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RESUMO 



 

 

RESUMO 
 

 

DE MATOS, F. P. Análise histológica e histométrica do processo de reparo ósseo em 
osteotomia de corpo mandibular e interface entre tecido ósseo e parafusos após o uso do 
sistema de fixação interna biodegradável de 2,0mm. Estudo piloto em cães. 2012. 67p. 
Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar, por meio de uma análise histológica e histométrica, o processo 

de reparo ósseo em osteotomia mandibular e interface entre tecido ósseo e parafusos utilizando 

um sistema de fixação interna biodegradável de 2,0mm. Seis cães foram submetidos a uma 

osteotomia vertical unilateral realizada entre o 3o e o 4o pré-molares mandibulares (lado 

experimental), estabilizada com aplicação de duas placas de quatro furos e parafusos 

manufaturados com ácido poli-L-DL-lático (70:30). No lado mandibular contra-lateral (lado 

controle) foi realizada apenas uma demarcação óssea superficial na cortical vestibular e metade do 

sistema de FI (duas placas de dois furos) foi utilizado. Após 2 e 18 semanas os animais foram 

eutanasiados e as regiões de osteotomia e interface entre tecido ósseo e parafusos foram 

removidas para análise microscópica. Cada parafuso foi seccionado no seu longo eixo e a região 

de osteotomia foi dividida igualmente em três partes: a parte superior próxima ao processo 

alveolar foi denominada Terço de Tensão (TT), a parte inferior de Terço de Compressão (TC) e a 

parte entre TT e TC, Terço Intermediário (TI). A análise histológica mostrou no período de 2 

semanas, áreas de contato ósseo direto entre a superfície do parafuso e o tecido ósseo lamelar 

original. No período de 18 semanas, um tecido conjuntivo não mineralizado composto por três 

camadas microscopicamente distintas foi observado na interface entre tecido ósseo e parafusos. 

Nesta área, não houve diferença estatisticamente significante no contato entre tecido ósseo e 

parafusos entre os lados controle e experimental em ambos os períodos analisados. Na área de 

osteotomia foi observada, em 18 semanas, união entre os fragmentos ósseos caracterizada por 

trabéculas ósseas interconectadas e alguns sistemas osteonais neofomados. Diferença 

estatisticamente significante de neoformação óssea foi verificada entre o TT, TI e TC (p=0,019). 

Em conclusão, o sistema biodegradável utilizado neste estudo permitiu a ocorrência do reparo 

ósseo na região de osteotomia devido ao ambiente biomecânico criado e as características 

teciduais adjacentes aos parafusos biodegradáveis foram altamente influenciadas pelas 

propriedades do ácido poli-L-DL-lático (70:30). 

 

Palavras-chave: fixação interna, osteotomia, reparo ósseo, polímeros, biodegradável



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 

 

ABSTRACT 
 

 

DE MATOS, F. P. Histologic and histometric analysis of bone repair in mandibular body 
osteotomy and bone-screw interface after using a biodegradable 2.0-mm internal 
fixation system: A pilot study in dogs. 2012. 67p. Dissertation (Master Degree) – School of 
Dentistry of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 

 

The aim of this study was to evaluate histologic and histometrically the bone repair in 

mandibular body osteotomy and bone-screw interface after using a biodegradable 2.0-mm 

internal fixation system. Six dogs were subjected to an unilateral osteotomy in mandibular 

body (experimental side), which was stabilized by applying two 4-hole plates manufactured 

with poly-L-DL-lactic acid (70:30). In the opposite side (control side), a superficial 

demarcation on the buccal cortical was performed and half of the IF system (two 2-hole 

plates) was applied. After 2 and 18 weeks, the dogs were euthanized and the osteotomy site 

and the bone-screw interface were removed for microscopic analysis. Each screw was 

sectioned along its long axis and the osteotomy sites were divided equally into three parts: the 

upper part was labelled the Tension Third (TT), the lower part Compression Third (CT), and 

the part between the TT and CT Intermediary Third (IT). Histologic analysis showed areas of 

direct contact between the screw surface and the parent lamellar bone at 2 weeks. At 18 

weeks, three microscopically distinct layers at the bone-screw interface were noted. No 

statistically significant difference was observed in the bone-to-screw contact between the 

control and experimental sides for each time point. At the osteotomy sites, union between the 

bone fragments was observed at 18 weeks characterized by interconnected parallel-fibered 

bone trabeculae and some newly formed osteonal systems. Statistically significant difference 

of newly formed bone among TT, IT and CT (p=0.019) was observed. In conclusion, the 

biodegradable IF system used in this study was able to allow the bone repair at the osteotomy 

site due to the biomechanical environment created and the characteristics of the tissue 

adjacent to the biodegradable screws were highly influenced by the properties of the poly-L-

DL-lactic acid (70:30). 

 

Key words: internal fixation, osteotomy, bone repair, polymers, biodegradable  
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1 - INTRODUÇÃO 
 

 

Um dos princípios para o tratamento das fraturas e osteotomias faciais é a obtenção de 

uma adequada estabilização dos fragmentos ósseos. Nas últimas décadas, os sistemas de 

fixação interna (FI) manufaturados em titânio ou em suas ligas têm sido utilizados 

mundialmente com este propósito. Entretanto, apesar de excelentes propriedades mecânicas, 

estes sistemas metálicos permanecem in situ após terminado o processo de reparo ósseo 

(BUIJS et al., 2012). 

De acordo com a literatura científica, a permanência prolongada dos sistemas 

metálicos no esqueleto facial pode desencadear inúmeros problemas como corrosão do metal, 

interferência em exames de imagem, alteração de contorno anatômico, palpabilidade, perda de 

retenção e posterior extrusão do sistema, sensibilidade térmica, possível atrofia óssea ou 

osteopenia causada pelo efeito stress shielding, infecção, interferência na terapia com 

radiação ionizante, reações alérgicas, desconforto psicológico do paciente e a possibilidade de 

migração relativa do sistema devido ao crescimento aposicional do osso craniofacial, 

especialmente em crianças (BAHR et al., 1999; PIETRZAK, 2000; QUERESHY et al., 2000; 

GABRIELLI et al., 2003; SUZUKI et al., 2004; CHACON et al., 2005; KIELY et al., 2006). 

Na tentativa de solucionar estes problemas, esforços têm sido direcionados no sentido de se 

desenvolver uma classe de materiais, os polímeros biodegradáveis (PIETRZAK, 2000; 

QUERESHY et al., 2000; WOOD, 2006). 

O primeiro polímero sintético, o ácido poliglicólico (APG), foi utilizado no ano de 

1970 em fios de sutura (MCCARTHY, 1970). No ano seguinte, o ácido polilático (APL) foi 

utilizado como material de síntese para aproximação dos fragmentos ósseos para o tratamento 

de osteotomia em sínfise mandibular de macacos (CUTRIGHT et al., 1971). Em 1972, placas 

e parafusos manufaturados com APL foram utilizados no tratamento de osteotomia 

mandibular em cães e lâminas de APL foram usadas no tratamento de defeitos ósseos em 

assoalho orbitário de macacos (GETTER et al., 1972; CUTRIGHT; HUNSUCK, 1972). 

Desde então, muitos estudos foram e estão sendo realizados no sentido de se encontrar um 

material que possa aliar adequada resistência mecânica, biocompatibilidade e tempo adequado 

de biodegradação. 

O APL e o APG têm sido os polímeros biodegradáveis mais pesquisados na literatura 

científica. Estes polímeros podem ser aplicados separadamente, em associação entre si ou 

com seus isômeros, e/ou com outras substâncias como a hidroxiapatita (IIZUKA, 1999; 
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BAHR et al., 1999; QUERESHY et al., 2000; ISHII et al., 2003; EPPLEY, 2005; NIEMINEN 

et al., 2008). O APL por exemplo, possui duas formas enantiométricas (estéreo isômeros 

opticamente ativos), a levógira (L) e a dextrógira (D), que apresentam a mesma formulação 

química plana, mas configurações estruturais ou espaciais opostas. Alterando a proporção 

entre as formas L e D alteram-se também as propriedades físicas do material, especialmente a 

resistência e o tempo de degradação do polímero (EGLIN; ALINI, 2008). Apesar disto, estes 

polímeros ainda demonstram algumas deficiências físicas e químicas como inadequada 

flexibilidade, alta cristalinidade e período de biodegradação prolongado (BERGSMA et al., 

1995; GRIFFITH, 2000). 

O sistema de FI biodegradável deve manter a estabilidade dos segmentos ósseos 

durante o processo de reparo ósseo e gradualmente retransferir o stress funcional ao osso 

enquanto o próprio sistema de FI é degradado (BERGSMA et al., 1995). 

Embora os sistemas de FI manufaturados com polímeros biodegradáveis possuam um 

custo bem superior aos seus análogos metálicos, os mesmos se mostram operacional e 

economicamente promissores. O custo mais elevado se deve principalmente ao alto custo da 

matéria prima, elevada sofisticação na sua manufatura e processo de esterilização e 

acondicionamento (PIETRZAK, 2000). Portanto, o desenvolvimento e avaliação de um 

sistema biodegradável manufaturado no Brasil são importantes no sentido de minimizar 

custos e analisar sua biocompatibilidade e comportamento biomecânico. Estes fatores são 

essenciais para tornar estes sistemas nacionais uma realidade e possibilitar a disseminação do 

seu uso. 

Independentemente do sistema de placas e parafusos utilizado, metálico ou 

biodegradável, o tratamento de fraturas e osteotomias do esqueleto facial necessita de 

adequada ancoragem mecânica dos parafusos utilizados na síntese para favorecer a ocorrência  

do reparo ósseo (BÄHR, 1992; BÄHR; LESSIG, 1992; DOS SANTOS et al., 2007). 

Parafusos sem retenção podem resultar em instabilidade entre os segmentos ósseos, 

osteomielite, infecção dos tecidos moles e não-união (BÄHR, 1992; BÄHR; LESSIG, 1992; 

GABRIELLI et al., 2003). Esta ancoragem pode ser avaliada analisando-se a natureza do 

contato entre a superfície dos parafusos e o tecido ósseo (BÄHR; LESSIG, 1992; DOS 

SANTOS et al., 2007). Quanto maior este contato maior será a fricção entre ambos e portanto, 

maior será a retenção (BÄHR, 1992; BÄHR; LESSIG, 1992). Desta forma, o melhor 

entendimento do processo de reparo ósseo adjacente aos parafusos do sistema de FI pode 

ajudar otimizar os procedimentos, técnicas, instrumentação e manufatura dos parafusos. 

Adicionalmente, existe uma importante correlação entre as reações teciduais que ocorrem 
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simultaneamente na área de osteotomia e na interface entre tecido ósseo e parafusos (DOS 

SANTOS et al., 2007). Conforme o processo de reparo ósseo progride na área de osteotomia, 

as cargas sobre os parafusos utilizados no sistema de FI vão sendo gradativamente 

diminuídas. 

Somente alguns estudos na literatura científica objetivaram avaliar simultaneamente 

os processos de reparo ósseo na área de osteotomia e interface entre tecido ósseo e parafusos. 

Além disso, quando um sistema biodegradável é aplicado, estes estudos tornam-se ainda mais 

escassos. 

Portanto, o objetivo deste estudo foi realizar uma análise histológica e histométrica do 

processo de reparo ósseo em osteotomia mandibular e interface entre tecido ósseo e parafusos 

após o uso do sistema de fixação interna biodegradável de 2,0mm, de fabricação nacional, 

aplicado para estabilizar segmentos ósseos em mandíbulas de cães. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL E MÉTODO 



Material e Método  |  29 

 

2 - MATERIAL E MÉTODO 
 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade de São Paulo - Campus Ribeirão Preto, protocolo n.° 07.1.188.53.9 (Anexo A) e 

recebeu auxílio à pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP) processo n.° 07/00892-8. 

 
 

2.1 - Animais 
 

 

Foram utilizados 06 cães machos entre 3 e 8 anos de idade, de raça não definida, com 

peso corporal variando de 15 a 20kg. Os animais foram pré-selecionados do Biotério Central 

da Universidade de São Paulo – Campus de Ribeirão Preto. Foram incluídos somente aqueles 

com boa saúde geral, ou seja, sem patologias sistêmicas aparentes, livres de lesões bucais de 

origem bacteriana, viral ou fúngica e que apresentaram os maxilares íntegros, constatados por 

um médico veterinário. 

 

 
2.2 - Sistema de Fixação Interna 

 

 

Foi analisado o sistema de Fixação Interna (FI) biodegradável manufaturado com 

ácido poli-L-DL-lático, na proporção de 70:30. Uma amostra destes parafusos foi submetida a  

análise de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para verificar possíveis falhas 

estruturais, como fissuras ou gaps na superfície do material (Figura 1). Este sistema de FI está 

sendo desenvolvido no Departamento de Engenharia de Materiais da Faculdade de 

Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Campinas com o auxílio à pesquisa da 

FAPESP (Processo n.° 04/02534-3). As placas e parafusos foram enviados para esterilização 

por raios gama no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), localizado na cidade 

de São Paulo (Anexo B), previamente a sua utilização. 
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Figura 1: Imagem por MEV demonstrando parafusos do sistema 2,0mm manufaturados 
com ácido poli-L-DL-lático (70:30), previamente a sua utilização, evidenciando uma 
superfície regular sem sinais de fissuras ou gaps (A-B). 

 

A disposição das placas e o uso de parafusos com engajamento mono ou bicortical 

obedeceram ao recomendado pela Arbeitsgemeinschaft fur Osteosynthesefragen / Association 

for the Study of Internal Fixation (AO/ASIF) para linhas de fraturas transversais em 

mandíbula sem deslocamento (SCHILLI et al., 1998). Foram utilizadas duas placas, sendo 

que uma foi localizada próxima ao rebordo alveolar e a outra, próxima à base mandibular. 

As placas posicionadas próximas ao rebordo alveolar foram fixadas com parafusos de 

7,0mm de comprimento, correspondendo à fixação monocortical. Os parafusos para fixação 

das placas localizadas próximas à base da mandíbula tiveram comprimento mínimo de 

12,0mm, correspondendo à fixação bicortical. 
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2.3 - Procedimento cirúrgico 
 

 

Os animais foram mantidos em jejum alimentar sólido e líquido previamente ao 

procedimento cirúrgico. Visando a prevenção de infecção pós-operatória os animais receberam 

20.000UI de Penicilina e Estreptomicina (1,0g/10Kg de peso corporal) por via intramuscular.  

Inicialmente como medicação pré-anestésica foi administrada Acepromazina 0,2% 

(0,1mL/10Kg de peso corporal) por via endovenosa. Com o animal sedado, foi aplicado um 

cateter em seu membro torácico utilizando a veia cefálica. O acesso foi mantido durante todo o 

procedimento cirúrgico com infusão contínua de solução fisiológica 0,9% para controle hídrico do 

animal, além da manutenção de uma via para administração de medicamentos. Quinze minutos 

após, o animal recebeu Zolepam/Tiletamina 0,12mL/Kg de peso por via endovenosa para a 

indução da anestesia. Após a indução anestésica, o cão foi intubado por via orotraqueal. A 

anestesia foi mantida utilizando uma mistura de Isoflurano e oxigênio fornecida por meio de 

vaporizador e uma dose de Cetoprofeno (2mg/kg de peso) foi administrada por via subcutânea. 

No período pré-operatório imediatamente após a anestesia geral, os cães foram 

submetidos a anti-sepsia intra e extrabucal por meio do emprego de solução tópica e alcoólica de 

polivinil pirrolidona iodo, respectivamente. Após a colocação do campo cirúrgico fenestrado, foi 

aplicada injeção de 1,8mL de anestésico local1 na superfície vestibular da região de molares e pré-

molares mandibulares, utilizando a técnica de infiltração supraperiosteal. 

O corpo mandibular foi abordado através de incisão linear no fundo de sulco 

vestibular, sendo o periósteo descolado visando a exposição da cortical óssea.  

 

2.3.1 - Lado Experimental 

 

Um lado da mandíbula foi escolhido de forma randomizada, por meio de sorteio 

simples com auxílio de uma moeda, para ser o lado osteotomizado, ou seja, o lado 

experimental. Para promover um defeito ósseo contínuo na mandíbula foi empregada uma 

lâmina montada em micro-serra reciprocante2, adaptada a um motor elétrico3 e sob irrigação 

abundante com solução fisiológica 0,9% estéril. A lâmina foi posicionada perpendicularmente 

a superfície da cortical óssea vestibular entre o 3o e o 4o pré-molares mandibulares.  

                                                           
1 Mepivacaina 2% associada à adrenalina 1:100.000 UI, Dentsply, Catanduva - São Paulo, Brasil. 
2 Dentscler Ind. Ap. Odontológicos Ltda, Ribeirão Preto – São Paulo, Brasil. 
3 Dentscler Ind. Ap. Odontológicos Ltda, Ribeirão Preto – São Paulo, Brasil. 



Material e Método  |  32 

 

Terminada a osteotomia, foi realizada mobilização dos segmentos ósseos com o 

auxílio do cinzel de Sverzut para a constatação do êxito na separação dos mesmos. Sendo 

positiva, foi realizada adequada redução e estabilização dos segmentos ósseos com uso de 

pinça cremalheira e posteriormente uma placa de quatro furos foi adaptada à superfície óssea 

próxima da crista do rebordo alveolar (zona de tensão). Para que esta adaptação fosse a mais 

adequada possível, a placa foi imersa em solução fisiológica 0,9% estéril contida em uma 

cuba de aquecimento elétrico4 (Figura 2) e aquecida a 55oC por até 5 minutos. Após este 

período, a placa se tornou maleável e foi facilmente adaptada à superfície óssea digitalmente. 

Para estabilização desta placa, foram obtidas perfurações utilizando-se uma broca de 1,75mm 

de diâmetro, com limitação de profundidade de 7,0mm. Após cada perfuração, foi utilizado 

um formador de rosca na profundidade previamente obtida pela broca e então um parafuso de 

7,0mm de comprimento foi inserido. A fixação da placa foi iniciada inserindo-se os parafusos 

biodegradáveis pelos furos da placa mais próximos da linha de osteotomia. 

 

 
Figura 2: Cuba de aquecimento elétrico protegida com plástico estéril, contendo 
solução fisiológica 0,9% estéril e aquecida a 55oC. 

 

Posteriormente, foi realizada adaptação e fixação da placa de quatro furos próxima à 

base mandibular (zona de compressão). A adaptação desta placa seguiu os mesmos passos da 

placa posicionada na zona de tensão, ou seja, imersão em solução fisiológica aquecida a 55oC 

                                                           
4 Inion Thermo, Inion Inc., Tampere, Finlândia. 



Material e Método  |  33 

 

por até 5 minutos e posterior adaptação à superfície óssea digitalmente. Para a obtenção das 

perfurações, foi utilizada uma broca de 1,75mm de diâmetro, com limitação de profundidade 

de 22,0mm. O comprimento dos parafusos para fixação desta placa variou de 9 a 13,0mm 

objetivando o engajamento em ambas as corticais, ou seja, vestibular e lingual (Figura 3). 

Uma contenção dentária foi realizada com fio ortodôntico de 0,8mm de diâmetro e 

resina composta fotopolimerizável, envolvendo a face dentária lingual do 1º molar e as 

superfícies vestibulares dos 2º, 3º e 4º pré-molares e canino. 

 

 
Figura 3: Lado experimental. Osteotomia completa realizada entre o 3o e 4o pré-molares 
mandibulares e a FI realizada após redução dos segmentos ósseos com 2 placas de quatro 
furos e fixação com 4 parafusos monocorticais na placa superior (zona de tensão) e 4 
parafusos bicorticais na placa inferior (zona de compressão). 

  

A obtenção desta contenção obedeceu aos seguintes passos: 1º) Corte e modelagem do 

fio ortodôntico de 0,8mm de diâmetro5; 2º) Limpeza das faces dentárias com o uso de 

ultrasom6; 3º) ataque ácido das superfícies dentárias com gel à base de ácido fosfórico a 37% 

e clorexidina a 2% por 60 segundos7; 4º) remoção do gel com água destilada e secagem das 

superfícies com uso de jato de ar; 5º) uso de adesivo fotopolimerizável8; 6º) acomodação e 

                                                           
5 Dental Morelli Ltda, Sorocaba - São Paulo, Brasil. 
6 Profi II, Dabi Atlante, Ribeirão Preto - São Paulo, Brasil 
7 Acid Gel, Dentalville do Brasil Ltda, Joinville - Santa Catarina, Brasil. 
8 Adper Single Bond 2, 3M ESPE Dental Products, Saint Paul - Minessota, Estados Unidos da América. 
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polimerização da resina composta9 juntamente com o fio ortodôntico. Esta contenção foi 

mantida até o final dos respectivos períodos. 

 

2.3.2 - Lado Controle  

 

O corpo mandibular contra-lateral foi utilizado como lado controle, sendo realizada 

apenas uma demarcação superficial na cortical vestibular de modo que não houvesse 

separação dos segmentos ósseos. Metade do sistema de FI foi utilizado, ou seja, duas placas 

de 2 furos fixadas com 2 parafusos de engajamento monocortical, na placa posicionada 

próxima à zona de tensão e 2 parafusos de engajamento bicortical, utilizados na placa 

posicionada próxima à zona de compressão (figura 4). Os mesmos procedimentos adotados no 

lado experimental para realização da perfuração, uso do formador de roscas, adaptação das 

placas e fixação dos parafusos foram rigorosamente seguidos. Nenhuma contenção dentária 

foi realizada no lado controle. 

 

 
Figura 4: Lado controle. Demarcação superficial da cortical óssea vestibular sem a 
realização de separação completa dos segmentos ósseos. Metade do sistema de FI 
biodegradável aplicado no lado experimental foi utilizado, ou seja, 2 placas de 2 furos 
fixadas com 2 parafusos monocorticais e 2 parafusos bicorticais do sistema 2,0mm. 

                                                           
9 Filtek P60, 3M ESPE Dental Products, Saint Paul, Minessota, Estados Unidos da América. 
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Após a instalação do sistema de FI, a região operada foi abundantemente irrigada com 

solução fisiológica 0,9% estéril e a mucosa foi suturada com fio absorvível 4-010 de forma 

contínua (Figura 5). 
 

 
Figura 5: Mucosa suturada de forma contínua com fio de sutura absorvível à base de 
Poliglactina 910. 

 

Durante a fase de reversão da anestesia, foi aplicada uma dose de Meloxicam 0,2% 

(0,2mg/Kg de peso corporal) por via intramuscular, repetida 1 vez ao dia por mais 4 dias 

visando minimizar o processo inflamatório e a ocorrência de dor no período pós-operatório. 

Após avaliação do médico veterinário, caso houvesse necessidade de remedicação para o 

controle da dor, Dipirona Sódica (25mg/Kg de peso) era administrada por via subcutânea. 

Depois de recobrado parcialmente os sentidos, os animais foram transportados para 

uma sala própria de recuperação onde permaneceram até o dia seguinte. Após este período, os 

animais foram transportados para o canil do biotério da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto – USP, onde permaneceram durante todo o período experimental. No período 

pós-operatório, os animais foram inspecionados diariamente durante a primeira semana e 

posteriormente a cada três dias visando detectar sinais de complicação ou reação adversa, 

assim como para monitorar a reparação da ferida cirúrgica. Os animais não receberam 

                                                           
10 Poliglactina 910 – Ethicon – Johnson & Johnson, São José dos Campos – São Paulo, Brasil. 
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nenhuma restrição funcional sendo liberada uma dieta regular (flocos e granulados secos) 

imediatamente após o procedimento cirúrgico. 

 

 

2.4 - Eutanásia dos animais 
 

 

Após os períodos de 2 e 18 semanas do procedimento cirúrgico, três animais foram 

eutanasiados por período. Foram administrados aos animais Acepromazina 0,2% 

(0,1mg/10Kg de peso corporal) por via intramuscular visando sedá-los, seguido da 

administração de Propofol 1% (5,0mg/kg de peso corporal) por via endovenosa para 

realização da indução anestésica. Após a obtenção da anestesia, os animais foram 

eutanasiados com o uso de Cloreto de Potássio 10% (2mL/kg de peso corporal) que foi 

administrado lentamente por via endovenosa até ocorrer a parada cardiorrespiratória dos 

animais. 

 

 

2.5 - Obtenção dos Espécimes e preparo das peças para microscopia óptica 
 

 

2.5.1 - Redução dos espécimes: 

 

Após eutanásia dos animais, as mandíbulas foram removidas, dissecadas, reduzidas 

(Figuras 6 e 7) e fixadas em solução de formol a 10% por 7 dias, sendo transferidas após este 

período, para um recipiente com etanol a 70%.  

Uma segunda redução foi realizada com auxílio de um disco flexível diamantado 

dupla face11, adaptado a uma ponta reta12 conectada a um motor pneumático e sob irrigação 

constante e copiosa com água. Os espécimes foram reduzidos de tal modo a obter os corpos 

dos parafusos intactos, assim como o tecido ósseo que os circundavam. No Lado 

Experimental, a área da osteotomia foi isolada e removida separadamente para também ser 

analisada microscopicamente. 

                                                           
11 KG Sorensen, Medical Burs Ind. E Com. de Pontas e Brocas Cirúrgicas Ltda, Cotia - São Paulo, Brasil. 
12 Dabi Atlante S.A., Ribeirão Preto - São Paulo, Brasil. 
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Figura 6: Lado experimental, período de 2 semanas. Duas osteotomias suficientemente 
distantes das placas e parafusos foram realizadas para obtenção do espécime logo após 
eutanásia do animal. Notar contenção dentária em posição no lado experimental. 

 

 

 
Figura 7: Lado controle, período de 2 semanas, durante a obtenção dos espécimes logo 
após eutanásia do animal. Notar ausência de contenção dentária no lado controle. 
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2.5.2 - Preparação dos espécimes para microscopia óptica: 
 

2.5.2.1 - Área de osteotomia:  
 

As peças, depois de fixadas com formalina a 10% com pH 7 por 10 dias e lavadas em 

água corrente, foram descalcificadas utilizando-se ácido tricloroacético a 10%. Após devidamente 

descalcificadas, as peças foram divididas em três partes iguais, sendo que a porção mais superior, 

incluindo a crista do processo alveolar foi denominada Terço de Tensão (TT); a porção mais 

inferior, incluindo a base mandibular foi denominada Terço de Compressão (TC); e a porção 

existente entre estas duas primeiras, Terço Intermediário (TI); (Figura 8). 
 

Figura 8: Divisão da área da osteotomia em 3 partes antes da inclusão em parafina. O 
terço superior correspondente a área do processo alveolar foi denominado Terço de Tensão 
(TT), o terço próximo à base mandibular foi denominado Terço de Compressão (TC) e o 
terço entre os dois anteriores, Terço Intermediário (TI). Os cortes histológicos foram 
realizados nas superfícies superiores de cada terço (setas). 

 

Posteriormente, foram lavadas novamente em água corrente, desidratadas utilizando 

série crescente de graduação alcoólica (70%, 80%, 96% e 100%), diafanizadas com a 

realização de 3 banhos de xylol e incluídas em parafina. Os cortes semi-seriados foram 

obtidos com espessura de 5 a 6 µm, montados em lâminas utilizando meio de montagem 

Entellan13 e submetidos a coloração com Hematoxilina-Eosina (HE) e Tricrômico de Mallory. 

                                                           
13 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha. 
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2.5.2.2 - Interface entre tecido ósseo e parafusos:  
 

Os espécimes foram fixados em solução de formalina a 10% com pH 7 por 10 dias. 

Após este período, os espécimes foram lavados em água corrente e para depois serem  

desidratados em concentrações crescentes de álcool (70% até 100%). Após a desidratação, as 

peças foram infiltradas em resina acrílica pura14. Posteriormente, as peças foram incluídas em 

moldes de teflon contendo resina fresca e então mantidas a 60oC por 12 a 18 horas para 

ocorrer a polimerização da resina. 

Os blocos de resina polimerizados contendo as peças foram cortados exatamente sobre 

cada parafuso (no sentido do seu longo eixo). Os cortes foram realizados utilizando o sistema 

Exakt15, sendo que as faces das duas peças resultantes de cada corte foram desgastadas e 

polidas até atingir espessura aproximada de 30µm. A face recém polida foi submetida à 

coloração utilizando a combinação de Azul de Stevenel com Vermelho de Alizarina. 
 

 

2.6 - Forma de Análise dos Resultados 
 

 

2.6.1 - Análise Histológica 
 

A análise histológica de cada terço (TT, TI e TC) e toda interface entre tecido ósseo e 

parafusos foi realizada em microscópio de luz convencional e polarizada (DMLB)16 nos 

períodos de 2 e 18 semanas. 
 

2.6.2 - Análise Histométrica 
 

2.6.2.1 - Área de osteotomia 
 

Para a análise histométrica, três cortes de cada terço da área de osteotomia foram 

selecionados aleatoriamente. As imagens foram adquiridas através de uma câmera DC 300F17 

montada em um microscópio DMLB18 utilizando-se de uma objetiva com aumento de 10 

vezes. Estas imagens foram transferidas para o computador, com auxílio do programa IM50 
                                                           
14 LR White Hard Grade - London Resin Company Ltd, Londres, Inglaterra. 
15 Exakt Apparatebau GmbH & Co, Norderstedt, Alemanha. 
16 Leica Wetzlar, Alemanha. 
17 Leica Wetzlar, Alemanha. 
18 Leica, Wetzlar, Alemanha. 
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Image Manager19. A região de interesse ficou restrita às corticais vestibular e lingual. Sob luz 

convencional e mais precisamente sob luz polarizada, a interface entre tecido ósseo 

neoformado e o tecido ósseo original era possível de ser identificada. A área total delimitada 

pela superfície do tecido ósseo original em cada cortical foi determinada utilizando o 

programa QWin Plus20. Esta mensuração histométrica foi possível de ser realizada somente 

no período de 18 semanas, uma vez que o tecido ósseo neoformado não foi detectável nas 

regiões corticais da área de osteotomia no período de 2 semanas. A área de tecido ósseo 

neoformado foi quantificada usando o mesmo programa de computador. Finalmente, ambos 

os valores de área (área total e área de tecido ósseo neoformado) foram mensurados e a 

porcentagem de tecido ósseo neoformado determinada. As reações do endósteo e periósteo 

não foram incluídas nesta mensuração. 

Para comparar as porcentagens de tecido ósseo neoformado nas corticais vestibular e 

lingual, algumas referências anatômicas foram estabelecidas para cada um dos três terços (TT, 

TI e TC). A distância existente entre as raízes dentárias e as corticais foi utilizada para 

identificar as corticais vestibular e lingual para o TT e o TI, uma vez que as raízes dentárias 

são localizadas mais próximas da cortical vestibular do que em relação a cortical lingual. Para 

o TC, a distância com o canal mandibular, que é mais próxima da cortical vestibular, foi 

utilizada. 

 

2.6.2.2 - Interface entre tecido ósseo e parafusos 

 

As imagens foram adquiridas com uma magnificação de 4x com auxílio de uma 

câmera DC300F acoplada em um microscópio MZ621. As imagens foram transferidas para um 

computador com auxílio do programa IM50 Image Manager. Todo o perímetro dos parafusos, 

com exceção das áreas que permaneceram nas porções externas das corticais vestibular e 

lingual foi quantificado, ou seja, as cabeças de todos os parafusos e as pontas dos parafusos 

bicorticais posicionadas externamente à cortical lingual foram excluídas da quantificação. A 

área de contato entre tecido ósseo e parafusos (COP) foi expresso em porcentagem. As 

imagens foram analisadas utilizando o programa ImageJ 22. 

 

                                                           
19 Leica, Wetzlar, Alemanha. 
20 Leica, Wetzlar, Alemanha. 
21 Leica, Wetzlar, Alemanha. 
22 National Institutes of Health, Bethesda - MD, Estados Unidos da América. 
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2.6.3 - Análise Estatística 

 

2.6.3.1 - Área de osteotomia 

 

O teste estatístico de Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar a normalidade da 

distribuição dos dados. Em seguida, uma vez que os dados foram considerados com 

distribuição não normal, foram aplicados dois testes não-paramétricos. O teste de Kruskal-

Wallis foi utilizado para identificar diferenças nas porcentagens de tecido ósseo neoformado 

entre os terços (TT, TI e TC). Uma vez encontrada diferença estatisticamente significante, um 

pós-teste foi utilizado para comparação múltipla entre os grupos com a finalidade de 

identificar diferenças entre um terço em relação ao outro. O teste de Mann-Whitney foi 

utilizado para detectar diferenças na porcentagem de tecido ósseo neoformado entre as 

corticais vestibular e lingual. 

 

2.6.3.2 - Interface entre tecido ósseo e parafusos 

 

Após realizado o teste de Shapiro-Wilk, foi utilizado o teste de Mann-Whitney para 

identificar diferenças nas porcentagens de COP entre os períodos de tempo (2 e 18 semanas), 

tipo de parafuso (monocortical e bicortical) e lado da mandíbula (experimental e controle). O 

nível para significância estatística foi de p<0,05 e o software utilizado para análise dos dados 

foi o SPSS versão 19,0. 
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3 - RESULTADOS 
 

 

3.1 - Análise Histológica 
 

 

3.1.1 - Área de Osteotomia 

 

3.1.1.1 - Período (2 semanas) 

 

A quantidade de tecido ósseo imaturo neoformado em 2 semanas não foi suficiente 

para promover união das bordas ósseas criadas pela osteotomia (Figura 9A-B). Em todos os 

terços (TT, TI e TC), a área de osteotomia e o tecido ósseo medular circunjacente foram 

caracterizados pela presença de tecido conjuntivo frouxo, com áreas focais de infiltrado 

inflamatório discreto e focos hemorrágicos. O tecido ósseo cortical exibiu áreas de reabsorção 

óssea (Figura 9B, cabeça de seta) e tecido ósseo imaturo neoformado (reações do endósteo e 

periósteo, Figura 9B, asterisco). Estas áreas foram caracterizadas pela presença de trabéculas 

ósseas interconectadas, contínuas com as superfícies interna e externa do tecido ósseo lamelar 

original, respectivamente.  

 

3.1.1.2 - Período (18 semanas) 

 

Em 18 semanas, o gap criado pela osteotomia foi completamente preenchido por 

tecido ósseo neoformado (Figura 9C-E). Todos os terços (TT, TI e TC) demonstraram 

aspectos histológicos semelhantes. A área de osteotomia exibiu trabéculas ósseas 

interconectadas e alguns sistemas osteonais neoformados, com ambas as corticais 

apresentando espaços medulares e/ou canais vasculares amplos. A interface entre tecido ósseo 

lamelar original e o tecido ósseo neoformado foi possível de ser observada mais 

detalhadamente sob luz polarizada (Figura 9, comparar E com D). 
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Figura 9: Microscopia de luz convencional (A-D) e polarizada (E) de cortes histológicos da área de 
osteotomia em 2 semanas (A-B) e 18 semanas (C-E). Terço de Compressão (A-B, D-E); Terço de 
Tensão (C). (A, B) Em 2 semanas, não foi observada união das bordas ósseas criadas pela osteotomia 
(A). O tecido ósseo lamelar original da cortical lingual adjacente a área de osteotomia mostrou áreas 
de reabsorção óssea (B, cabeça de seta) e formação de tecido ósseo imaturo (B, asterisco) como 
resultado da reação do periósteo. (C) Em 18 semanas, o tecido ósseo neoformado exibiu características 
típicas de osso esponjoso. (D-E) A interface entre o tecido ósseo lamelar original e o tecido ósseo 
neoformado (cabeças de seta) em 18 semanas sob luz convencional (D) e luz polarizada (E). 
Tricrômico de Mallory. 

 

3.1.2 - Interface entre tecido ósseo e parafusos 

 

A análise microscópica não revelou diferenças histológicas significantes de reparo 

ósseo na interface entre tecido ósseo e parafusos entre os lados controle e experimental em 

ambos os períodos de tempo (2 e 18 semanas). 
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3.1.2.1 - Período (2 semanas) 

 

Qualitativamente, as características do reparo ósseo na interface entre tecido ósseo e 

parafusos foram similares para os lados controle e experimental e para os parafusos mono e 

bicorticais (Figura 10A-D). Áreas de contato direto entre a superfície do parafuso e o tecido 

ósseo lamelar original foram evidenciadas (Figura 10C, cabeças de seta). Nestas áreas, a 

matriz óssea exibiu algumas fissuras em múltiplas direções. Para as corticais vestibular e 

lingual, trabéculas interconectadas de tecido ósseo imaturo neoformado (Figura 10D, 

asterisco) cobriram a superfície interna e externa do tecido ósseo lamelar, como resultado das 

reações do endósteo e periósteo, respectivamente. 

 

3.1.2.2 - Período (18 semanas) 

 

Em 18 semanas, um tecido conjuntivo não mineralizado estava interposto entre as 

superfícies de ambos os parafusos, mono e bicorticais, e o tecido ósseo lamelar original. 

(Figura 10E-F). Este tecido conjuntivo estava estruturado em camadas, estendendo-se 

externamente da superfície do parafuso da seguinte maneira: 1 - tecido conjuntivo frouxo com 

presença de células inflamatórias e áreas focais de células gigantes multinucleadas em contato 

direto com a superfície dos parafusos; 2 - tecido conjuntivo fibroso, caracterizado por feixes 

densos de fibras colágenas com poucas células e 3 - tecido conjuntivo frouxo altamente 

vascularizado (Figura 10G). Algumas fissuras e gaps no interior do parafuso estavam 

preenchidos com tecido similar ao observado na camada 1 (Figura 10H). A superfície de 

tecido ósseo lamelar exibiu um contorno irregular com osteoclastos preenchendo lacunas de 

Howship, indicando a presença de alguma atividade osteoclástica remanescente. 

Notavelmente, o tecido ósseo medular adjacente a superfície do parafuso se apresentou 

altamente vascularizado (Figure 10I, asterisco). 
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Figura 10: Microscopia de luz convencional de cortes histológicos dos parafusos monocorticais (A, 
E) e parafusos bicorticais (B-D, F-I) demonstrando áreas representativas de reparo ósseo na interface 
entre tecido ósseo e parafusos no período de 2 semanas (A-D) e 18 semanas (E-I). (A, D, E, F, G, I: 
lado experimental; B, C, H: lado controle). (C, D: tecido ósseo da cortical lingual; G, H: tecido ósseo 
da cortical vestibular). (A-D) Em 2 semanas, algumas áreas de contato entre tecido ósseo e parafuso 
foram observadas (C, cabeças de seta). Formação de tecido ósseo imaturo pôde ser visualizada como 
resultado da reação do periósteo na cortical lingual (D, asterisco). (E-I) Em 18 semanas, as superfícies 
de ambos os parafusos, monocorticais (E) e bicorticais (F) estavam recobertas por um tecido 
conjuntivo não mineralizado. (G) Tecido conjuntivo não mineralizado estruturado em três camadas 
distintas: 1 - agregado de células inflamatórias com áreas focais de células gigantes multinucleadas em 
contato direto com a superfície dos parafusos; 2 - tecido conjuntivo fibroso, caracterizado por feixes 
densos de fibras colágenas com poucas células; e 3 - tecido conjuntivo frouxo altamente 
vascularizado. (H) Fissuras e gaps no interior do parafusos, preenchidos com tecido similar ao 
observado na camada 1, descrito em (G). (I) Tecido ósseo medular altamente vascularizado adjacente 
à superfície do parafuso. Vermelho de Alizarina e Azul de Stevenel. 

 



Resultados  |  47 

 

3.2 - Análise Histométrica 
 

 

3.2.1 - Área de osteotomia 

 

As porcentagens de tecido ósseo neoformado nos terços (TT, TI e TC) no período de 

18 semanas são demonstradas na Figura 11. O teste estatístico de Kruskal-Wallis demonstrou 

diferença estatisticamente significante entre os terços (p=0,019). O pós-teste evidenciou 

valores estatisticamente inferiores de neoformação óssea para o TT (k=2,99; p<0,05) quando 

comparado com os outros terços (TI, TC). Não foi observada diferença estatisticamente 

significante entre TI e TC (k=-0,05; p>0,05). O teste de Mann-Whitney não revelou 

diferenças estatísticas significantes de tecido ósseo neoformado entre as corticais vestibular e 

lingual em nenhum dos terços analisados (p=0,825). 
 

Figura 11: Porcentagem média e desvio padrão de tecido ósseo neoformado na área de osteotomia no 

período de 18 semanas entre os terços (TT, TI, TC) e corticais (vestibular e lingual). Asteriscos 

indicam diferença estatisticamente significante ao nível de p<0,05 entre TT e TI; e TT e TC. 

 

 



Resultados  |  48 

 

3.2.2 - Interface entre tecido ósseo e parafusos 

 

Não foi observada diferença estatisticamente significante para o COP entre os lados 

controle e experimental nos períodos de 2 semanas (p=0,346) e 18 semanas (p=0,944). O teste 

de Mann-Whitney demonstrou diferenças estatísticas significantes entre os períodos 

analisados com diminuição do COP de 2 para 18 semanas, tanto para os parafusos 

monocorticais (p=0,003) quanto para os parafusos bicorticais (p=0,0001). 

 

3.2.2.1 - Período (2 semanas) 

 

As médias das porcentagens de COP para os parafusos monocorticais nos lados 

controle e experimental foram respectivamente 4,93% ± 8,92% e 2,19% ± 3,33%; e para os 

parafusos bicorticais, 7,08% ± 4,98% e 4,18% ± 3,02% (Tabela). Foi observada diferença 

estatisticamente significante para o COP entre os parafusos mono e bicorticais no período de 

2 semanas (p=0,008). 

 

3.2.2.2 - Período (18 semanas) 

 

A média das porcentagens de COP para os parafusos monocorticais no lado controle 

foi de 0,16% ± 0,38%; e para os parafusos bicorticais no lado experimental, o COP foi de  

0,84% ± 1,97%. É interessante notar que nenhum COP foi observado entre os parafusos 

monocorticais do lado experimental e para os parafusos bicorticais do lado controle (Tabela). 

Não foi observada diferença estatisticamente significante entre os parafusos mono e 

bicorticais neste período (p=0,509). 
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Tabela: Porcentagem média e desvio padrão do COP para os parafusos monocorticais e bicorticais 
(Lados Controle e Experimental) em 2 e 18 semanas e o teste de Mann-Whitney para correlação entre 
os parafusos monocorticais e bicorticais em ambos os períodos. 

 
Monocortical 

  
Bicortical  

 
Mann-

Whitney 

  Controle Experimental   Controle Experimental  p 

2 semanas        

Média 4,93 2,19  7,08 4,18  
0,008 * 

DP 8,92 3,33   4,98 3,02   

        

18 semanas        

Média 0,16 0  0 0,84  
0,509 

DP 0,38 0   0 1,97   
DP = desvio padrão. Asterisco indica diferença estatisticamente significante para p<0,05. 
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4 - DISCUSSÃO 
 
 

Em análise in vitro realizada previamente, o sistema de FI biodegradável utilizado 

neste estudo demonstrou resistência mecânica adequada para o tratamento de fratura 

mandibular (BREGAGNOLO et al., 2011). Posteriormente, a intenção foi utilizar este 

material in vivo para entender seu comportamento em meio biológico. No presente estudo, 

uma mobilidade moderada entre os segmentos ósseos foi clinicamente observada nas 

reavaliações semanais após o tratamento cirúrgico. Esta mobilidade diminuiu gradativamente 

até tornar-se ausente na quarta semana do período pós-operatório. Desta forma, assim como 

recomendado por alguns autores, uma contenção dentária foi utilizada para prevenir 

instabilidade interfragmentária e maloclusão dentária (BAHR et al., 1999; TAMS et al., 1999; 

HOCHULI-VIEIRA et al., 2005). Esta mobilidade entre os segmentos ósseos, nas primeiras 

semanas após o tratamento cirúrgico, também foi observada por Sverzut et al. (2012) ao 

analisar um sistema de FI importado manufaturado com ácido poli-L-DL-lático, na proporção 

70:30, e trimetileno carbonato (Inion, Tampere, Finland). Contrariamente, após análise de um 

sistema de FI manufaturado com titânio, esta mobilidade interfragmentária não foi observada 

(SVERZUT et al., 2008; SVERZUT et al., 2012). 

A análise histológica da área de osteotomia revelou, nas corticais vestibular e lingual 

no período de 2 semanas, um tecido ósseo com áreas focais de reabsorção e tecido ósseo 

imaturo neoformado, localizados nas regiões correspondentes as porções interna e externa da 

cortical óssea decorrentes das reações do endósteo e periósteo, respectivamente. Tecido ósseo 

imaturo não foi observado entre as bordas ósseas criadas pela osteotomia. Estas características 

histológicas também foram observadas em um estudo prévio, no qual um sistema de FI 

baseado em titânio foi utilizado com a mesma metodologia (DOS SANTOS et al., 2007). 

Neste período de tempo, as respostas teciduais não foram suficientes para promover a união 

óssea na área de osteotomia. 

No período de 18 semanas, entretanto, as bordas ósseas criadas pela osteotomia foram 

completamente conectadas por tecido ósseo neoformado. Adicionalmente, nos três terços 

analisados, este tecido ósseo exibiu grande quantidade de espaços medulares preenchidos por 

um tecido conjuntivo altamente vascularizado. Portanto, é possível afirmar com base na 

análise histológica, que houve reparo ósseo na área de osteotomia em 18 semanas após o 

tratamento cirúrgico. 
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Alguns autores, a partir da quantificação das estruturas não mineralizadas presentes no 

tecido ósseo, relataram que um tecido ósseo composto por até 30% de espaços não 

mineralizados deve ser considerado um tecido ósseo compacto. Por outro lado, o tecido ósseo 

composto por mais de 30% e até 90% de espaços não mineralizados, deve ser considerado um 

tecido ósseo esponjoso (ZIOUPOS; COOK; HUTCHINSON, 2008). No presente estudo, o 

TT mostrou diferenças estatisticamente significantes (p=0,019) nas porcentagens de espaços 

não mineralizados (56,45%) quando comparados com o TI (41,90%) e o TC (44,39%). Este 

achado histométrico parece refletir o ambiente biomecânico, que foi influenciado pelo sistema 

de FI biodegradável, pela contenção dentária, pelo tipo de osteotomia (linear sem 

deslocamento ósseo) e pela atividade dos músculos mastigatórios. Ainda, quando analisada a 

diferença quantitativa de mineralização entre os terços, a força de tração criada pelos 

músculos mastigatórios sobre a região do processo alveolar (zona de tensão) durante os 

movimentos mandibulares (CHAMPY et al., 1978) pode ter contribuído para menor 

mineralização no TT. Apesar das diferenças quantitativas de neoformação óssea, em todos os 

terços analisados, o tecido ósseo neoformado apresentou características de um tecido ósseo 

esponjoso, de acordo com Zioupos, Cook e Hutchinson (2008). Sverzut et al. (2012) 

observaram para o sistema biodegradável importado, tecido ósseo neoformado com aspecto 

de tecido ósseo esponjoso no TT e no TI, enquanto que no TC, foi observado tecido ósseo 

compacto. Por sua vez, o sistema metálico apresentou características de tecido ósseo 

compacto em todos os terços da área de osteotomia. Estas diferenças na qualidade do tecido 

ósseo neoformado entre os diferentes sistemas de FI (biodegradável nacional, biodegradável 

importado e metálico) podem estar relacionadas com a estabilidade primária dos segmentos 

ósseos, promovida pelo ambiente biomecânico presente, incluindo o sistema de fixação. 

No período de 18 semanas, as corticais vestibular e lingual não apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes na quantidade de tecido ósseo neoformado. Este 

resultado pode ter sido influenciado pela metodologia empregada neste estudo, uma vez que, 

somente as áreas entre as bordas ósseas criadas pela osteotomia foram contabilizadas, 

excluindo-se as áreas correspondentes as reações do periósteo e endósteo devido as 

dificuldades de obtenção dessas áreas intactas para quantificação histométrica. Entretanto, foi 

evidente a formação de calo ósseo principalmente na cortical lingual decorrente das reações 

do periósteo. De acordo com alguns autores (REITZIK; SCHOORL, 1983; RASUBALA et 

al., 2004), a reação periosteal é mais marcante na cortical lingual devido a maior 

movimentação interfragmentária nesta área. A movimentação na cortical vestibular é limitada 

pela presença das placas que minimiza rotações no eixo transversal e proporciona maior 
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estabilidade na região. Esta movimentação entre os segmentos ósseos, nas primeiras semanas 

do período pós-operatório, poderia predispor a formação de células cartilaginosas na área de 

osteotomia. Entretanto, não foi observada presença de condrócitos em ambos os períodos 

analisados. Com a metodologia empregada neste estudo, o tipo de reparo observado na área 

de osteotomia caracterizou-se por um reparo ósseo direto ou primário, do tipo gap healing, 

com a formação de calo ósseo externo. 

Muitos fatores estão envolvidos nas reações teciduais adjacentes ao sistema de FI. 

Alguns autores sugeriram que o trauma tecidual, hematoma e a instabilidade mecânica entre 

os implantes e os tecidos vizinhos são responsáveis, pelo menos em parte, pelas mudanças na 

função e estrutura teciduais (LANGFORD; FRAME, 2002). A análise histológica mostrou em 

2 semanas, áreas de contato direto entre a superfície do parafuso e o tecido ósseo lamelar 

original. Nestas áreas, fissuras foram observadas na matriz óssea, também verificadas em 

estudos prévios com sistema de FI metálico (BAHR, 1992; DOS SANTOS et al., 2007) que 

neste estudo, foram provavelmente decorrentes do stress mecânico, no qual o tecido ósseo foi 

submetido durante a inserção do formador de rosca.  

A análise histométrica revelou diferença estatisticamente significante no COP entre os 

parafusos mono e bicorticais no período de 2 semanas, com maiores valores para os parafusos 

bicorticais. Este achado se deve ao engajamento do parafuso na cortical lingual que 

especialmente para o sistema biodegradável, deve ser considerado essencial na obtenção de 

maior estabilidade da FI. Dos Santos et al. (2007) também verificaram maior COP no mesmo 

período analisado para os parafusos bicorticais, entretanto, a diferença de contato ósseo não 

foi estatisticamente significante em relação aos parafusos monocorticais. Além disso, neste 

mesmo período, a média de COP para os parafusos mono e bicorticais do sistema metálico foi 

substancialmente maior (próximo de 25%) se comparado com a média obtido pelo sistema 

biodegradável deste estudo (inferior a 10%). Dois fatores importantes devem ser 

considerados, uma vez que, o método de inserção dos parafusos biodegradáveis difere 

substancialmente do método aplicado para o sistema metálico. Primeiro, as brocas utilizadas 

para as perfurações apresentam diâmetros diferentes (1,5 a 1,6mm de diâmetro para o sistema 

de 2,0mm metálico e 1,75mm de diâmetro para o sistema de FI utilizado neste estudo), 

favorecendo um maior COP para os parafusos metálicos; e segundo, o sistema biodegradável 

necessita da utilização de um formador de rosca previamente a inserção dos parafusos, o que 

acaba propiciando maior espaço entre a superfície do tecido ósseo e a superfície dos parafusos 

e consequentemente menor COP. Este fator mecânico poderia explicar em períodos iniciais de 

reparo ósseo (2 semanas), o menor COP para os sistemas biodegradáveis quando comparados 



Discussão  |  54 

 

com os sistemas metálicos. Adicionalmente, quando utilizamos um sistema biodegradável, a 

cortical vestibular sofre maior influência do formador de rosca quando comparada com a 

cortical lingual. 

Em 18 semanas, não houve diferença estatisticamente significante no COP entre os 

parafusos mono e bicorticais, e da mesma forma, entre os lados controle e experimental. Estes 

resultados podem ser explicados por uma diminuição progressiva do COP, de 2 para 18 

semanas, com a formação concomitante de tecido conjuntivo não mineralizado ao redor dos 

parafusos. 

Kontio et al. (2005) descreveram duas camadas teciduais, diferentes 

microscopicamente, interpostas entre implantes biodegradáveis e o tecido subcutâneo de ratos 

machos. Uma destas duas camadas teciduais, chamada pelos autores de zona interna, estava 

em contato direto com os implantes e foi caracterizada pela presença de numerosas células 

mononucleadas e algumas células gigantes multinucleadas. A segunda camada, chamada de 

zona externa, foi caracterizada pela presença abundante de tecido conjuntivo denso. Estas 

duas camadas dividem similaridades com a primeira e segunda camadas descritas no presente 

estudo, onde, uma terceira camada, caracterizada pela presença de um tecido conjuntivo 

frouxo altamente vascularizado foi também identificada. Esta camada altamente 

vascularizada, presente na interface entre tecido ósseo e parafusos, não foi descrita 

previamente na literatura científica e pode ser resultado de uma tentativa do organismo de 

remover os subprodutos de degradação do local de implantação do material. Além disso, estes 

vasos sanguíneos ingurgitados não estavam restritos à área de interface entre tecido ósseo e 

parafusos, mas também, estendiam-se para a medula óssea circunjacente. Em ambos os lados 

analisados, controle e experimental, as mesmas características histológicas foram encontradas.  

Estes achados histológicos não foram observados nas áreas adjacentes aos parafusos 

manufaturados em titânio (DOS SANTOS et al., 2007). Estas reações teciduais podem ser 

decorrentes da liberação de monômeros ácidos durante o período de degradação do material 

diminuindo o pH tecidual (RUFFIEUX, 1997). Entretanto, Martin, Vinit e Bao (1996) e 

Heidemann et al. (2001) não observaram reduções significantes no pH dos tecidos ao redor de 

parafusos manufaturados com ácido poli-DL-lático-co-glicólico e ácido poli-DL-lático 

(PDLLA) respectivamente. Em ambos os estudos, as reduções no pH foram da ordem de 0,2 

unidades. 

De acordo com Schön et al. (1997) as reações do tecido ósseo não dependem somente 

das propriedades dos biomateriais mas também da estabilidade primária dos segmentos ósseos 

após realização da FI. Quando um sistema de FI baseado em titânio foi utilizado com 
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metodologia idêntica à utilizada neste estudo, nenhuma reação exuberante no tecido ósseo foi 

observada ao redor dos parafusos (DOS SANTOS et al., 2007). Este resultado foi influenciado 

pelo sistema de FI que proporcionou adequada estabilidade para os segmentos ósseos e pela 

biocompatibilidade superior do titânio. No presente estudo, as reações teciduais ao redor dos 

parafusos, em período inicial do processo de reparo ósseo (2 semanas) foram influenciadas 

pela estabilidade primária adequada dos segmentos ósseos no lado experimental e por isso 

não observamos diferenças em relação ao lado controle. Por outro lado, no período de 18 

semanas, estas reações teciduais deveram-se as propriedades do ácido poli-L-DL-lático. Neste 

período, as bordas ósseas criadas pela osteotomia estavam conectadas por tecido ósseo 

neoformado, como resultado do ambiente biomecânico criado e o sistema de FI biodegradável 

já não apresentava função, uma vez que o reparo ósseo estava completo. Adicionalmente, o 

lado controle (sem osteotomia) que não sofreu influências do fator estabilidade durante todo 

processo de reparo ósseo, exibiu as mesmas características histológicas e histométricas, em 

termos de qualidade e quantidade teciduais, do lado experimental (osteotomizado). Portanto, 

as reações teciduais observadas no período de 18 semanas foram resultado das interações 

bioquímicas criadas pelo sistema de FI biodegradável com o seu leito receptor. Desta forma, 

com a metodologia aplicada neste estudo, a presença da osteotomia (lado experimental) não 

interferiu com os achados histológicos e histométricos na interface entre tecido ósseo e 

parafusos. 

As propriedades de degradação dos materiais poliméricos são influenciados por 

muitos fatores, incluindo o local de implantação, geometria e dimensão do implante 

(JUKKALA-PARTIO et al., 2001), peso molecular, composição, cristalinidade e 

hidrofobicidade dos componentes (GRIFFITH, 2000; EPPLEY et al., 2004; EGLIN; ALINI, 

2008), e os processos de manufatura e esterilização (VERT; LI; GARREAU, 1992). No 

presente estudo, sinais de degradação no centro dos parafusos foram observados no período 

de 18 semanas. Fissuras e gaps foram histologicamente visualizados no interior do material 

que estavam preenchidos ocasionalmente por células. Em contrapartida, degradação 

superficial nos parafusos não foi facilmente detectada. Estas características de degradação 

podem ser atribuídas pela penetração de moléculas de água através da porção amorfa do 

material e a posterior ocorrência de hidrólise por quebra das ligações ésteres (GRIFFITH, 

2000; EGLIN; ALINI, 2008). As reações hidrolíticas criadas liberam subprodutos ácidos que 

ficam acumulados no interior dos parafusos diminuindo o pH nesta região. Este pH reduzido 

aumenta a taxa de reações hidrolíticas no centro (bulk degradation) comparado com as regiões 

mais superficiais do material (VON RECUM et al., 1995; MARTIN; WINIT; BAO, 1996; 
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GÖPFERICH, 1996; EGLIN; ALINI, 2008). Adicionalmente, para sabermos se os parafusos 

já vinham com estas irregularidades, uma amostra de parafusos foi submetida a MEV para 

observação da sua superfície e análise histológica para verificação do seu interior. Não foi 

observado sinais de alteração que pudessem sugerir irregularidades pré-existentes. Portanto, 

os sinais observados em 18 semanas foram decorrentes do processo de degradação que estava 

em andamento. 

Alguns estudos demonstraram partículas residuais de ácido poli-L-lático (PLLA) após 

4 anos e 6 meses de implantação e sugeriram mais alguns anos para total degradação do 

material (BERGSMA et al., 1995; LAITINEN et al., 2002). Contrariamente, nenhum 

remanescente extra celular do PDLLA na proporção de 50:50 foi observado no período de 72 

semanas após implantação em tecido subcutâneo de ratos (HIEDEMANN et al., 2001). Após 

utilizar o PDLLA para fixação de fratura condilar em ovelhas, Schneider et al. (2007) não 

verificaram remanescentes do material após 12 meses de tratamento. Apesar da observação de 

sinais de degradação no período de 18 semanas, não é possível predizer o período específico 

que o ácido poli-L-DL-lático (70:30) utilizado neste estudo poderá ser totalmente degradado. 
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5 - CONCLUSÃO 
 
 

Com os dados obtidos no presente estudo pode-se concluir que: 

- O ambiente biomecânico proporcionou, na área de osteotomia, a ocorrência do processo de  

reparo ósseo do tipo gap healing; 

- A presença da osteotomia (lado experimental) não interferiu com os achados histológicos e 

histométricos na interface entre tecido ósseo e parafusos; 

- As características teciduais adjacentes aos parafusos foram altamente influenciadas pelas 

propriedades do ácido poli-L-DL-lático (70:30) utilizado neste estudo. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A - Certificado de aprovação pelo Comitê de Ética no Uso de Animais 
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ANEXO B - Modelo de solicitação para esterilização do material polimérico 

 
 
 
 
 
 

SOLICITAÇÃO DA COLABORAÇÃO DO IPEN NO SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO 
NAS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTOS 

    
 
 
Aos cuidados de: 
Elizabeth S. R. Somessari 
Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento - Centro de Tecnologia das Radiações - CTRD 
IPEN/ CNEN – SP 
 
 
INFORMAÇÕES: 
1. MATERIAL A SER IRRADIADO: Placas e parafusos confeccionados com material  

degradável (ácido polilático). 

2. QUANTIDADE DE MATERIAL: 2 envelopes contendo 40 placas e  153 parafusos. 

3. TIPO DE FONTE: (  )ACELERADOR DE ELÉTRONS (  ) FONTES DE CO-60 

PANORÂMICA (X)GAMMACELL 

4. OBJETIVO DA IRRADIAÇÃO: Realizar a esterilização do material. 

5. DOSES: Infelizmente não temos informações a respeito. 

6. TIPO DE TRABALHO: (  ) INICIAÇÃO CIENTÍFICA (X) MESTRADO    

      (  ) DOUTORADO (  ) OUTROS 

7. NOME DO ORIENTADOR: Cássio Edvard Sverzut 

8. NOME DA EMPRESA OU INSTITUIÇÃO: Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 

– USP. Av. do Café, sem número – Campus Universitário da USP – CEP 14040 904 – 

Ribeirão Preto – SP 

9. NECESSITA DO SUPORTE DE UM PESQUISADOR DO IPEN: 

      (X)SIM (  ) NÃO 

10. NOME DO SOLICITANTE: Prof. Dr. Cássio Edvard Sverzut - Departamento de Cirurgia 

e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial e Periodontia. Telefone (16) 3602-3980. 

 
 

Atenciosamente, 
 

       Cássio Edvard Sverzut 


