKS, 1978). Durante a contenção, o diastema entre os incisivos 

centrais superiores é fechado progressivamente, até que os dentes retornem a sua 

posição original (SILVA FILHO; HERNANDES; FERRARI JÚNIOR, 1995). 

Após a primeira fase de contenção, inicia-se a segunda fase, que é 

caracterizada pela instalação de uma placa de contenção removível em substituição 
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ao aparelho expansor fixo, por pelo menos seis meses (ZIMRING; ISAACSON, 

1965; EKSTRÖM; HENRIKSON; JENSEN, 1977; CAPELOZZA FILHO; SILVA 

FILHO, 1997). 

Em seus estudos, Linder-Aronson e Lindgren (1979) também relataram 

uma recidiva significante como resultado da expansão maxilar. Em contrapartida, 

inúmeros outros trabalhos contradizem esses achados, a exemplo do de Moussa, 

O’Reilly e Close (1995), que encontraram bons resultados nos 55 pacientes tratados 

por HAAS, com acompanhamento de oito a dez anos após o período de contenção.  

A sobrecorreção é imprescindível e deve ser em torno de 2 a 3mm, posto 

que, além da esperada recidiva dento-alveolar, a recidiva esquelética também 

acompanha a expansão. Murray e Cleall (1971) realizaram trabalho demonstrando a 

resposta tissular à expansão. Observaram que a abertura da sutura envolvia três 

alterações histológicas: adaptação do tecido conectivo às forças aplicadas; 

proliferação do mesmo tecido com grande reabsorção para permitir a separação das 

maxilas; e intensa remodelação do osso. O período de contenção é fundamental 

para evitar recidiva ou, pelo menos, para amenizar seu efeito, pois, quando 

insuficiente pode comprometer a qualidade do tratamento executado (BINDER, 

1988). 

A recidiva observada com a remoção prematura do aparelho disjuntor 

demonstra a necessidade do uso de contenção para garantir o sucesso da terapia 

até que seja estabelecida uma condição de equilíbrio nas suturas da maxila 

(ZIMRING; ISAACSON, 1965). Por essa razão, o aparelho expansor deve ser 

mantido como contenção até haver formação de novo tecido ósseo na região 

expandida. Estudos realizados em 1970 relataram a eficácia da disjunção da sutura, 

relacionando os resultados obtidos com a maturação esquelética (CAPELOZZA 
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FILHO; SILVA FILHO, 1997). Outros autores afirmaram que a sutura era neoformada 

e que as maxilas deveriam se manter em sua nova posição por um período para 

adquirir estabilidade (GARDNER; KRONMAN, 1971). A habilidade do profissional em 

medir as mudanças que ocorrem após a expansão é importante para precaver-se 

dos efeitos finais do tratamento ortodôntico (COBO; VIJANDE; SUAREZ-

QUINTANILLA, 1992). 

Com o intuito de evitar ou neutralizar a tendência de recidiva é necessário 

ter conhecimento de mecânica (VARDIMON et al., 1998), tendo como principal 

objetivo, a necessidade de dissipação da força aplicada. A reação da força aplicada 

durante a fase ativa da disjunção, consiste em dois estágios. O estágio inicial é 

caracterizada pela somatória da força aplicada durante as ativações. O estágio 

tardio é caracterizado pela manutenção do nível presumível da força denominada 

força residual (BROSH et al., 1998). 

Case (1920) e Attia (1993) afirmaram que a contenção é uma parte da 

Ortodontia tão indispensável na obtenção do sucesso do tratamento que, em 

algumas situações, deve-se preconizar a utilização de contenção permanente. Case 

(1920) ainda enfatiza a necessidade de contenção permanente nos casos em que se 

realizam movimentos dentários de corpo envolvendo um grande número de dentes 

de um mesmo arco, nos pacientes tratados com expansão ou com extensos 

movimentos mésio-distais. 

Os especialistas propõem procedimentos terapêuticos para compensar 

esse efeito, pois, mesmo após a fase de contenção, existe uma tendência do arco 

dentário superior a retornar a sua forma original (VARDIMON et al., 1998; POLING, 

1999). Para atender a esse objetivo são utilizados aparelhos fixos e/ou removíveis, 

em período integral ou parcial (BINDER, 1988; POLING, 1999). O tipo de 
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aparatologia a ser utilizada e a duração de uso são aspectos que devem ser 

avaliados previamente, levando-se em consideração diversos fatores (BINDER, 

1988), como o potencial de crescimento, o período da dentição, a intercuspidação 

obtida e a saúde periodontal (JOSELL, 1999). 

Durante o tratamento ortodôntico, existe um remodelamento constante do 

osso alveolar de suporte e concomitante reorganização do ligamento periodontal e 

das fibras gengivais. A estabilização dessas mudanças e a acomodação dos dentes 

em suas novas posições não ocorrem definitivamente no período de contenção 

rígida. Uma vez removida a contenção fixa, as forças mastigatórias e as fibras 

colágenas dos ligamentos periodontais se organizarão no período de 90 a 120 

dias (BINDER, 1988). 

Espera-se alguma alteração na relação dentária após a conclusão da 

fase ativa de tratamento, que não necessariamente signifique recidiva. A despeito da 

tendência a retornar às dimensões pré-tratamento, certa mudança pós-tratamento é 

aceitável, e é desejável, com o objetivo de permitir melhor ajuste oclusal., assim 

como o estabelecimento adequado da guia anterior (SADOWSKY; SAKOLS, 1982). 

Alguns estudos têm mostrado um alinhamento insatisfatório dos incisivos inferiores a 

longo prazo, após a finalização da fase de contenção do tratamento ortodôntico, com 

ou sem extração dentária (DUGONI et al., 1995; ARTUN; GAROL; LITTLE, 1996), 

com ou sem expansão dos arcos dentários (DUGONI et al., 1995). 

A estabilidade pós-tratamento é um dos assuntos mais controversos na 

Ortodontia. Em seus estudos (LINDER-ARONSON; LINDGREN, 1979) também 

relataram uma recidiva significante como resultado da expansão maxilar. Em 

contrapartida, inúmeros outros trabalhos contradizem esses achados, a exemplo do 

de (MOUSSA; O REILLY; CLOSE, 1995), que encontraram bons resultados nos 55 
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pacientes tratados por HAAS, com acompanhamento de oito a dez anos após o 

período de contenção. 

O tempo necessário para o ajuste esquelético durante a contenção e o 

potencial de recidiva dependem do valor da força residual ao final da disjunção. 

Utilizando um dinamômetro fixo no expansor, foi observado, em pacientes jovens, 

que essa força, presente no complexo craniofacial., somente desaparece cerca de 

cinco a sete semanas durante o período de contenção. Daí a necessidade de 

realizarem-se ativações mais lentas para evitar o acúmulo de forças maiores. As 

forças produzidas por uma ativação geralmente se dissipam em um período de 12 

horas. Porém, forças residuais acumuladas no período entre as ativações concorrem 

para a produção de cargas totais mais altas (ZIMRING; ISAACSON, 1965). 

O período exigido para a neo-formação óssea aumenta com a idade. 

Como a consolidação do osso após a movimentação dentária é importante, o 

período ideal de contenção deve ser avaliado previamente (KAHL-NIEKE; 

FISCHBACH; SCHWARZE, 1996). Ekström, Herinkson e Jensen (1977) utilizaram 

radioisótopo I em um menino de dez anos de idade com atresia maxilar e mordida 

cruzada unilateral visando medir a mineralização na parte anterior da sutura palatina 

mediana após expansão. No primeiro mês, observaram uma rápida deposição de 

conteúdo mineral., que continuou por dois meses, embora em menor velocidade. Às 

margens da sutura, o conteúdo mineral diminuiu durante o primeiro mês da medição, 

mas retornou ao nível inicial cinco semanas depois. Ao final do período de medição, 

três meses após completar a abertura da sutura, o conteúdo mineral era o mesmo 

em todas as áreas medidas, sugerindo estabilização do processo de mineralização 

na sutura expandida. 
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A contenção é necessária por três motivos: as estruturas periodontais e 

os tecidos afetados pela movimentação dentária requerem um período para se 

reorganizarem após a fase ativa do tratamento; as unidades dentárias 

reposicionadas estão sujeitas a recidiva pela pressão dos tecidos moles 

circunvizinhos; e, por fim, as mudanças pelo crescimento natural podem modificar o 

resultado final (JOSELL, 1999). 

Simões (2001) avaliou a densidade óptica na região da sutura palatina 

mediana de humanos antes, durante e após a expansão rápida da maxila no período 

de três meses pós-expansão. Os resultados demonstraram diminuição da densidade 

logo após o término da ativação e aumento gradativo até o fim do terceiro mês. O 

valor da densidade no terceiro mês não foi significativamente maior quando 

comparado com o período pré-expansão. 

Embora muitos estudos tenham sido realizados para investigar as 

alterações que ocorrem na região da sutura palatina mediana após a expansão 

rápida da maxila, poucas investigações foram realizadas visando determinar, com 

segurança, se o novo osso está maduro o suficiente para garantir a estabilidade do 

tratamento (MOSS, 1968; EKSTRÖM; HERINKSON; JENSEN, 1977; TEN CATE; 

FREEMAN; DICKINSON, 1977; COBO; VIJANDE; SUAREZ-QUITANILLA, 1992). 

Além disso, seria um benefício acelerar a neoformação óssea na sutura palatina 

após a expansão com o objetivo de reduzir o tempo do período de contenção 

(SAITO; SHIMIZU, 1997). A resposta aos estímulos nem sempre ocorre como 

desejada, tornando necessária a adoção de métodos coadjuvantes para que o 

resultado ocorra de maneira mais previsível (CARVALHO et al., 2002). 

A reparação de feridas foi estudada pela primeira vez por Euler em 

meados de 1923, utilizando cães. A partir deste estudo, surgiram vários outros, com 
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critérios de avaliação radiográfica, histológica ou histoquímica. Com o advento do 

raio laser, em 1960, os benefícios foram bem salientados na literatura. Estes efeitos 

de processam de várias formas, tais como: induzindo a atividade mitótica das células 

epiteliais (KANA; HUTSCHENREITER, 1981; TUNER; HODE, 2004), modificando a 

densidade capilar, estimulando a micro-circulação local. Mas poucos são os 

trabalhos que avaliaram a ação do Raio Laser sobre o processo de reparo de feridas 

de extração dentária em condições normais (TAKEDA, 1988; YAAKOBI; MALTZ; 

ORON, 1996). Observou-se a aceleração na cronologia do reparo alveolar, embora 

haja dados conflitantes segundo o tipo de aparelho utilizado, o comprimento de 

onda, o tempo de exposição e a forma de aplicação da radiação. 

A aceleração da formação óssea através da irradiação de laser de baixa 

potência tem sido foco de pesquisas contemporâneas. Apesar dos mecanismos de 

ação ainda não estarem totalmente esclarecidos, a literatura mostra bons resultados 

“in vitro” e “in vivo”, sugerindo a proliferação celular de osteoblastos, osteogênese e 

aceleração na regeneração óssea (SAITO; SHIMIZU, 1997; FREITAS; 

BARANAUSKAS; CRUZ-HOFLING, 2000, NICOLAU et al., 2003; PAIXÃO, 2006).  

Com relação à influência do número de aplicações do Raio Laser sobre os 

eventos biológicos, a literatura é escassa (GARCIA et al., 2000). A terapia com laser 

é usada na estimulação da cicatrização nos tecidos moles, como antiinflamatório, no 

alívio da dor e para estimular o sistema imune a fim de atenuar os efeitos infecciosos 

(FRANKS, 1999).  

O uso de diferentes laseres não ablativos em diferentes especialidades da 

Odontologia tem sido demonstrado como uma forma de auxiliar o profissional em 

conseguir resultados mais satisfatórios e pode ser utilizado repetidamente e sem 

riscos para o paciente e para o profissional e a um custo baixo. 
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O laser diodo infravermelho de λ830nm é utilizado por apresentar 

propriedade de penetração tecidual maior nos tecidos subcutâneos devido a sua 

baixa absorção na água ou nos pigmentos da pele (2-6mm ou mais) enquanto o 

laser de HeNe (luz vermelha), trabalha com comprimento de onda na faixa de 

λ632,8nm e tem um poder de penetração superficial (0,5-1mm), antes de perder 

37% de sua intensidade, sendo mais utilizado na cicatrização dos tecidos moles 

(BASFORD, 1995). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O presente estudo teve como objetivo verificar o efeito do laser de baixa 

intensidade na regeneração óssea da sutura palatina mediana em ratos após a 

ruptura da referida sutura. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Antes do início do experimento, o protocolo de pesquisa do presente 

estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia 

da Universidade de São Paulo (FOUSP) e aprovado, conforme Parecer no 06/2005 

(ANEXO A). Esta mesma pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Animais da 

Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências (FBDC), conforme o 

Parecer no 004/2007 (ANEXO B), para realização de parte do experimento. 

O presente estudo foi desenvolvido em duas etapas: a primeira realizada 

no biotério do Curso de Odontologia da Fundação Bahiana para o Desenvolvimento 

das Ciências e consistiu da instalação dos aparelhos e aplicação do laser em ratos; 

a segunda, no laboratório de patologia da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo Disciplina de Patologia Oral para confecção das lâminas 

e avaliação histológica. 

 

 

4.1 Material 

 

 

4.1.1 População amostral 

 

 

Para este estudo foram utilizados 20 (vinte) ratos (rattus norvegicus 

albibus Wistar), provenientes do Biotério do Curso de Odontologia da Fundação 
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Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências, com 45 (quarenta e cinco) dias de 

idade, com peso médio de 190 ± 20g. O monitoramento do peso foi feito diariamente 

para avaliação da saúde (SAITO; SHIMIZU, 1997), com o auxílio de balança 

(Toledo) (Tabela 4.1). 

Os ratos foram mantidos em gaiolas individuais apropriadas com 

recipientes para ração e água, garantindo alimento e água suficientes para a 

sobrevivência e controle de ambiente de 12 horas claro e 12 horas escuro (LD 

12:12) (SAITO; SHIMIZU, 1997; TAKEDA, 1988), com temperatura constante de 

23±1°C e controle de umidade relativa do ar em 50±5%, a fim de garantir o correto 

ciclo do metabolismo dos animais (BITTENCOURT; BOLOGNESE, 2000). 

 

Tabela 4.1 - Peso inicial e final dos animais para controle da saúde 

Grupo Dias Peso inicial (g) Peso final (g) 
 
 

01 

01 190 190 
03 200 206 
07 190 218 
15 200 220 

 
 

02 

01 190 190 
03 189 190 
07 212 220 
15 203 224 

 
 

03 

01 200 187 
03 202 218 
07 200 204 
15 201 222 

 
 

04 

01 191 190 
03 195 198 
07 191 232 
15 204 214 
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4.1.2 Material 

 

 

- Dispositivo expansor confeccionado com fio de aço (nº 0,20) para manter a ruptura 

da sutura palatina mediana provocada por uma espátula contra os incisivos centrais 

superiores 

- Ácido fosfórico a 37%; 

- Sistema adesivo Single & Bond 2.1 (Dentsply); 

- Compósito Filtek Z100 (3M ESPE); 

- Solução aquosa de hidrato de cloral a 10%; 

- Soluções de álcool (40, 60, 80 e 95%) e álcool absoluto (Reagen); 

- Xilol (Merck); 

- Parafina; 

- Lâminas de vidro lapidada modelo 4-0521 com largura de 26X76mm de espessura 

1,0 a 1,2 mm (marca Glass Técnica); 

- Navalha (Easy Path); 

- Solução de ácido clorídrico a 1% diluído em álcool a 70%; 

- Hematoxicilina (Merck); 

- Eosina (Merck). 
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4.1.3 Equipamentos 

 

 

- Laser infravermelho de baixa intensidade com as seguintes características: 

• Aparelho emissor Laser Ecco Fibras Ópitcas e Dispositivos Ltda (Modelo 

ACPT04C N/S: 054801); 

• Meio Ativo: Arseneto de Gálio Alumínio (Ga-Al-As); 

• Comprimento de onda (λ)= 830nm (infravermelho); 

• Potência = variável de 100-700mW; 

- Aparelho fotopolimerizador Optilight 600 (marca Dabi Atlante); 

- Balança (marca Toledo); 

- Máquina para inclusão de parafina Tissue Tek® TECTM (marca Sakura); 

- Estufa de cultura Modelo 002CB (marca Fanem Ltda); 

- Tissue Tek® SCA com fita de polietileno (marca Sakura); 

- Tissue Tek® DRSTM para coloração (marca Sakura); 

- Micrótomo modelo RM 2045 (marca Leica); 

- Equipamento para diluição (marca Leica); 

- Microscópio de luz Olympus CH-2. 
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4.2 Método 

 

 

4.2.1 Grupos amostrais 

 

 

Os 20 (vinte) espécimes foram divididos em 5 (cinco) grupos, de 4 

(quatro) ratos cada um, assim descritos: Grupos controle: Grupo 1 – Não irradiados 

nem submetidos a expansão e Grupo 2 – Não irradiados, mas submetidos a 

expansão. Os Grupos experimentais serão assim distribuídos: Grupo 3 – submetidos 

a expansão e irradiados com dose única de 4J/cm2; Grupo 4 – submetidos a 

expansão e irradiados com dose única de 8 J/cm2 e Grupo 5 -  submetidos a 

expansão e a irradiação com 2 doses de 4 J/cm2. Os grupos irradiados receberam 

as doses no momento 0 (zero – início do estudo) e no grupo 5, a segunda irradiação 

ocorreu dois dias após a primeira dose. A aplicação foi feita na sutura palatina 

mediana. Os ratos sofreram eutanásia nos seguintes tempos: 10, 30, 70 e 150 dia, o 

primeiro dia será considerado o 10 dia após a primeira dose ou 2ª dose quando 

indicado. 

 

 

4.2.2 Expansão 

 

 

Para a confecção do dispositivo expansor, um rato foi usado como modelo 

para confecção do expansor, para isso foi seguido o mesmo protocolo de sedação a 
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que os ratos do experimento foram submetidos. O protocolo anestésico adotado, 

tanto para a instalação do aparelho como para a aplicação do laser, consistiu em 

administrar solução aquosa de hidrato de cloral a 10%, na dosagem de 0,4ml para 

cada 100g, injetada por via intraperitoneal (OLIVEIRA et al., 2006). Previamente à 

fixação do dispositivo na referida região por meio de sistema adesivo e compósito 

fotopolimerizável foi realizada disjunção cirúrgica por meio do afastamento com 

auxílio de uma espátula (Figura 4.1). Para a elaboração do dispositivo foi utilizado fio 

ortodôntico nº 0,20, com o auxílio de alicate ortodôntico nº 329, foram  

confeccionados dois helicóides e ganchos lateralmente (Figura 4.2). Todos os 

dispositivos foram cuidadosamente manufaturados com o mesmo tamanho para 

padronização. Esta conduta foi estabelecida para que não ocorresse diferença entre 

as distâncias inter-incisivos. Os ganchos tinham finalidade de facilitar a adaptação 

do dispositivo nos incisivos, além de servir de apoio ao compósito para a fixação do 

referido dispositivo à estrutura dentária do rato. 

 

Figura 4.1 - Afastamento com espátula de inserção para promover a disjunção cirúrgica 
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Figura 4.2 - Adaptação do dispositivo expansor 

 

Primeiramente foi realizada uma fricção com cotonete e pasta de pedra 

pomes e água para remover qualquer impureza na superfície dos dentes. Em 

seguida, lavagem com água com auxílio de seringa Lüer e secagem com algodão, 

logo após, utilizou-se sistema adesivo de 4ª geração (Prime & Bond 2.1 - Dentsply) e 

fotopolimerização com o auxílio do aparelho Optilight 600 da Dabi Atlante por 40 

segundos. Realizou-se separação dos incisivos com o auxílio de espátula de 

inserção promovendo afastamento mecânico das maxilas para adaptação do 

dispositivo disjuntor. O dispositivo promoveu uma separação de 1 mm entre os 

incisivos, medido com régua milimetrada (FIGURA 4.3). Este foi fixado ao dente com 

compósito Z100 da 3M ESPE e foto-polimerizado por 40 segundos (FIGURA 4.4). 
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Figura 4.3 - Dispositivo disjuntor 

 

 

Figura 4.4 - Inserção do compósito com único incremento 
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4.2.3 Irradiação com laser 

 

 

Foi utilizado um aparelho Emissor Laser de arseneto de gálio-alumínio 

(Ga-Al-As) (Ecco Fibras – Modelo ACPT04C N/S: 054801), com comprimento de 

onda de 830nm (infravermelho) e potência de - 40 mW, a qual foi aferida sempre 

antes do uso. Para a aplicação foi utilizada uma fibra ótica com diâmetro de 1,5mm 

0,4N/A e o comprimento da ponteira de 6cm de “core” (miolo) em quartzo e “clade” 

(revestimento) em nylon. A polarização dos feixes foi de forma aleatória e o modo de 

operação contínuo. O tempo de irradiação foi de 100 segundos, para D= 4J/cm2 e 

200 segundos para D= 8 J/cm2.  A ponta da fibra foi posicionada o mais próxima 

possível tocando o tecido levemente e a aplicação foi de maneira pontual 

diretamente sobre a região da sutura palatina mediana (FIGURA 4.5). 

 

Figura 4.5 - Aplicação do laser de infravermelho 
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4.2.4 Eutanásia 

 

 

O protocolo para obtenção da colheita do material de estudo exigiu a 

eutanásia (FONTES, 1955; OLIVEIRA, ALVES, REZENDE, 2002). O método 

escolhido para esta pesquisa foi promover anestesia com superdosagem. A 

eutanásia foi realizada conforme o protocolo estabelecido para o estudo, assim 

definido: 1, 3, 7 e 15 dias após a irradiação do laser. Este tempo é suficiente para 

ser observada alguma alteração na região expandida (LILJA; LINDSKOG; 

HAMMARSTRÖM, 1981). 

Para a obtenção das peças, a dissecação foi realizada inicialmente com o 

auxílio de bisturi e lâmina no 12 para o descolamento da mucosa jugal das maxilas, 

posteriormente utilizou-se uma tesoura de ponta romba, executando um corte 

tangencialmente a face distal do terceiro molar, outro na porção anterior e dois, 

bilateralmente as maxilas direita e esquerda, possibilitando desta forma a remoção 

da peça. 

 

 

4.2.5 Exame histológico 

 

 

Os ratos foram avaliados através de microscopia de luz (LM). Para tanto, 

as peças obtidas foram fixadas em paraformaldeído a 4% tamponado com fosfato de 

sódio a 0,1M (pH 7,4) e a seguir encaminhadas ao Departamento de Patologia da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia para o preparo inicial. 
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Primeiramente as peças foram descalcificadas em ácido fórmico a 20%, por cinco 

dias, seguida de desidratação através de porcentagens crescentes de soluções de 

álcool (40, 60, 80 e 95%) até o álcool absoluto (Reagen). A descalcificação prévia foi 

necessária para a remoção das apatitas, pois estas impossibilitam a microtomia por 

métodos convencionais. Posteriormente, foram submetidas a duas passagens de 

xilol (Merck) para a remoção total do álcool e diafanização para remoção de gordura, 

artefatos que impedem a impregnação da parafina, tendo como resultado um 

material translúcido. Em seguida foi impregnado com parafina, seguindo os 

procedimentos usuais de laboratório. Após isto, as peças foram levadas para o 

Departamento de Patologia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 

Paulo para proceder a inclusão de parafina em cassete para a preparação dos 

cortes e consequentemente das lâminas. Este procedimento foi realizado por meio 

da máquina de inclusão Tissue-Tek® TECTM (SAKURA). As peças foram 

posicionadas com o palato voltado para cima, para possibilitar o corte no sentido 

transversal. Após obtenção dos cassetes, procederam-se os cortes de 7 micra, com 

o auxílio da navalha (Easy Path) em micrótomo da marca LEICA, modelo RM 2045, 

estendidos em lâminas de vidro fosca lapidada modelo 4-0521 para microscopia com 

largura de 26X76mm de espessura 1,0 a 1,2 mm da marca Glass Técnica. 

As lâminas foram posicionadas verticalmente para escorrer e, 

posteriormente levadas a uma estufa de cultura modelo 002 CB (Fanem Ltda) por 24 

horas. Após este período, os cortes passaram por dois banhos: xilol I e xilol II pra 

remover toda a parafina restante e iniciar a fase de hidratação e conseqüente 

impregnação dos corantes hematoxicilina e eosina (HE). Este processo se deu por 

meio de porcentagens decrescentes de soluções de álcool, até a água passando 

primeiro pela solução de hematoxicilina de Harris por 5 (cinco) minutos, e posterior 
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lavagem em água corrente por mais 5 (cinco) minutos para diferenciação. 

Posteriormente mergulhou-se rapidamente em solução de álcool a 70%, pois a 

eosina é uma solução alcoólica que permaneceu por 1 (um) minuto. Para a remoção 

do excesso foi realizada a desidratação em cadeia crescente de álcool iniciada pelo 

álcool 70%; 80%; 90% e dois banhos de álcool absoluto; 1 banho de álcool e xilol na 

proporção de 1:1 e dois banhos de xilol I e xilol II para dar início à montagem das 

lâminas. Este processo foi realizado com o auxílio do equipamento Tissue-Tek® 

DRSTM da marca Sakura. 

Para a montagem das lâminas em HE foi utilizado o equipamento que 

possui fita de polietileno, Tissue-Tek® SCA e xilol que faz a aderência dessa fita na 

lâmina. 

Para avaliação das lâminas foi utilizado o microscópio de luz Olympus 

CH-2, com aumento de 40X. O microscópio de luz permite aumento de imagens com 

alta resolução, possibilitando avaliação com detalhes. Para registro das imagens, os 

cortes foram capturados através de sistema de câmera acoplada ao microscópio 

ligado ao microcomputador. 

As lâminas foram avaliadas por três examinadores que utilizaram uma 

ficha elaborada para este fim, contendo os seguintes itens: presença de processo 

inflamatório agudo, processo inflamatório crônico, macrófagos e osteoblastos 

(ANEXO C). As lâminas foram codificadas para que as avaliadoras não pudessem 

identificar o momento nem o grupo a que pertenciam. Com a avaliação concluída, 

foram realizados os testes estatísticos. 
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4.2.6 Análise estatística 

 

 

Foi utilizado o teste Kappa para avaliar a concordância intra-avaliadores. 

O resultado foi de 97% (0,89), que exprime uma concordância excelente e 

garantindo a adoção de uma única avaliação (Tabela 4.2). 

Para a análise dos resultados da avaliação da diferença entre os grupos 

foi utilizado o teste Exato de Fisher (Tabelas 5.5). 

 

Tabela 4.2 - Avaliação final das lâminas 
 

Condição  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 
Processo inflamatório crônico Ausente 

Presente 
4 
- 

- 
4 

1 
3 

2 
2 

- 
4 

Processo inflamatório agudo Ausente 
Presente 

4 
- 

2 
2 

1 
3 

1 
3 

2 
2 

Macrófago Ausente 
Presente 

4 
- 

4 
- 

4 
- 

4 
- 

4 
- 

Osteoblastos Ausente 
Presente 

- 
4 

2 
2 

1 
3 

3 
1 

2 
2 
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5 RESULTADOS 

 

 

Os animais permaneceram em ambiente com controle de temperatura e 

luminosidade, apresentando aspecto saudável, acompanhados por meio de peso 

corpóreo e sem evidências clínicas de infecção. 

Esse trabalho foi realizado utilizando as maxilas de ratos, e tendo como 

objetivo a reparação óssea na sutura palatina mediana. Os estudos mostram que o 

comportamento da regeneração óssea da referida região é similar ao do ser humano 

(GERBI, 2004). 

Após todo o processo de confecção das lâminas, estas foram avaliadas 

no laboratório da Patologia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 

Paulo, com o auxílio de microscópio de luz Olympus CH-2. 

De maneira geral., os resultados podem ser observados nas Tabelas 5.1 

à 5.4 e nas figuras apresentadas nos anexos D, E, F, G e H. 

 

 
 
Tabela 5.1 - Resumo da leitura histológica da região da sutura palatina mediana de ratos 1 dia após a 

expansão 
 

1 DIA GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 

Processo inflamatório crônico Ausente Ausente Presente Ausente Presente 

Processo inflamatório agudo Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Macrófagos Ausente Presente Ausente Ausente Ausente 

Osteoblastos Presente Presente Presente Ausente Poucos 
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Tabela 5.2 - Resumo da leitura histológica da região da sutura palatina mediana de ratos 3 dias após 
a expansão 

 

3 DIAS GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 

Processo inflamatório crônico Ausente Presente Ausente Presente Presente 

Processo inflamatório agudo Ausente Presente Presente Presente Ausente 

Macrófagos Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Osteoblastos Presente Ausente Ausente Presente Presente 

 
 
Tabela 5.3 - Resumo da leitura histológica da região da sutura palatina mediana de ratos 7 dias após 

a expansão 
 

7 DIAS GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 

Processo inflamatório crônico Ausente Presente Presente Presente Presente 

Processo inflamatório agudo Ausente Ausente Presente Presente Ausente 

Macrófagos Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Osteoblastos Presente Presente Presente Ausente Ausente 

 
 
Tabela 5.4 - Resumo da leitura histológica da região da sutura palatina mediana de ratos 15 dias após 

a expansão 
 

15 DIAS GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 

Processo inflamatório crônico Ausente Presente Presente Ausente Presente 

Processo inflamatório agudo Ausente Ausente Ausente Ausente Presente 

Macrófagos Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Osteoblastos Presente Presente Presente Ausente Ausente 

 

Avaliando-se o grupo 1, que não sofreu o tratamento de disjunção e nem 

aplicação de terapia com laser, as lâminas referentes aos espécimes com 1 e 3 dias, 

mostraram o desenvolvimento normal do osso na região da sutura palatina mediana, 

ou seja, sem evidência de reabsorção nem células inflamatórias. Nas lâminas de 7 e 

15 dias evidencia-se alguns macrófagos determinando poucos pontos de reabsorção 

(ANEXO D). 
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No grupo 2, referente aos ratos submetidos a disjunção e sem processo 

de laserterapia, pode-se observar alguma alteração como mostram as lâminas 

(ANEXO E). Os espécimes que sofreram eutanásia após 1 e 3 dias da disjunção 

observa-se intenso aglomerado de células inflamatórias e pontos de reabsorção. 

Para o espécime com 3 dias, observa-se pequena área de neo-formação óssea. 

Percebe-se que, a partir do terceiro dia já tem início a regeneração óssea 

independente da aplicação do laser. 

Ainda em relação ao segundo grupo, o espécime de 7 dias, a área de 

neo-formação óssea é mais evidente, com a presença de vários osteoblastos. No 

espécime de 15 dias pode-se observar maior número de osteoblastos determinado a 

neo-formação óssea na região. 

Os grupos submetidos a disjunção e laserterapia, Grupo 3, 4 e 5, 

apresentaram comportamento similar entre si, mas com algumas particularidades. 

No grupo 3, com a disjunção e aplicação de laser de 4 J/cm2, os 

espécimes com 1 e 3 dias apresentaram algum infiltrado inflamatório. Com 7 dias a 

área da sutura apresentou extensa área de células inflamatórias. O espécime com 

15 dias apresentou redução de células inflamatórias e nítida região com reparação 

óssea  (ANEXO F). 

O rato do quarto grupo, submetido a laserterapia de 8 J/cm2 com 1 dia 

após disjunção, não foi diferente dos outros com mesmo tempo pós laserterapia, 

apresentando células inflamatórias. Observa-se aspecto inflamatório mais evidente, 

com o espécime de 3 dias. Este comportamento também é visualizado na lâmina 

aos 7 dias. Área mais evidente de neo-formação óssea é observada na lâmina de 15 

dias  (ANEXO G). 
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No grupo 5 os ratos foram submetidos a disjunção e aplicação de duas 

doses de 4 J/cm2, sendo o grupo que apresentou menor área inflamatória. Neste 

grupo, a área de neo-formação pode ser observada a partir do 7º dia após a 

laserterapia sendo mais acentuada no espécime de 15 dias (ANEXO H). 

Ao comparar os resultados das lâminas dos ratos com mesmo tempo de 

acompanhamento, pode-se observar que os ratos com 1 dia dos grupos 2, 3, 4 e 5, 

apresentaram células inflamatórias. Todos submetidos a disjunção, diferente do 

espécime do grupo 1, o qual não foi submetido a disjunção. 

As lâminas dos ratos de 3 dias dos grupos 2, 3, 4 e 5, apresentaram 

células inflamatórias em algumas regiões e macrófagos. Comparando-se os 

espécimes de 7 dias observamos que os do grupo 5, com duas aplicações de 4 

J/cm2, apresenta regeneração óssea evidente em relação aos espécimes com 

mesmo tempo, dos grupos 2, 3 e 4. 

Com 15 dias pós terapia, observa-se zona de regeneração óssea visível, 

em todos os 4 grupos que sofreram disjunção, com camadas de osteoblastos na 

região da sutura. 

Os resultados da diferença entre os grupos foram avaliados de acordo 

com o teste Exato de Fisher (Tabelas 5.5). 

 

Tabela 5.5 - P valor do teste Exato de Fisher da diferença entre os grupos 
 
  Processo 

inflamatório agudo 
Processo 

inflamatório crônico 
Macrófago Osteoblastos 

Grupo 1 X 2 0,42 0,014 1,0 0,42 
Grupo 1 X 3 0,07 0,07 1,0 1,0 
Grupo 1 X 4 0,07 0,42 1,0 0,07 
Grupo 1 X 5 0,42 0,14 1,0 0,42 
Grupo 2 X 3 0,29 0,50 1,0 0,50 
Grupo 2 X 4 0,50 0,21 1,0 1,0 
Grupo 2 X 5 1,0 1,0 1,0 1,0 
Grupo 3 X 4 0,50 0,50 1,0 0,24 
Grupo 3 X 5 0,50 0,50 1,0 0,50 
Grupo 4 X 5 0,50 0,21 1,0 0,50 



 46

6 DISCUSSÃO 

 

 

A expansão ortopédica da maxila consiste no procedimento transversal de 

alargar a base maxilar mediante a aplicação de um aparelho expansor fixo. Um 

desses aparelhos, o expansor dento-muco-suportado, denominado na literatura 

como expansor tipo “Haas”, é tão discutido que é quase um ícone da Ortodontia 

ocidental contemporânea. O aparelho expansor tipo Haas aumenta as dimensões 

transversais do arco dentário superior separando as metades maxilares, num 

procedimento semelhante ä distração osteogênica que recebe o nome de disjunção 

maxilar. A disjunção maxilar tem efeito marcante na sutura palatina mediana, por 

estar mais próxima do aparelho, muito embora há menção na literatura de reflexo 

histológico nas suturas circun-maxilares mais distantes. Estudos com radiografias 

póstero-anteriores demonstram que a expansão rápida da maxila induz rotação dos 

segmentos maxilares na vista frontal., com maior abertura localizada na superfície 

oclusal dos dentes de ancoragem e o centro de rotação dos segmentos maxilares 

próximo da sutura fronto-nasal (HAAS, 1961; HAAS 1965, SILVA FILHO, et al., 

1995). No aspecto transversal., a disjunção maxilar também se mostra de forma 

triangular, com maior abertura na região da espinha nasal anterior (SILVA FILHO et 

al., 2005). 

O reflexo clínico mais evidente da ruptura da sutura palatina mediana 

consiste no diastema entre os incisivos centrais superiores e é confirmado mediante 

radiografia oclusal de maxila ou tomografia computadorizada (SILVA FILHO et al., 

2006). Esse procedimento de disjunção maxilar se dá num intervalo de tempo 
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relativamente curto, de dias, e por isso recebe o nome de “Expansão rápida da 

maxila”.  

A pergunta, hoje esclarecida, mas nem sempre foi assim, refere-se a: o 

que acontece com a sutura palatina mediana depois da expansão ortopédica? A 

regeneração óssea na região da sutura palatina mediana após a disjunção maxilar 

tem sido estudada histológica e radiograficamente desde o estudo clássico 

preliminar de Haas (1961). Estudo com tomografia computadorizada recente 

demonstrou a completa ossificação da sutura palatina mediana em intervalo médio 

de 6 meses (SILVA FILHO et al., 2005). 

Muito embora esses estudos tenham mostrado a regeneração completa 

da sutura palatina mediana no intervalo de alguns meses nos procedimentos 

ortopédicos puros, a questão ainda tem preocupado os ortodontistas no que tange à 

velocidade do processo de neoformação. A implicação dessa resposta está no 

período de tempo necessário para a contenção pós-expansão, visto que o período 

de contenção imediato, com o aparelho expansor na boca, é determinado pelo 

tempo de ossificação dessa sutura. Em trabalho recente com imagens radiográficas 

da sutura palatina mediana verificou-se que a sutura readquire suas características 

morfológicas normais, mas 3 meses de contenção pós-expansão ortopédica não são 

suficientes para a completa ossificação da sutura palatina mediana em todos os 

pacientes (SIMÕES, 2001). Sem dúvida, há uma variabilidade individual. Resultado, 

esse, coincidente com estudo semelhante desenvolvido no HRAC-USP. Nesse 

contexto, o tempo de contenção com o próprio disjuntor deve ser individualizado e 

ainda não está bem definido. Na prática, esse tempo tem sido definido 

individualmente por meio da avaliação das imagens das radiografias oclusais da 

maxila. A grande variabilidade depende de vários fatores, incluindo o biológico. A 
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neo-formação óssea na região da sutura palatina mediana desperta interesse por 

parte dos profissionais e pesquisadores.  

O tecido ósseo apresenta grande potencial de regeneração, o que resulta 

no restabelecimento da estrutura original e de suas propriedades mecânicas diante 

de condições adversas, como fratura, por exemplo. Porém, esta capacidade de 

regeneração tem seus limites e também pode falhar. Os fatores que impedem ou 

previnem o reparo ósseo são entre outros: falhas de vascularização; instabilidade 

mecânica e tecidos competidores com alta atividade de proliferação. As células dos 

tecidos moles podem proliferar mais rapidamente e ocupar o local do defeito antes 

que as células do tecido ósseo ocupem o seu espaço (GERBI, 2004). Essas falhas 

podem ocorrer também na ossificação da sutura palatina mediana após a sua 

ruptura terapêutica, já que esse processo tem características de distração 

osteogênica. Diante do exposto, vale a pena lançar mão de meios que favoreçam a 

formação do novo osso na região da sutura palatina mediana. 

A implicação clínica direta da ossificação plena da sutura palatina 

mediana refere-se à estabilidade da nova morfologia do arco dentário superior e da 

maxila. A recidiva decorrente da falta da maturação óssea na região da sutura é um 

fator que alerta os profissionais a prestar maior atenção quando se trata de 

disjunção maxilar. O tempo de contenção com o próprio disjuntor ainda não está 

bem definido, tendo uma variabilidade grande que depende de vários fatores, 

incluindo o biológico. A neo-formação óssea na região da sutura palatina mediana 

desperta interesse por parte dos profissionais e pesquisadores, mas os estudos não 

relatam com precisão a época ideal para remoção da contenção fixa. 

Os ratos vêm sendo utilizados em inúmeras pesquisas como modelo 

experimental para avaliar a cicatrização e neo-formação óssea, devido a sua 



 49

estrutura, desenvolvimento e eventos fisiológicos ocorridos durante o reparo ósseo 

serem similares ao do ser humano (LILJA; LINDSKOG; HAMMARSTROM, 1981; 

TAKEDA, 1988; KAWASSAKI; SHIMIZU, 2000; KABASAWA et al., 1996; SAITO; 

SHIMIZU, 1997). Desta forma, a resposta cicatricial sob uma variedade de condições 

tem sido bem documentada, justificando a nossa escolha pelo referido modelo 

animal da raça Wistar Albinus, todos machos jovens (quarenta e cinco dias), para 

melhor padronização e evitar interferências de fatores hormonais.  

Os animais foram submetidos à separação ortopédica da maxila através 

da instalação de dispositivo na região inter-incisivos. A variável testada foi a 

laserterapia com o laser diodo infravermelho de λ830nm com diferentes 

intensidades: 4 j/cm2 e 8 j/cm2 e número de aplicações diferentes, uma e duas 

aplicações de 4 jcm2. 

Neste estudo foi avaliado o efeito do Laser de Ga-Al-As (λ830nm, 40mW, 

CW, ø~0,6mm, 4 ou 8J/cm2 por ponto resultando em 16 ou 32 por sessão 

respectivamente) na neo-formação óssea após disjunção palatina em ratos, através 

da instalação de dispositivo na região inter-incisivos. A justificativa pela escolha do 

Laser diodo infravermelho de λ830nm se deve a propriedade de penetração tecidual 

maior nos tecidos subcutâneos devido a sua baixa absorção na água ou nos 

pigmentos da pele (2-6mm ou mais) que o HeNe (luz vermelha), este trabalha com 

comprimento de onda na faixa de λ632,8nm com poder de penetração superficial 

(0,5-1mm), antes de perder 37% de sua intensidade, tendo sua melhor indicação na 

cicatrização dos tecidos moles (BASFORD, 1995). 

Antes do sacrifício dos animais, os mesmos foram analisados 

clinicamente, com o objetivo de verificar se o dispositivo disjuntor estava 

corretamente posicionado e que não teria interferência nos resultados, ou a 
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ocorrência de reações inflamatórias clínicas. No presente estudo os animais 

apresentaram bom estado de saúde, sendo que todos foram utilizados na pesquisa. 

O número de pesquisas com Laser tem aumentado, mas ainda são 

poucas àquelas voltadas para a sutura palatina mediana. Este estudo avaliou a 

influencia do laser no processo inflamatório desencadeado na referida região após a 

disjunção maxilar. Saito e Shimizu (1997) desenvolveram estudo semelhante à 

presente pesquisa, submetendo ratos à irradiação a laser após a expansão da 

sutura palatina mediana. Os resultados basearam em exames histomorfométrico e 

histológico. Eles concluíram que a irradiação a laser pode acelerar a regeneração e 

que esse efeito depende da dose, época e freqüência de irradiação. 

No presente estudo, a Laserterapia parece ter aumentado a reação 

inflamatória nos tecidos moles, mas com o passar do tempo, observou-se diminuição 

deste quadro. 

Uma avaliação preliminar sobre a presença de osteoblastos na área da 

sutura palatina mediana aponta para a presença constante de osteoblastos na área 

da sutura normal., não expandida. Provavelmente a presença dos osteoblastos 

sugira a remodelação constante nas margens do tecido ósseo da sutura. Com a 

disjunção maxilar a mudança constatada foi para redução dos osteoblastos. No 

grupo de expansão sem laseterapia os osteoblastos estiveram ausentes no terceiro 

dia após a disjunção. No grupo com aplicação de laser com intensidade 4, os 

osteoblastos também estiveram ausentes no terceiro dia após disjunção. Nos grupos 

com aplicação de 8J/cm2  de uma única vez ou duas aplicações de 4 J/cm2, a 

ausência de osteoblastos foi mais constante. Pelo menos no que tange à presença 

de osteoblastos, a leitura histológica não dá vantagem para a aplicação do laser 

durante o reparo da sutura palatina mediana.  Provavelmente, não haverá uma 
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aceleração no processo de ossificação da sutura como um todo. Esse 

comportamento dos osteoblastos fica muito claro nas tabelas representativas do 

resumo da leitura das lâminas histológicas. 

No primeiro dia após a disjunção maxilar não se pode afirmar que a 

terapia com laser tenha causado qualquer interferência no quadro histológico. Veja 

na tabela dos resultados histológicos que no primeiro dia após a disjunção maxilar 

não se pode concluir que a laserterapia tenha induzido algum comportamento 

específico no processo histológico. A diferença entre o grupo sem laser e os grupos 

com laser é que nos grupos com laser e potência de 4 J/cm2 e de 8 J/cm2 mostraram 

processo inflamatório crônico e o grupo com potência 8 mostrou ausência de 

osteoblastos. 

Saito e Shimizu (1997) observaram que a terapia com laser em estágios 

iniciais é mais efetiva na regeneração óssea, mas que a aplicação em estágios mais 

posteriores pode ter importância na maturação celular e na manutenção da atividade 

da regeneração óssea, tendo como resultado, um processo de reparo mais rápido. 

No nosso estudo, observamos que os espécimes do grupo 5 (com duas aplicações 

de 4j/cm2) apresentaram menor área inflamatória e neo-formação a partir do 7º dia 

após a segunda dose. 

Com 3 dias pós-expansão os processos inflamatórios crônico e agudo 

estavam presentes indiferentemente nos grupos com expansão, independentemente 

da irradiação com laser. O processo inflamatório crônico estava ausente somente no 

grupo com expansão e uma aplicação de laser com intensidade 4. Os osteoblastos 

estavam presentes nos dois grupos com maior intensidade (intensidade 8) e número 

de aplicação do laser (e doses de 4). 
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Com 7 dias pós-expansão as diferenças entre os diferentes grupos  não 

caracterizou um comportamento uniforme, a despeito de pequenas diferenças entre 

eles. A diferença em relação ao grupo controle, sem laserterapia, está na presença 

de inflamação aguda nos grupos com laser, independentemente da dosagem e da 

freqüência, e a presença de processo inflamatório nos grupos com laser. A tabela 

sugere que a laserterapia prolongou o processo inflamatório agudo com 7 dias de 

acompanhamento. Quanto aos osteoblastos, nos dois grupos com maior 

laserterapia, ou por dosagem (grupo 4) ou por freqüência (grupo 5) os osteoblastos 

estavam ausentes. Essa ausência de osteoblastos nos grupos com laserterapia 

levanta o questionamento da aplicação do laser, visto que um dos objetivos é 

exatamente o contrário: povoar a sutura palatina mediana com osteoblastos. 

Com 15 dias após a expansão, as diferenças, embora sutis, não 

favorecem os grupos com laserterapia. Os osteoblastos continuam ausentes com 15 

dias nos grupos com mais dosagem de laser. 

Por ser uma abordagem recente, a laserterapia, requer exaustivas 

pesquisas com objetivo de estabelecer parâmetros de utilização, já que as variações 

são muitas: densidade de potência (DP), densidade de energia (DE), comprimento 

de onda (λ), tempo de exposição (TE), interação com o tecido, números de 

irradiações, entre outras (BRUGNERA JÚNIOR; PINHEIRO, 1998; GERBI, 2004). 

Doses muito baixas 1j/cm2, não afetaram culturas de células, enquanto 

que, doses muito elevadas produziram efeitos inibitórios. Biomodulação é a 

terminologia mais moderna que representa o efeito resultante da irradiação Laser 

devido aos efeitos produzidos tanto para estimular como para inibir, substituindo o 

antigo termo bioestimulação (MESTER, 1971). 
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As dosimetrias utilizadas neste estudo, 4J/cm2 e 8J/cm2 aplicadas na área 

da sutura palatina foram embasadas na literatura conforme protocolo utilizado por 

Pinheiro e Gerbi (2004). Pinheiro e Gerbi (2004) relatam que, o tecido procura 

reparar a injúria do tecido através dos mediadores químicos da inflamação da 

proliferação celular que seriam biomoduladores pela radiação Laser, efeito este que 

é acumulativo. Estes parâmetros utilizados são semelhantes aos preconizados pela 

literatura para acelerar o processo de cicatrização óssea (OSAWA et al., 1998; 

PINHEIRO, 1998; BRUGNERA JUNIOR; GERBI et al., 2005; PINHEIRO; GERBI, 

2004). 

Doses muito baixas (1J/cm2) ou elevadas não resultam em resposta 

positiva, no primeiro caso, não ocasiona nenhuma resposta enquanto no último 

ocorreria um efeito inibitório (MESTER, 1971). 

Os resultados da pesquisa realizada por Gerbi (2004) com ratos 

promovendo cavidades ósseas confeccionadas no terço superior da face lateral do 

fêmur direito, com um diâmetro de 2mm2, mostraram que em todos os grupos 

experimentais a neo-formação óssea foi maior e qualitativamente superior, quando 

comparadas com o grupo controle. Estes resultados foram observados na presente 

pesquisa.  

Os resultados obtidos no presente experimento mostraram que os grupos 

experimentais submetidos a laserterapia, demonstraram neo-formação óssea mais 

evidente quando comparados com os grupos 1 e 2.  Estes resultados são 

concordantes com de outros autores: (SAITO; SHIMIZU, 1997), que relataram 

resultados positivos na modulação do reparo ósseo com trabeculado mais denso e 

compacto após expansão da sutura palatina; Kawasaki e Shimizu (2000) com uso de 

molas com objetivo de  movimentação dentária e Gerbi et al. (2005) na neoformação 
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óssea em cavidades preparadas em fêmur, todos os experimentos realizados em 

ratos Wistar. 

O uso da laserterapia em tecido ósseo tem sido estudado por diversos 

pesquisadores com o objetivo de acelerar o processo de cicatrização óssea, diminuir 

o desconforto pós-operatório e edema pós-cirúrgico e melhorar a cicatrização 

tecidual. Os resultados do presente estudo sugerem que a laserterapia incrementou 

o processo de reparação óssea diminuindo o processo inflamatório. 

Como modelo experimental., foram utilizados ratos da raça Wistar 

Albinus, todos machos jovens (quarenta e cinco dias), para melhor padronização e 

evitar interferências de fatores hormonais.  

Sendo esta pesquisa inédita no que se refere à utilização da laserterapia 

no reparo ósseo após disjunção palatina mediana, houve dificuldade de avaliar 

comparativamente os resultados obtidos com estudos anteriores. 

O processo inflamatório foi menor nas lâminas correspondentes aos 

espécimes do grupo 4 quando comparados com os outros grupos. Entre os ratos do 

grupo 4, o de 15 dias apresentou menor processo inflamatório. 

Freitas, Baranauskas e Cruz-Hofling (2000) relataram diminuição do 

tempo de reparo para as doses de 31,5 J/cm2 e 94,7 J/cm2 durante 8 a 15 dias, e os 

ratos tratados com 31,5 J/cm2 não apresentaram diferenças quando comparadas 

com os grupos sem laserterapia. Esses autores observaram ainda que a laserterapia 

auxiliou no aumento na quantidade de tecido ósseo na região. O presente estudo 

observou pouca alteração entre os grupos experimentais e controles. Podemos dizer 

que houve finalidades similares entre os estudos em questão, mas com diferenças 

entre as doses. 
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Saito e Shimizu (1997) demonstraram histologicamente que a aplicação 

de laser de baixa potência de Ga-Al-As, na sutura palatina mediana de ratos foi 

suficiente para estimular a regeneração óssea após separação das maxilas. Achado 

concordante foi encontrado no presente estudo com os espécimes de 7 dias pós 

laserterapia. 

Com estes resultados pode-se sugerir a realização de outros estudos com 

o objetivo de precisar intensidades e freqüências mais precisas para definir um 

protocolo de utilização do laser na regeneração na região de sutura em ratos. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

De acordo com os resultados obtidos neste trabalho pode-se concluir que: 

 

• A laserterapia, de acordo com o protocolo utilizado, tem discreto efeito na 

remodelação óssea da sutura palatina em ratos 

• Os grupos experimentais apresentaram menor grau de inflamação da região 

estudada. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP 
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da FBDC 
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ANEXO C – Ficha de avaliação das lâminas 

 
Avaliadora: 

 
 

LÂMINA 01 G ___   N ___ 
Processo inflamatório crônico  
Processo inflamatório agudo  

Macrófagos  

Osteoblastos  

 
 
 

LÂMINA 02 G ___   N ___ 
Processo inflamatório crônico  
Processo inflamatório agudo  

Macrófagos  

Osteoblastos  

 
 
 

LÂMINA 03 G ___   N ___ 
Processo inflamatório crônico  
Processo inflamatório agudo  

Macrófagos  

Osteoblastos  

 
 
 

LÂMINA 04 G ___   N ___ 
Processo inflamatório crônico  
Processo inflamatório agudo  

Macrófagos  

Osteoblastos  
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ANEXO D – Fotografia das lâminas do grupo 1 
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 C D 
 
 
Grupo 01 controle negativo. Sem disjunção e sem laserterapia. A) 01 dia após início 
do experimento. B) 03 dias após início do experimento. C) 07 dias após início do 
experimento. D) 15 dias após início do experimento 
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ANEXO E - Fotografia das lâminas do grupo 2 
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 C D 
 
 
Grupo 02 controle positivo com disjunção e sem laserterapia. A) 01 dia após início 
do experimento. B) 03 dias após início do experimento. C) 07 dias após início do 
experimento. D) 15 dias após início do experimento. 
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ANEXO F - Fotografia das lâminas do grupo 3 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A B 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C D 
 
Grupo 03 experimental com disjunção e uma dose de laserterapia com 4 J/cm2. A) 
01 dia após aplicação do laser. B) 03 dias após aplicação do laser. C) 07 dias após 
aplicação do laser. D) 15 dias após aplicação do laser. 
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ANEXO G - Fotografia das lâminas do grupo 4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A B 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C D 
Grupo 04 experimental com disjunção e uma dose de laserterapia com 8 J/cm2. A) 
01 dia após aplicação do laser. B) 03 dias após aplicação do laser. C) 07 dias após 
aplicação do laser. D) 15 dias após aplicação do laser. 
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ANEXO H - Fotografia das lâminas do grupo 5 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A B 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C D 
 
Grupo 05 experimental com disjunção e duas doses de laserterapia com 4 J/cm2. A) 
01 dia após última aplicação do laser. B) 03 dias após última aplicação do laser. C) 
07 dias após última aplicação do laser. D) 15 dias após última aplicação do laser. 
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