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RESUMO 
 

 

Saavedra MSFA. Estudo biomecânico comparativo de sistemas de fixação de 2,0-mm 

locking e convencionais em fraturas de ângulo em mandíbulas de cordeiro sob esforços 

em três eixos no espaço [dissertação] São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade 

de Odontologia; 2016. Versão Corrigida  

 
 
 

O objetivo deste trabalho foi avaliar comparativamente a rigidez vertical, horizontal e de 

resistência à ruptura, com liberdade de movimentos em três eixos no espaço, de 

mandíbulas fixadas com sistemas 2,0-mm locking e convencionais com uma ou duas 

placas, em fraturas unilaterais no ângulo mandibular. Vinte mandíbulas de cordeiro, 

submetidas a osteotomia reproduzindo fraturas, foram divididas em três grupos: F1PC - 

placa convencional em linha oblíqua; F2PC - duas placas convencionais de modo 

monoplanar; FL -  placa de sistema locking 2,0mm em linha oblíqua. Foi utilizada máquina 

de ensaio universal, onde foi acoplado suporte metálico com rodas para as mandíbulas. 

O sistema foi analisado em três diferentes momentos: pré-osteotomia com mandíbulas 

hígidas e pós-osteotomia/fixação e resistência à ruptura. Os valores de rigidez foram 

submetidos a análise de variância (p<0,005). Os valores de rigidez vertical (p< 0,0001), 

horizontal (p= 0,0005) e resistência a ruptura (p= 0,0001) entre pré e pós-

osteotomia/fixação apresentaram uma diminuição significante. Na comparação entre os 

grupos, houve diferença significante para a rigidez vertical (p= 0,009) e o grupo F2PC 

apresentou maior rigidez. Na comparação entre os grupos, não houve diferença 

significante para a rigidez horizontal e para resistência a ruptura. Foi concluído que para 

rigidez vertical, horizontal e resistência a ruptura os valores de pós-osteotomia/fixação 

foram significantemente menores, o sistema de fixação com duas placas convencionais 

mostrou maior resistência quanto à rigidez vertical que os demais sistemas e não houve 

diferença estatisticamente significante na comparação entre os grupos quanto a rigidez 

horizontal e resistência a ruptura.  

 

Palavras-chave: Mandíbula; Fixação de Fratura; Placas Ósseas; Fenômenos 

Biomecânicos; Técnicas In Vitro. 



 
 

  



 

ABSTRACT 
 
 

Saavedra MSFA. Comparative biomechanical study of locking and conventional 2,0-mm 

fixation systems on angle fractures in sheep's mandibles under stresses on three axes in 

space. [dissertation] São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 

2016. Corrected Version 

 
 
 

The objective of this work was to evaluate the vertical, horizontal and tensile rigidity with 

freedom of movement in three axes in space, of  mandibles fixed with 2.0-mm locking and 

conventional systems with one or two plates, in unilateral fractures in the Angle of the 

mandible. Twenty mandibles of lamb, submitted to osteotomy and reproducing fractures, 

were divided into three groups: F1PC - conventional oblique line; F2PC - two conventional 

single-mode boards; FL - 2.0mm locking system plate in oblique line. A universal test 

machine was used, where metal support was coupled with wheels for the jaws. The 

system was analyzed in three different moments: pre-osteotomy with healthy mandibles 

and post-osteotomy / fixation and resistance to rupture. The stiffness values were 

submitted to analysis of variance (p <0.005). The values of vertical rigidity (p <0.0001), 

horizontal (p = 0.0005) and resistance to rupture (p = 0.0001) between pre and post 

osteotomy / fixation showed a significant decrease. In the comparison between the 

groups, there was a significant difference for vertical stiffness (p = 0.009) and the F2PC 

group presented greater stiffness. In the comparison between the groups, there was no 

significant difference for horizontal rigidity and for resistance to rupture. It was concluded 

that for post-osteotomy / fixation values were significantly lower for vertical, horizontal and 

tensile rigidity, the fixation system with two conventional plates showed greater resistance 

to vertical rigidity than the other systems and there was no statistically significant 

difference in comparison between the groups for horizontal rigidity and resistance to 

rupture. 

 

Keywords:  Mandible; Fracture Fixation; Bone Plate; Biomechanical Phenomena; In 

Vitro Techniques.   
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1 INTRODUÇÃO 
 

As fraturas de ângulo mandibular são lesões frequentes ao esqueleto facial, 

representando número significativo de todas as fraturas. Seu tratamento básico é por meio 

de fixação com placas e parafusos. Entretanto, ainda não está definido na literatura qual o 

melhor método de fixação para estas fraturas. Esta questão é altamente relevante, pois 

entre todos os tipos de fratura de mandíbula são estas as que maior possibilidade têm de 

apresentar complicações ou sequelas, requerendo novas cirurgias (Luz et al., 2013). 

Os métodos de fixação mais difundidos e utilizados são, fixação da fratura seguindo 

a técnica de Champy (Champy et al 1978), fixação da fratura seguindo a técnica da AO 

(Arbeitsgemeinschaft Osteosynthesesfragen) ( Ehnrefeld et al., 2012) e fixação da fratura 

seguindo da técnica de AO modificada (Gear et al., 2005). Mais recentemente, placas 

locking 2,0 mm vem sendo utilizadas no tratamento das fraturas mandibulares, sendo 

descritas uma série de vantagens (Sauerbier et al., 2010), sendo indicadas inclusive em 

fraturas com potencial para complicações (Camino Junior  et al., 2016). 

Os estudos mecânicos comparativos sobre os métodos de fixação de fratura, são 

realizados e caracterizados em hemi-mandíbulas fixadas no côndilo, normalmente em 

mandíbulas de poliuretano ou hemi-mandíbulas de cordeiro, nas quais a força é aplicada 

até a falha do sistema (Pektas et al., 2012). Considera-se como resistência da mandíbula 

reparada a carga utilizada na falha do sistema de fixação; porém as falhas clínicas não 

costumam estar relacionadas com as falhas mecânicas e sim com deflexões e 

deslocamentos exagerados que ainda não chegaram a falha no sistema de fixação , o que 

estaria relacionado com a rigidez. 

Os métodos descritos acima apresentam diferenças significativas em relação à 

realidade do dia-a-dia clínico e, consequentemente, a aplicação dos seus resultados se 

tornam limitadas. As principais diferenças, do ponto de vista mecânico, são as seguintes: 

(1) a fixação da mandíbula no côndilo, a qual limita a simulação da liberdade de giros 

normalmente presente em casos clínicos; (2) a falta de liberdade, tanto para deslizar na 

região dos dentes como também para aumentar a distância entre os ângulos do lado 

esquerdo e direito; (3) o ponto de aplicação real da carga na região dos dentes, mas que 
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nos casos clínicos coincide com o ponto de inserção dos músculos mastigatórios, 

principalmente a do masseter; e (4) quando são usadas mandíbulas de poliuretano, nelas 

não existe a estrutura típica de uma mandíbula, organizada em osso cortical e osso 

medular, o que pode afetar o efeito dos parafusos, que se fixam principalmente na cortical. 

Assim torna-se importante realizar estudos biomecânicos comparativos, sob esforços 

em três eixos no espaço, de sistemas de fixação 2,0-mm locking e convencionais com uma 

ou duas placas, em fraturas unilaterais no ângulo mandibular de modo experimental. 
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 2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

A fratura de ângulo mandibular é uma lesão frequente do esqueleto maxilo facial, 

que representa cerca de 23-42% de todas as fraturas mandibulares (Wittenberg et al., 

1997;Ellis III , 1999). Fatores biomecânicos anatômicos contribuem para a propensão à 

fratura, tais como a área da secção transversal mais fina do que na área de suporte dos 

dentes, a presença dos terceiros molares, a mudança abrupta na forma do corpo da 

mandíbula para o ramo, e as forças e inserções dos músculos mastigatórios (Ellis 

III.,1999; Moraes et al., 2010; Matos et al., 2010) 

O tratamento das fraturas de ângulo ainda hoje representa um importante desafio 

clínico e é um dos temas mais discutidos na traumatologia buco-maxilofacial (Ellis III et 

al., 2009). Com a introdução e popularidade da fixação por placa e parafuso, uma série 

de métodos de fixação têm sido defendidos para tratar as fraturas que ocorrem no ângulo 

da mandíbula. Foram descritas formas de tratamento para fraturas mandibulares usando 

placas não compressíveis, facilmente dobráveis instaladas por via intraoral, fixadas com 

parafusos monocorticais em hemi-mandíbulas (Michelet et al., 1973). 

 

 

2.1 Indicações dos meios de fixação para fraturas de ângulo mandibular 
 

Em 1973 foi descrito um tratamento de fraturas mandibulares utilizando placas 

facilmente dobradas por via intraoral e ancoradas com parafusos monocorticais (Michelet 

et al., 1973) Já em 1976 foram realizados uma série de experimentos com placas que 

delinearam as linhas ideais de osteossíntese para fraturas em mandíbula (Champy et al., 

1976a ; Champy et al., 1976b). 

A localização ideal para a fixação das placas para as fraturas de ângulo foram: ao 

longo da borda superior acima ou apenas abaixo da linha oblíqua (Champy et al., 1978). 

Lacunas ósseas ao longo da borda inferior foram observadas com apenas uma placa 

assim como Champy havia descrito em sua técnica (Choi et al., 1990; Kroon et al., 1991;). 
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Uma segunda placa foi sugerida para reduzir a separação ântero-posterior do traço de 

fratura, assim como o deslocamento lateral. Este método é utilizado para alcançar um 

bom reposicionamento anatómico e fixação estável da fratura. Os testes biomecânicos 

em que uma segunda placa foi utilizada para corrigir a margem mandibular revelaram um 

baixo índice em extremidades móveis nas fraturas em mandíbula (Rudderman; Mullen, 

1992). 

A aplicação de duas placas, uma na borda superior e uma na borda inferior, pode 

ser realizado em diferentes planos, monoplanar ou biplanar. A forma monoplanar é 

representada por duas placas instaladas no mesmo plano, ou seja, localizadas na cortical 

óssea vestibular, enquanto que a forma biplanar é representada por uma placa instalada  

a partir da região retromolar na vertente anterior do ramo e outra na cortical óssea 

vestibular. A colocação das placas em dois planos é mais significativo que em um plano 

apenas (Fedok et al., 1998). 

Os sistemas de placas e de parafusos de travamento (Locking) fazem com que se 

torne menos crítico a placa contatar intimamente o osso subjacente em todas as áreas. 

À medida que os parafusos são apertados, eles travam na placa, estabilizando os 

segmentos sem a necessidade de comprimir o osso à placa. Outra vantagem potencial 

em sistemas de placas e parafusos de travamento é que eles não interrompem a perfusão 

do osso cortical subjacente tanto quanto as placas convencionais, que comprimem sua 

superfície inferior sobre o osso cortical. A principal vantagem para a utilização de 

sistemas de placas e parafusos de travamento é que os parafusos não são susceptíveis 

de soltar-se da placa. Isto significa que, mesmo que um parafuso seja inserido num 

espaço do traço de fratura, o afrouxamento do parafuso não vai ocorrer (Sauerbier et al., 

2010).  

A utilização do sistema locking 2,0-mm oferece mais resistência quando comparado 

as placas convencionais, sendo que placas longas proporcionam uma maior estabilidade 

do que placas curtas (Ribeiro-Júnior et al., 2010; Yada et al., 2015). 

Camino Junior et al. (2016) descreveram a evolução da utilização do sistema de 

fixação 2,0-mm locking no tratamento das fraturas mandibulares com potencial de 
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complicações, avaliando 42 pacientes no período pós-operatório de uma semana, 1, 3 e 

6 meses de pós-operatório. A maioria dos pacientes eram do gênero masculino com 

idade média de 41,2 anos, que apresentaram fraturas com deslocamento nas regiões de 

corpo e ângulo (81,3%) e eram desdentados parciais (60%). Houve predomínio dos 

pacientes etilístas (50%), seguidos dos  que  utilizavam drogas ilícitas e tabagistas (30%). 

Ocorreu um ganho progressivo da abertura bucal até os valores normais nos períodos 

estudados, concluindo que este sistema de fixação foi adequado para este estudo. 

Ellis III et al., (1988) em estudo com animais utilizando placas rígidas e não rígidas 

verificaram que as forças de mordida foram aumentando gradativamente, mas ainda 

permaneceram menores, quando comparadas com os níveis pré-operatórios doze 

semanas após a cirurgia.   

Na literatura, existem cinco técnicas mais citadas para redução de fratura de ângulo 

mandibular, a saber: utilização de uma placa com parafusos bicorticais na borda inferior 

da mandíbula; uma miniplaca com parafusos monocorticais em linha obliqua da 

mandíbula; duas miniplacas sendo uma em linha oblíqua e outra na borda inferior da 

mandíbula; parafusos lag-screw (parafusos bicorticais); e duas miniplacas sendo uma na 

borda superior e outra na borda inferior da mandíbula (Assael, 1994). 

As fraturas em ângulo não cominutivas em edêntulos, pacientes comprometidos 

sistemicamente, idosos com fraturas contaminadas ou deslocadas requerem uma fixação 

mais rígida. Entretanto, estes são fatores que podem ser cruciais na escolha do uso de 

duas miniplacas ou de dispositivos mais rígidos de fixação em substituição de uma 

miniplaca em linha oblíqua (Schierle et al., 1997).  

Um estudo foi realizado a fim de avaliar os diferentes meios de fixação e os 

preferidos pelos cirurgiões Buco-maxilofaciais no tratamento à fratura de ângulo 

mandíbular. Estes continuam apresentando controvérsias. Os pesquisadores estudaram 

o uso de miniplacas, as quais demonstraram estabilidade relativa. Além disso, a absoluta 

necessidade de bloqueio maxilo-mandíbular no pós-operatório se tornou controversa. 

Foram avaliadas também as tendências atuais na redução de fratura de ângulo isolada 

sem cominução. O estudo considerou a opinião de 110 membros do corpo docente norte-
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americano e europeu AO/ASIF (Association for Osteosynthesis/Association for the Study 

of Internal Fixation), incluindo cirurgiões de diversas outras especialidades. Dos 110 

cirurgiões, 104 trataram fraturas mandibulares; destes, 86 realizaram o tratamento de 

mais de dez fraturas mandibulares em um ano. As técnicas mais utilizadas entre os 

cirurgiões para o tratamento das fraturas simples de ângulo mandibular foram, utilização 

de miniplacas instaladas na borda superior da mandíbula (técnica de Champy), com ou 

sem barras de Erich (44 cirurgiões); uma placa com parafusos bicorticais fixada na borda 

inferior da mandíbula (11 cirurgiões); duas miniplacas (9 cirurgiões); uma miniplaca na 

borda inferior (6 cirurgiões); e placas 3D (5 cirurgiões). Poucos cirurgiões relataram 

utilizar principalmente placas e parafusos bicorticais. No caso de fraturas do ângulo 

simples sem cominução dos cirurgiões que realizaram a fixação interna sem bloqueio, 20 

utilizaram ocasionalmente; 17 raramente; e 35 nunca utilizaram. Foi constatado também 

que entre os professores da AO, muitos dos quais foram treinados a utilizar placas de 

compressão para fraturas de ângulo, mais de 50% já utilizaram a técnica de Champy em 

fraturas não cominutivas de ângulo. A pesquisa constatou que a técnica executada com 

uma única miniplaca na borda superior da mandíbula é a preferida pelos cirurgiões da 

AO (Gear et al., 2005). 

Em um estudo conjunto (1996) foram avaliados os resultados de uma pesquisa feita 

com pacientes que receberam como tratamento das fraturas em ângulo mandibular a 

utilização de uma única miniplaca. Oitenta e um pacientes com fraturas foram tratados 

com redução aberta e fixação interna utilizando-se uma miniplaca não compressiva 2,0 

mm de parafusos autoperfurantes colocados através de uma incisão na pele.  Em 

nenhum paciente foi realizado o bloqueio maxilo mandibular no pós-operatório. Após a 

fixação da placa, todas as fraturas pareciam estar bem reduzidas e estáveis. As 

radiografias pós-operatórias indicaram que dois dias após houve excelente redução das 

fraturas. Foram observadas algumas complicações como: fraturas adicionais; presença 

de um dente na linha de fratura; extração de dente na linha de fratura; complicações 

durante a cirurgia; relação oclusal pós-cirúrgico; e complicações pós-operatórias. Dos 

oitenta e um pacientes, treze (16%), com fraturas de ângulo, apresentaram complicações 

e necessitaram de intervenção cirúrgica secundária. Com este estudo os autores 

concluíram que para se tratar fraturas sem cominuição em ângulo de mandíbula, o uso 
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de uma única miniplaca fixada na borda superior da mandíbula é um método simples, 

rápido, seguro e eficaz (Ellis III; Walker, 1996).  

Em 2008 uma revisão (Haug; Serafin, 2008) dos estudos realizados por Ellis III ao 

longo dos anos a fim de avaliar os métodos de fixação utilizados para fraturas de ângulo 

mandibular a partir da perspectiva clínica. Segundo os pesquisadores, Ellis III concluiu 

que a melhor técnica a ser utilizada para a fixação da fratura em ângulo mandibular é a 

técnica de Champy. Observou também que o fator biológico do indivíduo, desde a 

nutrição até a deficiência imunológica foram relacionados aos problemas no pós-

operatório e as técnicas utilizadas com sistema compressivo e self-tapping, foram 

considerados problemáticos. Do ponto de vista biomecânico não haviam testes e 

trabalhos que comprovassem a real eficácia de cada placa de acordo com as cargas que 

eram colocadas em cima delas. Diante disso, decidiram testar em suas pesquisas todos 

os sistemas de fixação utilizados por Ellis III. Os autores concluíram similaridade entre as 

placas de reconstrução e as placas monocorticais fixadas na borda superior da 

mandíbula quanto à resistência da deformação vertical. Sendo a única diferença a 

dificuldade em resistir à deformação em torção. O trabalho sugere que fatores biológicos, 

desnutrição, abuso de substâncias ou imunodepressão, sejam o maior fator indicativo de 

sucesso ou falha em técnicas de reconstrução assim como também foi concluído por Ellis 

III (Haug; Serafin, 2008). 

Até o momento muitos estudos comprovam a eficácia da técnica de Champy. 

Porém, ainda existem controvérsias entre os cirurgiões que optam pela fixação interna 

rígida de duas placas e os que preferem o método “estável”, com a utilização de apenas 

uma miniplaca (Ellis III, 2010). 

 

 

2.2 Estudos Biomecânicos dos sistemas convencionais 
 
Utilizando hemi-mandíbulas de poliuretano fixadas com diferentes métodos um 

outro estudo foi realizado. As hemi-mandibulas, foram fixadas com miniplacas 

absorvíveis e miniplacas convencionais com parafusos monocorticais, as hemi-
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mandibulas foram ensaiadas em um suporte possibilitando movimento livre do segmento 

distal, porém com côndilo e ramo do segmento proximal fixados. Alguns autores relatam 

ser mais difícil avaliar a carga incisal do que cargas laterais ao traço de fratura para 

avaliação in vitro (Brasileiro et al., 2012).  

Outros estudos biomecânicos, utilizando hemi-mandibulas de poliuretano, 

fraturadas no angulo mandibular, divididas em fraturas favoráveis e desfavoráveis com 

ou sem descontinuidade da fratura, fixadas com miniplacas em titânio do sistema 2,0 mm, 

seguindo a técnica de Champy, foram realizados para avaliar a resistência mecânica 

(Trivellato et al., 2014) 

Através de ensaios mecânicos e fotoelásticos, utilizando hemi-mandíbulas de 

poliuretano, foi realizado um estudo comparativo de quatro modos de fixação em fraturas 

de corpo mandibular. Foram utilizadas placas convencionais do sistema 2,0 mm e 2,4mm 

e barra de Erich. O estudo avaliou métodos diferentes de fixação, duas miniplacas de 2,0 

mm; uma placa de 2,0 mm e uma barra Erich; uma placa de 2,4 mm e uma barra Erich, 

e uma placa de 2,0 mm e uma placa de 2,4 mm. Com base no estudo, concluiu-se que 

as placas do sistema 2,4 mm apresentaram maior resistência mencânica e que a 

utilização de uma única miniplaca do sistema 2,0 mm apresentou maior tensão foto-

elástica na zona central (Rodrigues et al., 2015). 

Em um estudo biomecânico de quatro sistemas de fixação interna diferentes para 

fraturas de ângulo mandibular foram utilizadas 40 réplicas de mandíbula de poliuretano 

empregadas com diferentes métodos de fixação: uma miniplaca de 2,0 mm de quatro 

orifícios; duas miniplacas paralelas de 2,0 mm de quatro furos; uma miniplaca 3D de 2,0 

mm de quatro furos; e uma placa 3D 2,0-mm com oito. O grupo com duas miniplacas 

paralelas mostrou maior resistência para todos os deslocamentos sendo assim duas 

miniplacas paralelas proporcionam o comportamento mecânico mais favorável nas 

condições testadas (Muñante-Cardenas; Passeri, 2015). 
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2.3 Estudos Biomecânicos dos sistemas locking 
 
 Recentemente surgiu a utilização de placas e parafusos locking. Este tipo de 

sistema foi desenvolvido para proporcionar vantagens sobre as placas convencionais. O 

sistema é caracterizado pela presença de roscas nos parafusos e placas que permitem 

que o parafuso seja bloqueado à placa, aumentando a estabilidade primária e secundária.  

Um estudo foi realizado visando avaliar a influência do tipo de miniplaca e o número 

de parafusos instalados nos segmentos proximal e distal na estabilidade e resistência da 

osteossíntese de Champy em fraturas de ângulo mandibular. Foram utilizadas 

hemimandibulas de poliuretano fixadas com miniplacas de quatro e seis furos 

convencionais e locking. As hemimandibulas foram ensaiadas com maquina de ensaio 

universal em resistência à compressão até ocorrer deslocamento de 4mm entre os 

segmentos, vertical ou horizontalmente. Os autores concluíram que os  sistemas locking 

proporcionaram maior resistência e que as miniplacas locking mais longas 

proporcionaram maior estabilidade do que as mais curtas (Ribeiro-Junior et al., 2010). 

Utilizando ensaios mecânicos in vitro, autores avaliaram em mandíbulas atróficas 

de poliuretano a influência do número de parafusos locking suficiente para suportar carga 

quando aplicado com uma placa de reconstrução locking em fraturas de mandíbula. O 

teste de carga foi realizado para avaliar a resistência ao deslocamento da fixação. 

Utilizou-se uma máquina de ensaio mecânica (EMI DL2000) com uma célula de carga de 

10 kN. Todos os grupos foram submetidos a uma força linear na região mediana a uma 

velocidade de 1 mm / min para aplicação de carga progressiva, para se obter o valor da 

resistência de carga, medido em quilograma-força (kgf) - ocorrência de deslocamento de 

1, 3 e 5 mm do local da fratura e da carga máxima. Os resultados mostram pouca 

resistência da fixação quando um e dois parafusos são usados em cada lado da fratura. 

Três parafusos em cada lado da fratura aumentam significativamente a resistência ao 

deslocamento. Contudo, quando se utilizam mais parafusos, os valores de carga 

permanecem semelhantes e não há ganho significativo de resistência ao deslocamento 

(Pereira-Filho et al., 2013). 
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Buscando avaliar a reparação óssea das fraturas em ângulo mandibular de 

cordeiros após sua fixação, um estudo utilizando miniplacas dos sistemas convencional 

e locking 2,0 mm com 4 furos foi realizado. As fraturas foram fixadas na borda inferior da 

mandíbula e os dezoito animais sacrificados em duas, quatro e oito semanas. O estudo 

concluiu que foi observado um estagio mais avançado de união entre os fragmentos das 

fraturas fixadas com o sistema locking do que os fixados com o sistema convencional. 

Sugerem que existem benefícios biológicos do sistema locking (Poon et al., 2013). 

Visando comparar a estabilidade biomecânica de duas placas locking e 

combinações de duas miniplacas convencionais de seis furos em mandíbulas humanas 

um estudo foi realizado utilizando doze mandíbulas humanas. Para testar o 

comportamento mecânico das mandíbulas humanas sob diferentes condições de carga 

fisiológica, foi desenvolvido um banco de ensaios biométricos denominado 

"Mandibulator" no Departamento de Cirurgia Maxilofacial do Klinikum (Universidade 

Técnica de Munique, Alemanha). A configuração experimental permitiu a reprodução das 

diferentes forças de mordida e músculo atuando sobre a mandíbula em condições 

laboratoriais padronizadas. O dispositivo de teste foi operado puxando cordas com 

cilindros eletromecânicos que aplicaram forças de mordida definidas na área incisal da 

mandíbula. Da mesma forma, as forças musculares foram modeladas usando cordões 

em torno dos ângulos mandibulares que foram fixados na estrutura buscando simular as 

ações dos vários músculos envolvidos no processo de mastigação. De acordo com os 

resultados dos experimentos apresentados, as miniplacas convencionais de seis buracos 

oferecem uma fixação estável (Trainotti et al., 2014). 

 

2.4 Modelos de Estudo 
 

A mandíbula de cordeiro fresca foi escolhida, devido às semelhanças de tamanho 

e espessura para a mandíbula humana.  O uso de osso de cadáver parece ser válida 

para comparar as propriedades e o comportamento do osso no animal vivo, 

especialmente com osso fresco ou ossos congelados (Gaynor, 1969).  
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Mandíbulas de cordeiro e humanas comparando os valores de unidades Hounsfield 

para osso cortical vestibular que variaram entre (1226 e 1623) mostrou diferenças 

mínimas entre eles (estatisticamente não significativo) (Witternberg et al., 1997). 

Avaliação da qualidade óssea é importância em testes biomecânicos de dispositivos de 

fixação (Kruze et al., 1993). A qualidade óssea afeta o poder de suporte dos parafusos 

e, por conseguinte, a estabilidade (Ansell; Scales, 1968; Genant et al., 1987; Haug, 1993).  

A diferença não significativa nos valores de densidade mineral óssea obtidas por 

Tomografia Computadorizada entre as mandíbulas de carneiro testadas permitiu a 

comparação entre os sistemas avaliados e eliminou a qualidade óssea como uma 

variável na utilização das mandíbulas de carneiro. (Wittenbert et al., 1997).  

Com o intuito de analisar o efeito do congelamento sobre as propriedades 

mecânicas do osso, Evans (1973) relatou não haver diferenças significantes entre as 

propriedades mecânicas do osso fresco e o osso congelado quando armazenado a -20
o
c 

desde que retorne a temperatura ambiente antes do teste. 

Ashman e Van Buskirk (1987) verificaram que o método de congelamento para 

armazenamento de autopsias de mandíbulas humanas se mostrou eficaz e adequado 

para manter as propriedades elásticas do tecido ósseo. 

Pimentel (2012) realizou um estudo biomecânico de flexão em mandíbulas de 

equinos e descreveu o método de sua manutenção, as mandíbulas foram envoltas em 

compressas com soro fisiológico, colocadas em sacos plásticos, onde se tomou cuidado 

para que elas permanecessem em estado úmido e hidratadas, sendo então congeladas 

e armazenadas a –20º C. 

A biomecânica da mandíbula humana em função mastigatória é bem mais complexa 

que movimentos apenas verticais (Throckmorton; Throckmorton, 1985). Um modelo mais 

adequado para representar as forças mastigatórias aplicadas na mandíbula em função é 

baseado na suposição da simetria, nos quais são criados modelos matemáticos para 

desenvolver estudo em elemento finito. Estes modelos conseguem representar as forças 

mastigatórias em 3D, mas são modelos teóricos, que não podem ser reproduzidos em 

ensaios biomecânicos in vitro (Throckmorton; Throckmorton, 1985; Koolstra et al., 1988). 
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Os modelos bidimensionais descritos por Champy et al. (1976a, 1976b) e por Lodde 

e Champy (1976) mostram efeitos de tensão ao nível da dentição e efeitos de 

compressão na borda inferior. Deve-se enfatizar, no entanto, que as descrições 

bidimensionais ignoram a influência das forças contralaterais dos músculos que estão 

funcionando no ponto de equilíbrio durante a mastigação. 

Foi realizado um estudo para avaliar os efeitos de padrões de fratura de ângulo 

mandibular favoráveis e desfavoráveis sobre a estabilidade da fixação de placas em 

titânio e parafusos simulando as forças mastigatórias. Foram utilizadas hemimandibulas 

de cordeiro fixadas com placas e parafusos do sistema 2,0 mm de acordo com a técnica 

de Champy. As hemimandibulas foram fixadas nos côndilos e a carga aplicada na região 

dos incisivos. Utilizando maquina de ensaio universal a carga foi aplicada de forma 

contínua linear até ocorrer a falha do sistema onde foram registrados os valores de carga 

e deslocamento. Os autores concluem que o tipo de fratura, favorável ou desfavorável 

deve ser considerado significativamente nas fraturas de ângulo mandibular (Pektas et al., 

2012). 

Utilizando hemi-mandibulas de poliuretano, fraturadas no angulo mandibular, 

divididas em fraturas favoráveis e desfavoráveis com ou sem descontinuidade da fratura, 

fixadas com miniplacas em titânio do sistema 2,0 mm, seguindo a técnica de Champy, 

foram realizados ensaios mecânicos para avaliar a resistência mecânica. Os substratos 

foram adaptados em maquina universal de ensaios mecânicos e submetidos a carga 

constante a uma taxa de 2 mm/min. As réplicas foram adaptadas em um suporte para 

estabiliza-las e com uma ponta foram aplicadas cargas verticais em três pontos distintos,  

na região do primeiro molar no lado da fratura, na região do primeiro molar contralateral 

e entre os incisivos centrais. Os valores de carga foram obtidos em três diferentes 

momentos de deslocamento: 1 mm, 2 mm e falha de fixação. O estudo conclui que o seu 

modelo de ensaio em três locais diferentes de aplicação de carga, permite avaliar a 

influencia da anatomia mandibular e simular algumas das forças resultantes das ações 

dos músculos mastigatórios e da articulação temporomandibular. Relatam que quando a 

carga é aplicada na região dos molares ou incisivos no seu modelo, obtem-se uma 

combinação de forças de deformação torcionais e verticais, semelhantes à observada em 
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pacientes (Trivellato et al., 2014). No entando, não existe consenso na literatura científica 

sobre o local ideal de aplicação da carga. Alguns autores optam pela aplicação de carga 

nos incisivos e nos molares homolaterais (Haug et al., 2001; Bayran et al., 2009; De 

Medeiros et al., 2016), outros autores aplicam carga no segundo molar e no primeiro pré-

molar do lado seccionado e no primeiro molar do lado homolateral (Shetty et al., 1995; 

Sato et al 2010; Esen et al., 2012). 

 Através de ensaios mecânicos e fotoelásticos, utilizando hemi-mandíbulas de 

poliuretano, foi realizado um estudo comparativo de quatro modos de fixação em fraturas 

de corpo mandibular. Os ensaios foram realizados utilizando maquina universal Instron 

com velocidade de carregamento de 1mm/min, carga em newtons (N), aplicadas em um 

ponto fixo na região do dente canino. O estudo conclui que existem limitações mecânicas 

e do modulo de elasticidade ocorridos porque os testes não podem reproduzir com 

eficiência os movimentos mastigatórios e também afirma que existem diferenças dos 

módulos de elasticidade entre as mandíbulas de poliuretano e as humanas (Rodrigues et 

al., 2015) 

Em um estudo biomecânico de quatro sistemas de fixação interna diferentes para 

fraturas de ângulo mandibular foram utilizadas 40 réplicas de mandíbula de poliuretano 

empregadas com diferentes métodos de fixação. Cada grupo foi submetido a 

carregamento de 1mm/min da região molar, incisal ou homolateral. O grupo com duas 

miniplacas paralelas mostrou maior resistência para todos os deslocamentos sendo 

assim duas miniplacas paralelas proporcionam o comportamento mecânico mais 

favorável nas condições testadas (Muñante-Cardenas; Passeri, 2015). 

Vale ressaltar que a maioria dos estudos na literatura tem utilizado hemi-mandíbulas 

na avaliação de meios de fixação para fraturas de ângulo mandibular ou osteotomia 

ortognática (Ellis III; Walker, 1996; Ribeiro-Júnior et al., 2010; Trivelatto et al., 2014). 

Desta forma, a avaliação é feita apenas em um sentido.  

Em 2008 utilizando mandíbulas de cordeiro inteiras foi desenvolvido um estudo 

biomecânico com a finalidade de verificar a resistência mecânica obtida com parafusos 

bicorticais posicionais na fixação interna rígida da osteotomia sagital do ramo mandibular, 
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comparando as angulações de inserção dos parafusos. Para o teste mecânico utilizou-

se máquina de ensaio universal (Instrom 5565), na qual foi acoplado suporte metálico 

para manter as mandíbulas. Suporte este, que ao contrário dos normalmente utilizados e 

citados na literatura, permite que a mandíbula seja deformada tridimensionalmente 

durante o ensaio. Como resultado, o grupo de 90º apresentou maior resistência 

mecânica, contudo não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos. 

Conclui-se que o suporte metálico desenvolvido para manter as mandíbulas se mostrou 

eficaz, permitindo que as deformações mandibulares possam ser melhor reproduzidas 

durante o ensaio mecânico. Com a utilização da mandíbula inteira tornou-se possível 

avaliar com liberdade em três eixos no espaço os efeitos da aplicação de esforços 

resultantes da mastigação (Landgraf, 2008). 
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3 PROPOSIÇÃO  

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar comparativamente a rigidez vertical, horizontal 

e a resistência à ruptura, com liberdade de movimentos em três eixos no espaço, de 

mandíbulas fixadas com sistemas 2,0-mm locking e convencionais com uma ou duas 

placas, em fraturas unilaterais no ângulo de mandíbulas de cordeiro. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Material 
 

Este projeto de pesquisa teve a aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais 

da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (CEUA/FOUSP) sob o 

número 009/2015 (Anexo A). 

A relação dos materiais para o presente estudo está descrita, não havendo conflito 

de interesses (Anexo D) 

 

4.1.1 Mandíbulas 
 

Setenta mandíbulas frescas de cordeiro com idades de 7 meses foram adquiridas 

no frigorífico DiPaulo (Jundiaí, SP, Brasil) (Anexo B) e armazenadas em freezer a -20
o
C. 

Suas características encontram-se no Relatório de Abate (Anexo C).  

 

4.1.2 Placas e Parafusos 
 

 Foram utilizadas 15 placas Convencionais 2,0mm do tipo Mini Placa Ponte de 4 

Furos – Tipo “MD” baixo perfil e 5 placas Locking 2,0mm do tipo Mini Placa Reta 4 Furos 

Ponte baixo perfil. Ambas as placas são fabricadas em Titânio ASTM F-67 (MDT – 

Industria Comercio Importação e Exportação de Implantes SA, Rio Claro, Brasil) (Figura 

4.1). 

Foram utilizados 60 parafusos do tipo convencional Cortical 2,0 x 06 mm Cross 

Drive Tipo “MD” e 20 parafusos do tipo locking Cortical 2,0 x 06 mm Cross Drive Lock 

Speed (Figura 4.2). Ambos os parafusos são feitos em liga de titânio (Ti-6AI-4V) ASTM 
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F136 (MDT – Industria Comercio Importação e Exportação de Implantes SA, Rio Claro, 

Brasil). 

Figura 4.1 - Placas convencional (A) e locking (B) fornecidas pela empresa Biocare® 

 

 

 

 

Figura 4.2 - Parafusos convencional (A) e locking (B) fornecidos pela empresa Biocare®  
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 4.1.3 Suporte metálico sobre rolamentos 
 

Foi utilizado um suporte metálico rígido montado sobre rolamentos, desenvolvido 

para permitir o movimento da mandíbula como um todo, enquanto preserva o 

alinhamento do ponto de aplicação da carga com o eixo de aplicação da força da maquina 

de teste. A carga foi aplicada sobre o rolamento central montado sobre a barra metálica 

rígida que possuía outros dois rolamentos (Figura 4.3). 

Figura 4.3 - Suporte metálico sobre rolamentos utillizado 

 

Estes estavam fixos nos ângulos direito e esquerdo da mandíbula a ser ensaiada, 

permitindo a deformação da mandíbula durante a aplicação da carga. O posicionamento 

da mandíbula no dispositivo se deu com três pontos de apoio: côndilos e região anterior. 

A região anterior da mandíbula foi apoiada sobre um rolamento para permitir a 

deformação da mandíbula mimetizando a liberdade de movimento da mandíbula humana 

quando em função.  

Ambos os côndilos foram apoiados num suporte que imita a fossa mandibular, o 

qual permite apensas sua rotação. A aplicação da carga ocorreu bilateralmente, na região 

entre o corpo e ângulo mandibular, área de maior inserção muscular, representada pela 

região do músculo masseter. A direção da força aplicada foi semelhante aquela das fibras 

do músculo masseter. 
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4.2 Método 
 

4.2.1 Espécimes 

  

As mandíbulas foram dissecadas com completa remoção dos tecidos moles 

(músculos, periósteo, etc.) e lavadas em soro fisiológico (NaCl a 0,9%). Mantidas úmidas 

e refrigeradas até que todos os ensaios fossem concluídos (Pimentel, 2012). Para 

armazenagem, foram envoltas com panos embebidos em soro e mantidas sob 

refrigeração (-20º C) até serem descongeladas para o experimento.  

O descongelamento foi realizado mantendo as mandíbulas mergulhadas em 

solução fisiológica a temperatura ambiente entre 16°C e 25°C. A partir de 5 horas de 

imersão, estas peças anatômicas foram retiradas da solução a cada hora e o estado de 

congelamento avaliado (Unger et al., 2010; Chattah et al., 2009). Os processos 

coronóides, foram removidos bilateralmente, para facilitar o posicionamento da 

mandíbula durante o experimento.  

Selecionamos 35 mandíbulas dentre as 70. A seleção das mandíbulas foi realizada 

em duas etapas. Na primeira, obtidas as medidas das distâncias borda posterior da 

cabeça do côndilo – borda posterior do forame mentual (Foley; Beckman, 1992) (Figura 

4.4) e selecionadas as 50 mandíbulas cujas medidas se encontravam entre o valor da 

média menos um desvio padrão e o valor da média mais um desvio padrão. As 

mandíbulas selecionadas receberam fixação com dois parafusos de latão comum com 

6,0 x 21,0 mm com rosca soberba colocados em perfurações feitas com broca carbide No
  

702, na região anterior ao forame mentual (Figura 4.4). 

A seguir a região anterior da mandíbula foi estabilizada com resina acrílica 

adaptada sobre uma meia-cana de tubo de policloreto de vinil (PVC) rígido de 40 mm de 

diâmetro e 40mm de comprimento. Esta meia–cana de PVC serviu para apoio deslizante 

no dispositivo de ensaio mecânico. Esta fixação tem a finalidade de manter rígidas as 
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duas hemi-mandíbulas, visto que estes animais apresentam articulação fibrosa na região 

mediana da sínfise (Landgraf, 2008). 

Na segunda etapa foi realizada a seleção pela rigidez pré-osteotomia/fixação, 

mensurada conforme explicado abaixo, na epígrafe “ensaio mecânico”. Foram 

selecionadas aquelas 35 mandíbulas com rigidez mais próximas em torno a média. Para 

adaptação das mandíbulas ao suporte metálico sobre rolamentos, os processos 

coronóides foram seccionados e os rolamentos foram adaptados com resina acrílica.  

 
Figura 4.4 - Exemplo de mandíbula de cordeiro com a indicação da distância considerada para selecionar 

as 50 mandíbulas com valores em torno da média. Notar a fixação com os parafusos em 

região anterior ao forame mentual. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes da realização da fratura de cada mandíbula foi confeccionado um guia 

individual em gesso comum da região basal para cada uma das mandíbulas (Figura 4.4). 

A finalidade deste guia foi de manter a mandíbula na posição inicial durante a redução e 

fixação da fratura (Figura 4.7). 
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Das 35 mandíbulas, foram separadas 15 mandíbulas que serão utilizadas em outro 

trabalho. As 20 restantes foram sorteadas utilizando lista de números aleatórios (função 

aleatorioentre) na planilha Excel, divididas em 4 grupos com 5 mandíbulas em cada, 

sendo separadas conforme descrito no fluxograma. Destas foi separado um grupo com 5 

mandíbulas que foram ensaiadas hígidas.  

Para obter defeitos como fraturas favoráveis para o tratamento, o traço de fratura 

foi desenhado da seguinte maneira: um ponto (A), foi marcado no processo alveolar 5 

mm posteriormente à face distal do segundo molar (Figura 4.5); uma linha foi traçada 

perpendicular à borda inferior da mandíbula de modo que passe pelo ponto A. Um ponto 

(B) foi marcado no encontro desta linha com a base da mandíbula; um ponto C foi 

marcado 10 milímetros para anterior do ponto B. As fraturas obtidas passaram pelos 

pontos A e C (Figura 4.5) (Adaptado de Trivelatto et al., 2010). 

Figura 4.5 - Demarcação do traço de fratura na mandíbula de cordeiro. Ponto A, 5mm posterior ao 

segundo molar; ponto B, perpendicular ao ponto A; ponto C, 10mm anterior ao ponto B  

 

 

 
As mandíbulas foram seccionadas no ângulo mandibular usando uma broca 

esférica de número 7 montada em caneta reta de micromotor (1020 Standard Electric 

.

A

BC
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Console, MicroAire Surgical Instruments, Chalottesville, VA, USA) cedido pela 

BIOCARE® e sob irrigação, complementada pelo uso de cinzel reto fino. A broca produziu 

apenas um sulco na cortical vestibular e região retromolar da mandíbula e a conclusão 

da fratura foi obtida com cinzel fino, de modo que os fragmentos ficaram com 

engripamento mecânico (Figura 4.6). A seguir as fraturas foram reduzidas com o uso do 

guia feito em gesso para serem fixadas (Figura 4.7). 

 
Figura 4.6. - Mandíbula com segmentos separados pós fratura 
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Figura 4.7- Mandíbula adaptada no guia de gesso pós-osteotomia, para redução da fratura 

 

 

As fraturas foram fixadas por 3 métodos de osteossíntese com placas e parafusos, 

a saber (Figura 4.8): 

a) Uma placa convencional em titânio junto à linha oblíqua (F1PC);  

As placas foram fixadas 5mm abaixo da linha oblíqua, com parafusos monocorticais 

(Ehrenfeld et al., 2012; Pektas et al., 2012). 

b) Duas placas convencionais em titânio, uma em região basilar da mandíbula e outra 

placa junto à linha oblíqua, de modo monoplanar (F2PC); 

As placas foram fixadas, uma placa ficou disposta a 5mm da linha obliqua e outra 5mm 

acima da base da mandíbula, ficando entre a base e o canal mandibular (Alkan et al., 

2007). 

c) Uma placa do sistema Locking 2,0 junto à linha oblíqua (FL); 
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As placas foram fixadas 5mm abaixo da linha oblíqua, com parafusos monocorticais. 

(Ehrenfeld et al., 2012; Pektas et al., 2012). 

 
Figura 4.8 - Imagem com os três tipos de fixações, sendo F1PC à esquerda, F2PC no centro e FL à 

direita  

 

 

 

Em todos os grupos, a fim de evitar a má adaptação, as placas foram previamente 

dobradas, ajustadas e depois parafusadas nas mandíbulas. A padronização da 

localização das placas na mandíbula, foi obtida com uso de uma régua. Para o correto 

posicionamento das placas foram realizadas radiografias das mandíbulas a fim de se 

visualizar o canal mandibular, sendo instaladas acima do mesmo em cerca de 5mm 

(Figura 4.9). Para as perfurações, utilizamos broca longa com 1,6 mm de diâmetro com 

guia em 6mm, conectada a uma peça reta em baixa rotação com irrigação contínua. 

Visando padronizar e minimizar possíveis variações, todas as osteotomias, perfurações 

e fixações foram feitas pelo mesmo pesquisador. 
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Figura 4.9 Imagem radiográfica da região de ângulo mostrando a localização inferior do canal mandibular 

próximo a base da mandíbula. 

 

 
Figura 4.10 – Divisão dos grupos amostrais.( F1PC – Favorável – 1  Placa convencional; F2PC – 

Favorável 2 Placas Convencionais; FL – Favorável Locking H - Hígidas)  
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4. 2. 2 Ensaio Mecânico  
 

Um suporte metálico sobre rolamentos foi utilizado, o qual permite a 

movimentação e deformação das mandíbulas durante a aplicação da carga, de modo a 

imitar a liberdade de movimentos de uma mandíbula humana em função (Landgraf, 

2008). O posicionamento da mandíbula no dispositivo se deu com três pontos de apoio, 

sendo os côndilos e a região anterior. A aplicação da carga ocorreu bilateralmente, na 

região entre o corpo e ângulo mandibular, área de maior inserção muscular, ou seja, 

região do músculo masseter, na direção de suas fibras (Figura 4.10). O dispositivo de 

aplicação de carga também tinha liberdade para a movimentação independente dos dois 

pontos onde a carga será aplicada, tal como ocorreria numa mandíbula em função (Figura 

4.11). 

 
Figura 4.11 - Representação esquemática do crânio do cordeiro e a identificação do apoio no côndilo (A); 

a carga é aplicada no ângulo da mandíbula pela ação dos músculos mastigatórios maiores 

(B); a resistência é exercida na região de implantação dos dentes (C) 
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Figura 4.12- Máquina de ensaios Instron® para realização do ensaio biomecânico. No detalhe, a mandíbula 

posicionada para a medição da rigidez. As setas de duas pontas indicam apoios que permitem 

liberdade de movimentos por giro ou deslizamento. A seta de uma ponta indica o ponto de 

aplicação da carga 

 

 

Após o correto posicionamento da mandíbula e centralização do carro na base da 

máquina de ensaio universal Instron 5565 (Illinois Tool Works Inc., Norwood, MA, USA), 

se iniciou o ensaio mecânico, o qual foi dividido em três etapas, que constou de: 

4.2.2.1 - Rigidez pré-osteotomia 

 
Antes de receberem a osteotomia na região de ângulo, todas as mandíbulas foram 

ensaiadas para obter sua rigidez. Para este ensaio foram aplicados três ciclos de 

deslocamento, numa velocidade de 0,07mm/s para o carregamento e 0,14mm/s para o 

descarregamento, com intervalo de 120s entre cada ciclo. O primeiro deslocamento será 

de 0,25mm, o segundo 0,5mm e o terceiro 0,75mm com parada de 30s (Figura 4.
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Figura 4.13 -  Imagem ilustrativa demonstrando os deslocamentos vertical e horizontal e os valores de 

carga atingidos durante os 3 ciclos realizados pela máquina Instron em uma mandíbula. 

Os algarismos indicam os pontos máximos atingidos na direção vertical em cada um dos 

ciclos: 1 = primeiro ciclo; 2 = segundo ciclo; 3 = terceiro ciclo; as letras indicam os pontos 

correspondentes do deslocamento horizontal: A = primeiro ciclo; B = segundo ciclo e C  = 

terceiro ciclo. 

 

 

Os ciclos foram aplicados para garantir o perfeito assentamento da mandíbula no 

dispositivo de ensaio, e o tempo de espera entre ciclos será adotado ao verificar-se que 

a total recuperação da deformação elástica da mandíbula não ocorre imediatamente 

depois de removida a carga (o que caracteriza um material visco-elástico). O tempo de 

espera para que a mandíbula retorne à posição inicial será inferior a dois minutos, então 

adotaremos este valor como padrão. Para cálculo da rigidez da mandíbula será adotado 

como padrão o terceiro ciclo (Figura 4.13), visto que este apresenta melhor uniformidade 

no traçado do gráfico, possivelmente devido a uma melhor acomodação da mandíbula 

sobre o suporte metálico ( Landgraf, 2008).
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Figura 4.14 -  Imagem ilustrativa demonstrando o terceiro ciclo realizado pela máquina Instron utilizada 

para obtenção do cálculo da rigidez de uma mandíbula. A descrição do método de cálculo 

se encontra no texto. 

  

 

Para o cálculo da rigidez vertical e horizontal adotamos a fórmula y=αx, onde y é 

a carga, α é a rigidez e x é o deslocamento. Com isso, observando o gráfico acima (Figura 

4.14) obtivemos o valor da rigidez vertical da seguinte forma, o ponto 1 mostra a 

intersecção entre a carga de 353,31N e o deslocamento vertical de 0,75mm, utilizando a 

fórmula 353,31=α0,75 obtivemos o valor de 471,08N/mm. Do mesmo modo calculamos 

o valor de rigidez horizontal onde o ponto A mostra a intersecção entre a carga de 

353,31N e o deslocamento horizontal de 0,33mm, utilizando a fórmula 353,31=α0,33 

obtivemos o valor de 1070,65N/mm. Ou seja, quanto maior a carga necessária para 

causar um determinado deslocamento, maior será a rigidez. 

 

Para o cálculo da rigidez Horizontal, com a utilização de uma câmera com alta 

resolução, foram gravados vídeos dos ensaios (SM-G920I Galaxy S6, SAMSUNG 

Eletrônica da Amazônia Ltda, Manaus, Brasil). Nos rolamentos foram adicionadas argolas 

com uma antena metálica e uma bolinha vermelha em destaque na ponta. As pontas das 

antenas se deslocaram conforme o deslocamento dos rolamentos que estavam 
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localizados fixos nos ângulos das mandíbulas. A câmera ficou posicionada de forma a 

gravar a movimentação horizontal dos ângulos da mandíbula durante o ensaio gravando 

assim o deslocamento horizontal provocado pelos ângulos mandibulares. Estes vídeos 

foram analisados com a utilização do programa Tracker versão 4.93 (Copyright 2016 

Douglas Brown – www.physlets.org/tracker) (Figura 4.15). Como valor de rigidez 

horizontal, adotamos a mesma forma de cálculo para a rigidez descrita no paragrafo 

acima. 

Figura 4.15 - Imagem do vídeo gravado pela câmera no programa Tracker utilizado para obtenção do 

valor do deslocamento horizontal para o cálculo da rigidez horizontal 
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4.2.2.2 –Rigidez pós-osteotomia 

 

Após serem seccionadas e fixadas, as mandíbulas passaram pelo mesmo ensaio 

da epígrafe anterior e iremos calcular um novo valor de rigidez tanto vertical quanto 

horizontal.  

4.2.2.3 –Resistência à ruptura 

 

Imediatamente depois de se obter o valor de rigidez pós-osteotomia as mandíbulas 

foram submetidas à carga compressiva com deslocamento contínuo de 1 mm por minuto, 

até ocorrer deformação do sistema e posterior falha do sistema utilizando uma máquina 

de ensaio mecânico para este fim a Kratos – modelo IKCL3 - USB (Kratos Equipamentos 

Industriais LTDA., Cotia, SP, Brasil). Foi adotado como critério para falha a diminuição 

abrupta de vinte por cento da carga aplicada sobre a mandíbula. Como modos de falha 

do sistema serão considerados a soltura dos parafusos e a fratura por arrancamento. Em 

substituição a máquina Instron, esta máquina foi utilizada pois possuía célula de carga 

suficiente para que ocorressem as falhas no sistema. 

Cinco mandíbulas hígidas foram ensaiadas seguindo os mesmos parâmetros de 

ensaio, obtendo uma referência para comparar os valores de resistência à ruptura das 

mandíbulas seccionadas
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Figura 4.16 -  Imagem ilustrativa demonstrando a carga atingida até ocorrer a ruptura do sistema 

realizado pela máquina Kratos. 
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4.3 Análise Estatística 
 

Os valores de rigidez vertical e rigidez horizontal foram submetidos a duas análises 

de variâncias separadas (ANOVA) de medidas repetidas no mesmo espécime (“split-

plot”) tendo como fontes de variação o tipo de fixação e a fase do teste (pré e pós-

osteotomia). As médias da interação contrastadas pelo teste de Tukey.  

Os valores de resistência à ruptura foram submetidos a análise de variância 

(ANOVA) de uma única fonte de variação com quatro níveis ([1] mandíbulas hígidas, [2] 

fraturas fixadas com placa convencional junto à linha obliqua, [3] fraturas fixadas com 2 

placas convencionais junto à linha obliqua e região de base de mandíbula, [4] fraturas 

fixadas com placa locking 2,0 junto à linha obliqua e as médias contrastadas pelo teste 

de Tukey. 

  



59 

 

5 RESULTADOS 
 

Os resultados se dividem em pré-osteotomia, com as mandíbulas hígidas e, pós-

osteotomia/fixação, com os quais comparamos dois tipos de rigidez, vertical e horizontal, 

além da resistência à ruptura ou à falha na fixação para os três grupos. Como controle, 

utilizamos os valores referentes às mandíbulas hígidas ou de pré-osteotomia. Os valores 

da média e desvio padrão de rigidez e resistência à ruptura ou à falha na fixação de cada 

grupo estão descritos na Tabela 5.1.  

Observa-se uma queda nos valores da rigidez, tanto vertical como horizontal, 

quando comparamos os dados de pré-osteotomia com a rigidez pós-osteotomia/fixação. 

Os valores de resistência à ruptura são menores estatisticamente em todos os grupos 

quando comparados ao nosso grupo controle de mandíbulas hígidas.  

Entre os tipos de fixação utilizados, aquela realizada com duas placas 

convencionais mostrou maior resistência quanto à rigidez vertical quando comparada 

tanto à uma placa convencional quanto com uma placa locking.   
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Tabela 5.1 - Análise descritiva entre os valores de rigidez pré e pós-osteotomia/fixação, vertical e 

horizontal, e resistência à ruptura entre os grupos  

 

Grupos Rigidez 

Pré 

Vertical 

(N/mm) 
Média (DP) 

Rigidez 

Pré 

Horizontal 

(N/mm) 
Média (DP) 

Rigidez 

Pós 

Vertical 

(N/mm) 
Média (DP) 

Rigidez 

Pós 

Horizontal 

(N/mm) 
Média (DP) 

Resistência 

à ruptura 

  (N) 
Média (DP) 

F1PC 394,09
a 

(63,75) 

784,85
A
 

(323,05) 

135,14
b 

(38,53) 

204,95
B 

(151,51) 

760,61
α
 

(492,4) 

F2PC 397,18
a
 

(77,88) 

1176,43
A
 

(533,55) 

284,29
a 

(53,73) 

608,01
B 

(300,41) 

889,28
 α 

(386,3) 

FL 405,22
a 

(80,44) 

1017,00
A 

(459,59) 

116,87
b 

(18,61) 

105,47
B 

(43,18) 

780,23
 α
 

(148,9) 

Hígido 

(controle) 

406,09
a
 

(118,78) 

1588,34
A
 

(1027,17) 

- - 1450,23
β
 

(222,00) 
 

F1PC: Fratura com uma placa convencional 

F2PC: Fratura com duas placas convencionais 

FL: Fratura com placa Locking 

Hígido: Mandíbula sem fratura (hígida) 

Letras diferentes representa diferença estatística entre os grupos (p<0,05) 

Letras maiúsculas indicam comparação entre rigidez horizontal 

Letras minúsculas indicam comparação entre rigidez vertical 

Letras gregas indicam comparação entre a resistência a ruptura 

Resultados obtidos através do teste de Tukey. 

 

 

 

Com relação aos valores de rigidez vertical entre os diferentes os grupos 

analisados (Figura 5.1), não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes, 

quando observamos apenas os valores pré-osteotomia/fixação (p= 0,062).  

 Ao compararmos os valores de rigidez vertical entre pré e pós-osteotomia/fixação 

(Tabela 5.1), observamos que houve uma diminuição significante dos valores de rigidez 

(p< 0,0001). Quando observamos individualmente os tipos de fixação quanto aos valores 

de rigidez vertical pós-osteotomia/fixação, houve uma diferença entre os tipos de fixação 

analisadas (p= 0,009). O grupo F2PC (fratura fixada com duas placas convencionais) 

apresentou rigidez próxima aos valores pré-osteotomia/fixação (p= 0,068), sendo que os 

outros dois grupos (FL e F1PC) apresentaram diferença altamente significante analisadas 

em relação aos valores pós (p= 0,0001). Dados do teste de Tukey encontram-se 

anexados ao final deste volume (Anexo E). 
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 Figura 5.1 – Gráfico de médias da rigidez vertical pré e pós-osteotomia/fixação, As Elipses englobam as 

médias que não se diferenciam estatisticamente (dados obtidos através de Análise de 

Variância de Medidas Repetidas α=5% e teste de Tukey α=5%). 

 

  

 

Com relação aos valores de rigidez horizontal entre os diferentes tipos de fixação 

analisadas (Figura 5.2), não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes, 

quando observamos apenas os valores pré-osteotomia/fixação (p= 0.067). Conforme 

mostrado na Figura 5.2, os valores de rigidez horizontal do pós-osteotomia apresentaram 

diminuição significante de seu valor quando comparada a rigidez pré-osteotomia/fixação, 

independentemente do tipo de fixação (p=0,0005). Porém, quando comparados entre os 

tipos de fixação, não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes (p= 

0,578) na rigidez horizontal.  
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 Figura 5.2 - Gráfico de médias da rigidez horizontal pré e pós-osteotomia/fixação. As Elipses englobam 

as médias que não se diferenciam estatisticamente (dados obtidos através de Análise de 

Variância de Medidas Repetidas α=5% e teste de Tukey α=5%). 

 

  

 

Quanto aos valores de resistência à ruptura, embora os valores do grupo F1PC 

apresentaram valores numericamente inferiores aos grupos F2PC e FL, não houve 

diferença estatisticamente significante entre os mesmos (p= 0,170). Porém, quando 

comparado aos valores de resistência à ruptura relacionada à mandíbula hígida (grupo 

controle), todos os tipos de fixação apresentaram-se inferiores (p= 0,0001) (Figura 5.3). 

  

PRE-POS*Fixação; MQO
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 Figura 5.3 - Gráfico de médias da resistência a ruptura dos três tipos de fixação e da mandíbula hígida. 

As Elipses englobam as médias que não se diferenciam estatisticamente (dados obtidos 

através de Análise de Variância de Medidas Repetidas α=5% e teste de Tukey α=5%). 

 

 

 

Até ocorrer deformação do sistema e sua posterior falha adotamos como critério 

para falha, a diminuição abrupta de vinte por cento da carga aplicada sobre a mandíbula. 

Encontramos no grupo F1PC um maior número de arrancamento e fratura de 

fragmento do coto ósseo (60%) e também torção da placa com espaçamento entre os 

cotos da fratura maior que 1cm (20%) e falha no sistema onde os parafusos se soltaram 

(20%). (Figura 5.4).  Já no grupo F2PC encontramos um maior número de falha do 

sistema na placa localizada junto a linha obliqua onde os parafusos se soltaram (80%) e 

também fratura do côndilo (20%) (Figura 5.5). No grupo FL encontramos em maior 

número soltura com deformação da placa permanecendo os parafusos fixados (60%) e, 

também espaçamento entre os cotos da fratura maior que 1cm (20%) e fratura de côndilo 

(20%) (Figura 5.6)  
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 Figura 5.4 - Imagem da falha do sistema convencional F1PC / Arrancamento e fratura de fragmento do 

coto ósseo  
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Figura 5.5 - Imagem da falha do sistema Convencional F2PC / Falha do sistema na placa localizada junto 

a linha obliqua onde os parafusos localizados no segmento distal estão soltos e a placa esta 

levemente deslocada observando-se a região onde se fixavam os parafusos. 
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Figura 5.6 - Imagens da falha do sistema Locking  FL / Soltura com deformação da placa permanecendo 

os parafusos fixados. à esquerda vista geral e à direita em detalhe   
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6 DISCUSSÃO 
 

Neste trabalho foi realizado um ensaio mecânico que avaliou comparativamente o 

desempenho mecânico, aferido através de medidas de rigidez e de resistência à ruptura, 

de três tipos de fixações para fraturas favoráveis do ângulo mandibular. Dentre elas, 

foram utilizadas fixações com uma placa convencional (F1PC), fixação com duas placas 

convencionais (F2PC) e fixação com placa locking (FL). Todas as placas eram do sistema 

2,0-mm e as fraturas unilaterais no ângulo de mandíbulas de cordeiros, sob esforços em 

três eixos no espaço. 

 Foi observada uma diminuição significante dos valores de rigidez vertical ao 

compararmos os valores entre pré e pós-osteotomia/fixação. Houve também uma 

diferença significante entre os tipos de fixação analisadas nos valores de pós-

osteotomia/fixação, onde o grupo F2PC apresentou maior rigidez que os demais. Em 

relação à rigidez horizontal, foi observada uma diferença significante ao compararmos os 

valores entre pré e pós-osteotomia/fixação. Porém ao se comparar os três tipos de 

fixações diferentes, não houve diferença significante entre os grupos. Com vistas à 

resistência a ruptura, não houve diferença estatisticamente significante entre os três 

grupos. Porém, quando comparados aos valores de resistência à ruptura da mandíbula 

hígida, todos os tipos de fixação apresentaram-se inferiores. Vale ressaltar que ao nosso 

ver é de maior importância clínica a rigidez vertical, portanto o grupo com maior 

resistência foi o F2PC. 

Os estudos in vitro dos sistemas de fixação em osteotomia mandibular fazem uso 

de diferentes substratos. Na literatura, verificamos vários tipos de substratos disponíveis 

que podem ser utilizados em ensaios biomecânicos, como a mandíbula humana 

cadavérica (Ardary, 1989; Throckmorton et al., 1992; Schwimmer et al., 1994; Kohn et al., 

1995; Kim et al., 1995), mandíbula de animais, como cordeiro, costela bovina, (Foley; 

Beckman, 1992; Uckan et al., 2001; Nissenbaum et al., 1997; Gomes et al., 2003), além 

de réplicas sintéticas de poliuretano ou mesmo madeira (Maureret al., 1999; Kohn et al., 

1995; Kim et al., 1993; Foley; Beckman, 1992; Murphy et al., 1997; Erkmen et al., 2005a, 

2005b).  
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A mandíbula humana, embora seja aparentemente a mais indicada, tem como 

grande desvantagem a dificuldade na obtenção de vários espécimes, além de não haver 

padronização anatômica (Landgraf, 2008). Devido a algumas limitações na obtenção de 

um modelo ideal, acreditamos que num estudo onde sejam necessários vários 

espécimes, devemos utilizar modelo que seja barato, disponível, de fácil obtenção e que 

seja reproduzível para o experimento em questão, além de possibilitar a padronização 

prévia para realização dos ensaios biomecânicos. Sendo assim, as mandíbulas de 

animais vêm sendo utilizadas por alguns autores (Alkan et al., 2007; Pektas et al., 2012; 

Poon et al., 2013). De modo geral, estas podem ser conseguidas mais facilmente, com 

custo reduzido, dependendo do animal escolhido. Dentre elas, a que é mais 

frequentemente utilizada em ensaios mecânicos é a mandíbula de cordeiro (Pektas et al., 

2012). Estudos comparando a qualidade óssea de mandíbulas de carneiro eliminaram 

esta variável para os estudos com este substrato (Wittenberg et al, 1997). 

Além disso, as principais vantagens da utilização do modelo animal, como o relatado 

no presente estudo, podemos citar a disponibilidade, baixo custo e facilidade na 

obtenção. Além dos requisitos favoráveis já discutidos, outro fator levado em 

consideração foi o fato de sua anatomia ser, a grosso modo, semelhante à anatomia 

humana. Ela tem sido utilizada e validada por diferentes autores, com sucesso, em 

ensaios biomecânicos da osteossíntese mandibular.  

Por outro, alguns estudos se utilizam de réplicas sintéticas com o intuito de oferecer 

maiores padrões anatômicos e estruturais do osso humano (Ribeiro-Júnior et al., 2010 

Brasileiro et al., 2012; Pereira-Filho et al., 2013; Trivellato et al., 2014; Rodrigues et al., 

2015 ; Muñante-Cardenas; Passeri, 2015). Elas apresentam cortical densa e compacta, 

preenchida por medular porosa, semelhante ao encontrado na mandíbula humana. A 

grande vantagem dos modelos sintéticos é a padronização anatômica, onde todos os 

espécimes seguem uma mesma forma estrutural. Porém, não se tem certeza de que se 

esse material teria o mesmo comportamento do osso fresco quanto a rigidez. Outro 

contraponto a ser levado em consideração durante a escolha do substrato a ser utilizado 

nos estudos é a possibilidade de ocorrência de engripamento observado após a fratura 
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na mandíbula animal. Devemos considerar a hipótese de não haver engripamento 

quando do uso de mandíbulas de poliuretano seccionadas com motores ou serras.  

A idade média das mandíbulas utilizadas neste estudo foi de 7 meses. Esse dado 

difere de alguns estudos encontrados na literatura utilizando mandíbulas de carneiro com 

médias de idade de 9 a 11 meses (Pektas et al., 2012). Porém há o relato do uso de 

mandíbulas de carneiros com 4 anos de idade (Wittenberg et al., 1997). Este aspecto é 

pouco discutido na literatura, sendo importante a padronização das mandíbulas utilizadas 

num determinado estudo para evitar que essas possuam densidades ósseas divergentes 

e, portanto, respostas muito diferentes. No presente estudo, na obtenção da resistência 

à ruptura da mandíbula hígida ocorreram fraturas de côndilo. Também, em alguns 

espécimes de mandíbulas fixadas dos grupos F2PC e FL, a resistência à ruptura foi 

verificada ao ocorrer a fratura do côndilo. Devemos considerar a possibilidade de ter 

havido falha no substrato, tanto no teste das mandíbulas hígidas como no das fixadas,  

pela menor idade dos espécimes utilizados neste trabalho. 

No presente estudo as mandíbulas foram conservadas congeladas, sendo 

descongeladas horas antes do procedimento experimental. Sabe-se que não há 

diferenças significantes entre as propriedades mecânicas do osso fresco e osso 

congelado quando armazenado a -20 º C (Evans, 1973), desde que retorne à temperatura 

ambiente antes do teste (Ashman e Van Buskirk, 1987). Com base nestes achados e 

concordando com outros autores (Foley; Beckman, 1992; Nissenbaum et al, 1997; Uckan 

et al., 2001; Gomes et al., 2003), mantivemos as mandíbulas congeladas. As mandíbulas 

foram envoltas em compressas com soro fisiológico, colocadas em sacos plásticos, onde 

se tomou cuidado para que elas permanecessem em estado úmido e hidratadas, sendo 

então congeladas e armazenadas a –20º C, corroborando com o proposto por outro 

estudo (Pimentel, 2012).  

Devemos levar em consideração que ao utilizar a mandíbula inteira conseguimos 

promover uma simulação mais fidedigna sob os três eixos no espaço, o que é 

impossibilitado quando utilizamos hemi-mandíbulas. Além disso, ao utilizarmos hemi-

mandíbulas reproduzimos apenas um ensaio do tipo alavanca (cantilever) sobre 2 eixos 

o qual não simula corretamente as forças produzidas pelo grupo de músculos 
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mastigatórios. Alguns poucos trabalhos que utilizaram a mandíbula inteira fizeram seus 

ensaios mecânicos analisando a aplicação de forças de alavanca nos molares 

homolaterais, incisivos e molares contralaterais (Pereira-Filho et al., 2013; Trivellato et 

al., 2014) Vários estudos têm utilizado modelos com apenas dois pontos de carga 

(cantilever), ou seja, um ponto em uma extremidade, onde o espécime é mantido fixado, 

e outro na extremidade oposta onde é aplicada a carga compressiva (Ikemura et al., 1984; 

Crofts et al., 1990; Lee; Piecuch, 1992; Anucul et al., 1992; Foley; Beckman, 1992; Haug, 

1993; Hegtvedt et al., 1994; Loukota; Shelton, 1995; Murphy et al., 1997; Haug et al,1999; 

Gomes et al., 2003; Ribeiro Junior et al., 2010; Pektas et al., 2012; Trivellato et al., 2014; 

Negreiros; Lyrio, 2014) Entretanto, a biomecânica da mandíbula humana em função 

mastigatória é bem mais complexa que movimentos apenas verticais (Throckmorton; 

Throckmorton, 1985; Koolstra et al., 1988). 

Um modelo de três pontos, desenvolvido previamente num estudo permitiu a 

formação da curva carga versus deslocamento, além de gerar medidas reproduzíveis dos 

limites elásticos que puderam ser comparadas entre os diferentes tipos de fixação 

(Armstrong et al. 2001). O referido modelo apresenta um ponto de carregamento com 

dois apoios, ou seja, um apoio na região dos côndilos, outro na região anterior, e por 

último, a carga é aplicada na região de ângulo mandibular onde se inserem as fibras do 

músculo masseter. 

Neste estudo, utilizamos um suporte sobre rodas o qual aproximou-se da mecânica 

mandibular em função, pois, diferente dos modelos anteriores, este suporte permite a 

aplicação de carga com liberdade nos três eixos no espaço que foram geradas pela 

máquina de ensaio (Landgraf et al., 2008). Esta deformação, em outros ensaios com 

hemimandibulas era absorvida pela haste de fixação utilizada geralmente no ramo e 

côndilo. 

Dentre todos os estudos que avaliam a biomecânica dos sistemas de fixação, 

existem controvérsias com relação ao critério adotado para avaliar a falha das fixações. 

A falha clínica pode ocorrer ainda antes do momento que ocorre a fratura em um ensaio 

mecânico, porém nem sempre o ponto experimentalmente pré-definido como falha 

relaciona-se com a falha clínica em si (Armstrong et al., 2001). De um modo geral muitos 
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estudos se valem da falha ou deslocamento do sistema. Porém clinicamente, pequenos 

deslocamentos que possam levar inclusive a alterações oclusais, não necessariamente 

estão vinculados à falha do sistema podendo a placa e parafusos terem se mantido em 

posição. 

Entretanto, num modelo experimental essa falência do sistema de fixação pode ser 

definida como um ponto de inflexão entre a fase elástica e plástica na curva de carga 

versus deslocamento (Ikemura et al., 1984, 1988; Throckmorton; Throckmorton, 1985; 

Hegtvedt et al., 1994; Edwards; David, 1996).  

Sabe-se que há diminuição na força de mordida no período pós-operatório em 

indivíduos submetidos à cirurgia ortognática ou tratamento de fraturas maxilo-

mandibulares. Isto é importante devido ao fato de que mesmo um sistema de fixação 

sendo menos rígido e menos estável, do ponto de vista biomecânico, pode apresentar 

sucesso clínico tão bom quanto um sistema teoricamente mais resistente. Vários estudos 

têm demonstrado que depois de uma fratura ou cirurgia mandibular, há diminuição na 

força de mordida. Estudos com paciente verificaram que uma semana após o tratamento 

de fratura de ângulo mandibular, estes apresentavam apenas 31% da carga vertical 

máxima (Gerlach; Schwarz, 2002). Outro trabalho mostrou que a força de mordida na 

região de molares, cai cerca de metade do seu valor para homens e de um terço a metade 

para mulheres no período pós-operatório imediato (Throckmorton et al., 1996). Da 

mesma forma, foi observado em macacos que após cirurgia para avanço mandibular 

houve uma diminuição significativa da força de mordida no pós-operatório de doze 

semanas quando comparado com o pré-operatório. Porém nenhum grupo mostrou 

rotação significante do segmento proximal após a cirurgia (Ellis et al., 1988) 

Neste estudo foi realizado uma fratura de ângulo mandibular favorável ao 

tratamento que foi repetida em todos os grupos para fins de padronização. A princípio, a 

fratura favorável permite uma maior facilidade de fixação e também o tratamento por meio 

do acesso intra-oral, corroborando com outros autores (Pektas et al., 2012). 

A fixação interna é um sistema composto de uma placa anexada ao parafuso por 

meio da interface parafuso-osso e é utilizada rotineiramente para cirurgia de tratamento 
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das fraturas de mandíbula. A vantagem da sua utilização é a garantia de uma estabilidade 

adequada da fratura, reduzindo o risco de deslocamento pós-operatório dos fragmentos 

fraturados, menor pressão sobre o osso, além de apresentar uma fácil adaptabilidade e 

a possibilidade de realizar-se uma abordagem intra-oral, sem a necessidade de expor 

grande extensão óssea para a redução cirúrgica, permitindo uma reparação adequada, 

retorno da função mandibular precoce e principalmente sem a utilização de bloqueio 

maxilo-mandibular no período pós-operatório (Ellis III; Graham, 2002; Moraes et al., 2010; 

Kumar et al., 2013; Chrcanovic, 2014; Singh et al., 2014; Yang; Patil, 2015).  

A utilização de uma única miniplaca para o tratamento das fraturas de ângulo é a 

forma que há mais tempo vem sendo utilizada. Em 1973 foi descrita sua utilização para 

o tratamento de fraturas mandibulares que podem ser facilmente dobradas e instaladas 

por via intraoral e fixadas com parafusos monocorticais (Michelet et al., 1973). Já em 

1978 foram realizados uma série de experimentos com placas que delinearam as linhas 

ideais de osteossíntese para fraturas em mandíbula. (Champy et al., 1978). Seu emprego 

consiste na osteossíntese monocortical, justa-alveolar e subapical, sem compressão e 

sem bloqueio intermaxilar e pode ser utilizada em muitos tipos de fratura de mandíbula. 

Esta técnica foi descrita como tendo as seguintes propriedades: acesso cirúrgico simples 

sem cicatriz desnecessária; efeitos colaterais reduzidos; necessidade de correção pós-

operatória reduzida; bloqueio intermaxilar não é necessário no pós operatório além do 

fato que a redução do desconforto é de grande benefício ao paciente (Champy et al., 

1976a).  

Testes de experimentação multidisciplinar, por verificação anatômica e estudos 

biomecânicos definiram as linhas ideais de osteossíntese. Como as placas ósseas são 

pequenas e os parafusos monocorticais, a fixação pode ser aplicada nessas áreas mais 

vantajosas do ponto de vista mecânico e sem danificar os dentes. No caso das fraturas 

de ângulo, os estudos demonstraram que o melhor local para a instalação da placa é a 

parte achatada localizada na região do terceiro molar onde apresenta fácil acesso e 

resistência extrema do osso cortical. Porém uma osteossíntese localizada abaixo, na 

superfície externa da mandíbula, é considerada solida o suficiente para suportar as 

cargas das forças mastigatórias nesta região (Champy et al., 1976b). 
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Em nosso estudo foi utilizada uma placa convencional do sistema 2,0 mm junto a 

linha oblíqua externa que é considerada adequada para este tipo de fratura. Um estudo 

biomecânico com uso de uma única placa utilizando a técnica de Champy comparou 

placas do sistema 2,0 mm com placas do sistema 1,6 mm e verificou que as placas deste 

último sistema não foram suficientes para resistir às forças semelhantes às mastigatórias 

(Esen et al., 2012). Com base no tratamento de pacientes com fraturas de ângulo tem se 

afirmado que o uso de uma única miniplaca fixada na borda superior da mandíbula é um 

método simples, rápido, seguro e eficaz (Ellis III; Walker, 1996). Um estudo mostrou que 

na atualidade, há uma tendência da utilização de uma miniplaca na borda superior da 

mandíbula para tratamento das fraturas de ângulo mandibular, com base num 

levantamento entre professores norte americanos, reportando um predomínio da técnica 

de Champy (Gear et al., 2005) 

Estudos biomecânicos tem mostrado eficiência da utilização das placas 

convencionais do sistema 2,0 mm localizadas junto à linha oblíqua. A comparação de sua 

utilização em fraturas favoráveis e desfavoráveis na região do ângulo mandibular mostrou 

serem efetivas nas duas situações (Pektas et al., 2012). Também quando se refere à 

descontinuidade da fratura tem sido demonstrado que a presença deste defeito não 

interferiu com a resistência mecânica do sistema de fixação (Trivelato et al., 2014). 

Com relação à fixação com duas placas, tem sido relatada uma maior estabilidade 

entre os fragmentos do osso fraturado, fornecendo um melhor ambiente para a reparação 

óssea (Kroon et al., 1991, Choi et al., 1995, Alkan et al., 2007). No entanto, parece haver 

inconsistência entre os resultados de modelos biomecânicos de dispositivos de fixação 

aplicados nas fraturas simuladas do ângulo mandibular e seus desfechos clínicos. Alguns 

modelos biomecânicos desenvolvidos mostraram que a fixação com duas placas 

proporciona maior estabilidade do que uma (Kroon et al., 1991, Choi et al., 1995, Alkan 

et al., 2007). Além disso, alguns estudos biomecânicos demonstraram que as placas 

tridimensionais também fornecem mais estabilidade do que uma única miniplaca (Alkan 

et al., 2007; Wittenberg et al., 1997). 

Em nosso trabalho, observamos vantagem da fixação com duas placas para o 

tratamento das fraturas de ângulo mandibular apenas em relação à rigidez vertical. 
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Relacionado à rigidez horizontal e à resistência à ruptura não houve vantagem entre os 

sistemas. Desta forma, a possibilidade de que o método com duas placas tenha sido mais 

efetivo para se contrapor as forças verticais e não as horizontais deve ser considerada. 

Em um teste para avaliar a estabilidade da fixação da fratura de ângulo mandibular com 

duas placas em comparação com o uso de uma miniplaca, foi observado que a utilização 

de duas miniplacas promovem maior estabilidade (Choi et al., 1995). 

Em uma comparação biomecânica de quatro técnicas de fixação para fraturas de 

ângulo mandibular utilizou uma placa convencional segundo técnica de Champy, duas 

placas convencionais paralelas e placas 3D de quatro e oito furos foi encontrado melhor 

resultado para duas placas nos ensaios para carga incisal, carga em molar e resistência 

a ruptura (Muñante-cardenas; Passeri, 2015). 

Alguns pesquisadores têm defendido o uso de duas miniplacas para fraturas do 

ângulo mandibular ao invés de uma (Levy et al., 1991; Fox; Kelman., 2003; Schierle et 

al.,1997), considerando que as fixações com uma única miniplaca não podem controlar 

as forças de flexão ou torção, especialmente quando a mandíbula é carregada 

homolateralmente. Por outro lado, os resultados clínicos são variáveis quanto à 

quantidade de estabilidade que deve ser proporcionada ao longo do ângulo fraturado da 

mandíbula (Fox; Kellman., 2003). 

Taxas muito altas de complicações (29%), principalmente infecções foram 

encontradas quando do tratamento das fraturas de ângulo mandibular tratadas com duas 

miniplacas (Ellis III; Walker, 1994). De fato, estudos clínicos têm demonstrado uma maior 

ocorrência de complicações mais graves como uso de duas ao invés de uma miniplaca. 

Considera-se que a fratura teria reparado adequadamente no período em que foi 

necessário a remoção da placa pois nenhuma fixação adicional era necessária, levando 

a um maior custo do tratamento (Ellis III, 2009). 

O método mais comumente utilizado para estabilizar fraturas através do ângulo da 

mandíbula pela por cirurgiões na América do Norte e Europa é com uma única miniplaca 

(Gear et al., 2005). Uma série de estudos tem sido realizados para demonstrar as 

diferenças entre as fixações da fratura de angulo mandibular com uma ou duas 
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miniplacas. Entretanto, estudos têm demonstrado que das diferentes técnicas utilizadas 

para fixar fraturas do ângulo mandibular, a miniplaca única na região superior tem menor 

morbidade, com menor número de complicações (Levy et al., 1991; Ellis III, 1999;  

Siddiqui e al., 2007).  

A utilização de uma única placa tornou-se, portanto, a técnica padrão para o 

tratamento de fraturas do ângulo mandibular. Alguns estudos in vitro relataram que sob 

carga funcional foi observado um espaçamento entre os segmentos fraturados próximo 

a base da mandíbula do lado fixado, isto ocasionado pela ausência de uma segunda 

miniplaca (Michelet et al.,1973; Champy et al., 1978; Choi et al.,1995). Tem sido relatado 

que a utilização de uma única miniplaca para o tratamento das fraturas de ângulo pode 

levar apenas a complicações menores, como infecções leves, edema ou queixas de dor 

na região da placa. Na maioria dos casos a fratura repara-se sem problemas com 

tratamentos simples como antibióticos administrados por via oral e cuidados com a ferida 

operatória (Ellis, 2009) 

No entanto, uma única miniplaca nem sempre proporciona estabilidade suficiente a 

um ângulo mandibular fraturado, pois existem duas situações gerais nas quais é 

necessária uma fixação adicional. A primeira é a fratura cominutiva no ângulo da 

mandíbula. Isso requer uma fixação de suporte de carga que só pode ser fornecida 

usando uma placa de reconstrução óssea que é segura com pelo menos três parafusos 

em cada lado e que se estende pela área de cominuição (Ellis III, 2009). 

A segunda e mais comum situação em que seria necessária maior estabilidade ao 

longo do ângulo mandibular fraturado, é quando houver uma fratura associada em outra 

parte da mandíbula que será tratada fechada ou tratada com fixação não rígida. Por 

exemplo, a fratura do ângulo e do processo côndilar contralateral cria um ambiente 

biomecânico que é muito mais complexo do que uma fratura isolada da mandíbula. Se 

optarmos por tratar a fratura do processo côndilar fechada por meio de terapia funcional, 

deve-se colocar uma fixação rígida na fratura através do ângulo mandibular para evitar 

que as forças de torção desloquem a borda inferior da mandíbula na área da fratura do 

ângulo (Ellis III, 2009). Uma segunda miniplaca aplicada mais abaixo do que a primeira 

fornece fixação rígida da fratura do ângulo. Poderia também ser utilizada uma placa mais 
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rígida, ou uma das placas ósseas tridimensionais, para fornecer uma fixação rígida do 

ângulo fraturado. Se, por outro lado, se optar pela redução aberta e pela fixação interna 

da fratura do processo côndilar, pode-se então tratar a fratura do ângulo mandibular como 

uma fratura "isolada", com uma única miniplaca (Ellis III, 2009). 

A utilização de uma segunda miniplaca estabelece teoricamente uma segunda linha 

de osteossíntese, que protege o local da fratura contra torção e flexão, proporcionando 

maior estabilidade. Porém a diferença na má oclusão pós-operatória entre as fixações 

com uma ou duas miniplacas, tanto da perspectiva do paciente como da avaliação dos 

cirurgiões, não demonstra diferença significante, sendo difícil concluir se a má oclusão é 

resultado de uma redução da operação ou de uma estabilidade inadequada (Siddiqui et 

al., 2007).  

 Quando da utilização de duas miniplacas, a instrumentação extraoral deve ser 

levada em consideração, sendo que este tipo de abordagem também envolve o risco de 

reparação, e comporta consequências adversas para o doente, devendo sempre que 

possível ser evitada. O custo de cada miniplaca e a quantidade adicional de tempo 

cirúrgico necessário para a colocação da segunda miniplaca também devem ser levados 

em consideração (Siddiqui et al., 2007).  

Os sistemas de placas e de parafusos de travamento (locking) conseguem a 

estabilidade travando o parafuso na placa e realçam a estabilidade da fixação. Uma 

vantagem para o sistema de placa/parafuso locking é que se torna desnecessário que a 

placa tenha contato íntimo com o osso subjacente, tornando a adaptação da placa mais 

fácil, promovendo menores alterações no alinhamento dos segmentos e alterações na 

relação oclusal após o aperto dos parafusos (Feller et al., 2003). À medida que os 

parafusos são apertados, eles travam na placa, estabilizando os segmentos sem a 

necessidade de comprimir o osso à placa. Outra vantagem potencial em sistemas de 

placas e parafusos de travamento é que eles não interrompem a perfusão do osso cortical 

subjacente tanto quanto as placas convencionais, que comprimem sua superfície inferior 

sobre o osso cortical. Uma terceira vantagem para a utilização de sistemas de placas e 

parafusos de travamento é que os parafusos não são susceptíveis de soltar-se da placa. 

Isto significa que, mesmo que um parafuso seja inserido num espaço do traço de fratura, 
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o afrouxamento do parafuso não vai ocorrer (Raveh et al., 1987;Ellis III, 1999; Ellis III; 

Graham, 2002; Ribeiro Junior et al. 2010; Sauerbier et al., 2010; Singh, 2010;	Kumar et 

al., 2013; Yang; Patil, 2015). 

Estudos verificaram que o sistema locking é uma modalidade de tratamento 

confiável e eficaz para fraturas mandibulares (Christah et al., 2005). O sistema de placas 

/ parafusos locking tem o potencial de diminuição da incidência de complicações 

inflamatórias decorrentes do afrouxamento do sistema (Bolourian, et al., 2002). Os 

parafusos, placa e osso formam uma estrutura sólida com maior estabilidade do que o 

sistema convencional de miniplacas. Propõe-se também que este sistema proporcione 

maior estabilidade quando comparado com as miniplacas convencionais (Ellis III; 

Graham, 2002).  

Em nosso estudo pudemos verificar que, não houve vantagem das placas locking 

curtas em relação aos sistemas convencionais no que se refere a rigidez vertical, 

horizontal e resistência a ruptura. Porém, um estudo biomecânico comparando uso de 

uma placa locking e uma placa convencional para tratamento das fraturas de angulo 

mandibular, mostrou que as placas locking oferecem maior resistência do que as placas 

convencionais, sendo que placas mais longas oferecem maior estabilidade (Ribeiro-

Júnior et al., 2010).  

É interessante notar que em nosso estudo foram utilizadas placas de quatro furos, 

não havendo diferença significante entre os sistemas utilizados e podemos aventar a 

possibilidade de que se fossem utilizadas placas com maior número de furos poderia ter 

havido diferença entre os sistemas. Em outro estudo biomecânico comparando a 

quantidade de parafusos (ou tamanho das placas) para a utilização de placas locking 

reconstrutivas em mandíbulas desdentadas, foi concluído que três parafusos de cada 

lado aumentam a resistência ao desvio, sendo que a fixação é fraca com o uso de um ou 

dois parafusos de cada lado – o mesmo utilizado neste estudo (Pereira-Filho et al., 2013), 

novamente enfatizando o uso de placas com maior número de furos. 

Outro diferencial no presente estudo foi a utilização de três diferentes ciclos para a 

avaliação da rigidez mandibular, o qual permitiu uma melhor adaptação do substrato no 
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suporte metálico. Com esta tática acreditamos ter sido possível uma melhor avaliação 

deste estudo biomecânico comparativo de sistemas de fixação  

Neste estudo foi feita a avaliação da rigidez vertical, horizontal previamente à fratura 

para seleção do substrato. A seguir novamente foram feitos os mesmos testes pré e pós 

osteotomia/fixação na análise dos sistemas. A importância da mensuração da rigidez 

inicial além da avaliação do padrão das mandíbulas selecionadas (tamanho e carga) 

garantiu maior homogeneidade entre os grupos, evitando, portanto, um viés de seleção 

dos grupos ensaiados. 

Três tipos de avaliação – Rigidez Vertical, Rigidez Horizontal e Resistência à 

Ruptura foram realizados no presente trabalho. Os dois primeiros foram realizados de 

modo diferente aos estudos descritos na literatura. A maioria dos ensaios biomecânicos 

envolve avaliações destrutivas ( Wittebeng et al 1997; Pereira Filho et al., 2010; Ribeiro 

Junior et al., 2010; Trivellato et al., 2014; Muñante-Cardenas; Passeri, 2015). Em nosso 

estudo, verificamos também os valores de rigidez vertical e horizontal dos sistemas antes 

e apos as fixações cujos os ensaios se assemelham mais ao que acontece clinicamente 

com o tratamento das fraturas mandibulares sendo raríssimos os casos de falha do 

sistema. Por outro lado, deformações decorrentes de uma menor rigidez podem levar a 

alterações oclusais ou deformidades ósseas, portanto muito antes da falha do sistema. 

Com o intuito de medir se a rigidez e padrão inicial das mandíbulas pudessem 

influenciar os resultados nos valores pós osteotomia/fixação, os testes intergrupos foram 

realizados. Dessa forma, podemos afirmar com maior certeza que houve redução nos 

valores de rigidez após a osteotomia/fixação quando comparado aos valores pré-

osteotomia/fixação. 

Como forma de mensuração da rigidez horizontal, utilizamos modelos de câmera 

para gravação de vídeos.  Para garantir a obtenção desses resultados, foram testados 

diferentes modelos de câmera até chegarmos no melhor modelo para obtenção dos 

vídeos e possibilitar a obtenção dos valores de rigidez horizontal nos três grupos 

analisados. Esses dados não apresentaram diferenças estatísticas entre os grupos, 

porém os valores de pós diminuem significantemente em relação à rigidez pré-
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osteotomia/fixação. É interessante notar que o grupo com duas placas apresentou maior 

valor de rigidez horizontal no pós-osteotomia/fixação, mostrando uma tendência de maior 

resistência nesse tipo de teste. Vale ressaltar que no grupo fixado com placas locking a 

forma mais comum de falha no sistema foi da soltura com deformação da placa 

permanecendo os parafusos fixados no coto proximal. Este achado não é encontrado na 

literatura e pode ter ocorrido pelo fato da mandíbula possuir liberdade em três eixos no 

espaço, sendo que possivelmente esta falha estaria associada à deformação horizontal. 

No presente estudo, optamos pela utilização dos 3 modos de fixação mais 

utilizados, uma miniplaca instalada junto da linha oblíqua; duas miniplacas, uma instalada 

junto a linha oblíqua e outra instalada junto a base da mandíbula ambos os dois modos 

iniciais utilizando placas convencionais com parafusos monocorticais e um outro modo 

utilizando uma placa junto a linha obliqua, porém, utilizando o sistema locking. Neste 

estudo houve vantagem da fixação com duas placas para o tratamento das fraturas de 

ângulo mandibular apenas em relação a rigidez vertical, não havendo vantagem de 

qualquer sistema quanto a rigidez horizontal e a resistência a ruptura. Devemos 

considerar a possibilidade de que novos sistemas como Placas 3D, Matrix, Placas em Y, 

entre outras, venham a demonstrar maior rigidez que os sistemas demonstrados neste 

estudo, sugerindo então novas perspectivas no tratamento das fraturas de angulo 

mandibular.
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7 CONCLUSÕES 
 

Com base neste estudo comparativo do desempenho mecânico, através de 

medidas com liberdade de movimento em três eixos no espaço, de mandíbulas fixadas 

com sistemas 2,0-mm locking e convencionais com uma ou duas placas, em fraturas 

unilaterais no ângulo de mandíbulas de cordeiros, foi possível concluir que: 

- Nos testes de rigidez horizontal e resistência à ruptura, os valores de pós-

osteotomia/fixação foram significantemente menores que os valores de pré-

osteotomia/fixação. 

- O sistema de fixação com duas placas convencionais mostrou maior rigidez 

vertical que os demais sistemas; 

- Não houve diferenças estatisticamente significantes na comparação entre os 

grupos fixados quanto à rigidez horizontal 

 - Não houve diferenças estatisticamente significantes entre os grupos fixados 

quanto à resistência à ruptura. 
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ANEXO E – Tabelas do teste de Tukey nas comparações 

 

Tabela A.1- Valores do teste de Tukey na comparação entre grupos dois a dois para a rigidez vertical. IN 

significa Pré e POS - Pós- Osteotomia/Fixação 

 

 

Desconsiderar as comparações entre valores Iniciais de um determinado grupo com o valores pós de outro 

grupo. 

 

 

 

 

Tabela A.2- Valores do teste de Tukey na comparação entre grupos dois a dois para a rigidez horizontal. 

IN significa Pré e POS – Pós- Osteotomia/Fixação 

 

 

Desconsiderar as comparações entre valores Iniciais de um determinado grupo com o valores pós de outro 

grupo. 
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Tabela A.3- Valores do teste de Tukey na comparação entre grupos e o controle para a resistência à 

ruptura.  

 

 

Desconsiderar as comparações entre os grupos experimentais. 

 

 

 


