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RESUMO 

 

 

Este trabalho foi desenvolvido com a finalidade de verificar a resistência mecânica 

obtida com parafusos bicorticais posicionais na fixação interna rígida da osteotomia 

sagital do ramo mandibular, comparando a angulação de inserção dos mesmos. A 

técnica tradicional e comumente utilizada para fixação da osteotomia sagital 

mandibular faz uso de parafusos inseridos por meio de acesso extra-oral, com 

ângulo aproximado de 90º. A principal desvantagem da técnica seria a incisão na 

pele, tendo potencial de resultar em cicatriz aparente em área visível, bem como 

risco de lesão à inervação motora da face. Uma alternativa que evita estas 

complicações é a técnica intra-oral, na qual não há incisão em pele, desta forma 

sendo bastante vantajosa para o paciente. Nesta, o parafuso é inserido em ângulo 

próximo de 60º. Visto que, na literatura poucos trabalhos compararam estes dois 

tipos de fixação, o objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência mecânica 

utilizando parafusos inseridos com angulação de 60º ou 90º simulando, 

respectivamente, as técnicas intra e extra-oral. Foram utilizadas 10 mandíbulas de 

carneiro, que após receberem osteotomia bilateral do ramo, foram divididas em dois 

grupos, ambos fixados com parafusos do sistema 2,0mm. Grupo I: fixação em 60º; 

Grupo II: fixação em 90º. Para o teste mecânico utilizou-se máquina de ensaio 

universal (Instron 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. Os dados sobre a força foram coletados em Newton e a média calculada 

com seu desvio padrão para cada grupo. A avaliação estatística dos valores obtidos 

foi realizada por meio de análise estatística paramétrica. Como resultados, 

verificamos que o grupo de 90º apresentou maior resistência mecânica, diferença 



esta que foi estatisticamente significante. Contudo, não houve diferença significante 

da rigidez entre os dois grupos. Concluímos que o suporte metálico desenvolvido 

para permitir deformação tridimensional se mostrou eficaz. Acreditamos que desta 

forma os movimentos mandibulares possam ser melhor reproduzidos durante o 

ensaio mecânico. Há necessidade de outros estudos visando comparar o sucesso 

clínico entre as duas técnicas. 

 
 
Palavras-Chave: Cirurgia Ortognática - Fixação interna rígida - Osteotomia 

mandibular 
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ABSTRACT 

 

 

This research was developed to evaluate the mechanical resistance obtained with 

positional bicortical screws used for internal rigid fixation of bicortical split mandibular 

ramus osteotomy, comparing two different screw insertion angulations.  The 

traditional technique, most commonly used, for the fixation of bicortical split 

mandibular ramus osteotomy uses approximately 90°degrees screws inserted 

through skin incisions. The main disadvantage of this technique may be the skin 

incision, having the potential of resulting in an apparent scar in a visible area as well 

as the risk of motor nerve injury. One alternative that avoid these complications is the 

intra oral technique, in which there’s no skin incision, being advantageous to the 

patient. In this technique the screws are inserted in approximately in 60° degrees 

angle. Knowing that in the literature few articles compare these two types of fixation, 

the objective of this work was to evaluate the mechanical resistance obtained using 

screws inserted with both 60° and 90° degrees angle simulating, respectively, the 

intra and extra oral techniques. We used 10 sheep mandibles, after performing 

bicortical sagital split osteotomies, were divided in two groups, both received 2.0 mm 

system screws for fixation. Group 160° ׃ fixation; Group 290° ׃ fixation. To realize the 

mechanical testing a universal rehearsal machine (Instron 5565) was used, in which 

a metallic support was adapted to restrain the mandibles. This support, differently of 

the ones commonly used in the current literature, allows that the mandible suffer 

tridimensional deformation during the rehearsal. The strength data was collected in 

Newton and the median was calculated with standard deviation for each group. The 

statistical evaluation of the values obtained was performed using parametrical 

statistical analysis. Through the results we could verify that the 90° degrees group 

presented with statistically significant higher mechanical strength. However, there 



was no significant difference in the rigidity between the two groups. We can conclude 

that the metallic support developed to allow tridimensional deformation was effective. 

We believe that by that way mandibular movements can be better reproduced during  

mechanical rehearsal. There is the necessity of other studies to compare the clinical 

success between those two fixation techniques. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Diferentes técnicas cirúrgicas têm sido usadas para o tratamento das 

deformidades dento esqueléticas, e atualmente, a osteotomia sagital bilateral do 

ramo mandibular é o procedimento mais utilizado pelos cirurgiões buco–maxilo-

faciais para correção de deformidades mandibulares (PROFFIT et al., 1989). Ela tem 

sido utilizada desde o final da década de cinqüenta, sendo inicialmente descrita por 

Trauner e Obwegeser (1957), e certamente representou grande avanço no 

tratamento das deformidades maxilo-faciais. A partir daí, várias modificações da 

técnica original foram propostas por diferentes autores, objetivando torná-la de 

execução mais fácil, diminuir sua morbidade e complicações, aumentar a 

sobreposição entre os segmentos com conseqüente melhora da estabilidade e 

minimizar o descolamento de tecidos moles (BELL; SCHENDEL, 1977; DAL PONT, 

1961; EPKER, 1977; GALLO et al., 1976; HUNSUCK, 1968; WOLFORD; BENNETT; 

RAFFERTY, 1987). 

Outro grande avanço na cirurgia maxilo-facial foi a introdução da fixação 

interna rígida, o que ofereceu uma série de vantagens em relação aos métodos 

tradicionais até então utilizados para fixação. Spiessl (1976) introduziu o uso de 

parafusos na fixação da osteotomia sagital. Em sua técnica original, o autor defendia 

a aplicação de parafusos compressivos (lag), utilizando três parafusos de 2,7 mm. 

Com o desenvolvimento das placas e parafusos de titânio, a fixação interna rígida 

(FIR) tem sido o método preferido na estabilização da osteotomia sagital bilateral do 

ramo mandibular, devido a ausência da necessidade do bloqueio maxilo-mandibular, 

maior comodidade ao paciente, rápido retorno a função pré-cirúrgica, melhor suporte 
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nutricional, facilidade para higienização bucal, fácil manutenção das vias aéreas e 

redução das recidivas (HAUG; BARBER; PUNJABI, 1999; PETERSON; HAUG; VAN 

SICKELS, 2005). 

Vários investigadores têm proposto métodos alternativos de fixação visando 

melhorias para este procedimento, tais como: diminuir distúrbios neurosensoriais 

como resultado de forças compressivas dos parafusos; diminuir deslocamento 

condilar médio-lateral e deslocamento súpero-inferior do segmento proximal; reduzir 

lesões ao feixe vásculo-nervoso alveolar inferior; dispensa de incisão percutânea 

para instalação dos parafusos (SCHWIMMER et al., 1994). 

Avanços na técnica cirúrgica incluem o uso de fixação rígida com placas 

(CHAMPY et al., 1978; McDONALD, 1987; STOELINGA; BORSTLAP, 2003; 

TUCKER; OCHS, 1988) ou parafusos (DOUMA; KUFTINEC; MOSHIRI, 1991; ELLIS 

3rd, 1992; ELLIS 3rd; REYNOLDS; CARLSON, 1988; FINN et al., 1980; FUJIOKA; 

FUJII; HIRANO, 2000; HUGHES; JORDAN, 1972; JETER; VAN SICKELS; 

DOLWICK, 1984; KREKMANOV; LILJA, 1986; LINDORF, 1986; MAURER; KNOLL; 

SCHUBERT, 2003; MOMMAERTS, 1991; NIEDERDELLMANN; SHETTY; COLLINS, 

1987; PAULUS; STEINHAUSER, 1982; PERROTT et al., 1994; PUTNAM; 

BOUWMAN; TUINZING, 1993; SAKA, 2000; SCHWARTZ; RELLE, 1996; 

SHUFFORD; KRAUT, 1989; SOUYRIS, 1978; STEINHAUSER, 1982; TUCKER; 

OCHS, 1988; TUSLANE; SCHENDEL, 1989; VAN SICKELS, 1991; WATZKE et al., 

1990) com o intuito de aumentar a estabilidade da fixação. A maioria das técnicas de 

fixação rígida com parafusos faz uso do acesso trans-bucal (GINGRASS; MESSER, 

1986; KREKMANOV; LILJA, 1986; MULLER; BACH, 1989; STEINHAUSER, 1982). 

Uma pequena incisão percutânea para inserção trans-bucal da chave com o 

parafuso é feita na região do ramo ascendente e ângulo da mandíbula. Esta técnica 
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facilita a colocação dos parafusos (STEINHAUSER, 1982), mas pode levar a 

possíveis seqüelas, como formação de cicatriz aparente, lesão ao nervo facial e 

trigêmeo, sangramento e dificuldades na remoção tardia dos parafusos (BOUWMAN 

et al., 1995; TELTZROW et al., 2005). 

Uma maneira de se evitar estas complicações seria a utilização de técnica 

para inserção intra-oral dos parafusos, como recomendado por Turvey (1986) e 

Kempf (1987). A grande limitação relacionada com esta técnica seria a dificuldade 

na inserção e restrição da disposição dos parafusos. Com a técnica trans-oral, os 

parafusos são inseridos com angulação próxima de 90º ou perpendicular ao longo 

eixo da superfície óssea da mandíbula. Já na técnica intra-oral os parafusos são 

inseridos com ângulo próximo de 60º em relação à superfície lateral da mandíbula. 

Nas últimas décadas, vários estudos clínicos e laboratoriais têm sido 

realizados com a fixação da osteotomia sagital do ramo mandibular, analisando o 

tamanho dos parafusos (KOHN, 1996; SCHWIMMER et al., 1994), o uso de 

parafusos compressivos ou posicionais (BLOMQVIST et al., 1997; BLOMQVIST; 

ISAKSSON, 1994; MOMMAERTS, 1991; NIEDERDELLMANN; SHETTY; COLLINS, 

1987; SHUFFORD; KRAUT, 1989; WATZKE; TUCKER; TURVEY, 1991), parafusos 

feitos de diferentes materiais (BOUWMAN; TUINZING, 1999; BOUWMAN; 

TUINZING; KOSTENSE, 1994; FERRETTI; REYNEKE, 2002; WITTENBERG; 

WITTENBERG; HIPP, 1991), e parafusos colocados em diferentes configurações 

(FOLEY; BECKMAN, 1992; HAMMER et al., 1995; KOHN, 1996; OBEID; 

LINDQUIST, 1991), mas poucos estudos avaliam a fixação utilizando diferentes 

angulações de inserção dos parafusos (FOLEY et al., 1989; KIM et al., 1993; 

UCKAN et al., 2001). 
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Visto que, poucos trabalhos avaliaram a fixação da osteotomia sagital 

mandibular utilizando parafusos com diferentes angulações de inserção, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar a resistência mecânica na fixação da osteotomia sagital em 

mandíbulas de carneiro, utilizando parafusos bicorticais posicionais inseridos com 

angulação próxima de 60º ou 90º simulando, respectivamente, as técnicas intra e 

extra-oral. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Revisando a literatura, encontramos inúmeros trabalhos laboratoriais e 

clínicos que avaliaram as técnicas de fixação interna rígida na osteotomia sagital 

mandibular. Destes, porém, poucos avaliaram a FIR com ênfase na técnica intra-

oral. Selecionamos e expomos alguns que apresentaram, ao nosso entendimento, 

grande importância na evolução das técnicas de fixação. Lembrando que o foco 

principal da revisão seria a fixação intra-oral, e esta sim, foi detalhadamente revisada 

e exposta mais adiante, embora que dentre a literatura pesquisada, poucos 

trabalhos versam sobre o assunto. 

Ardary et al. (1989) realizaram estudo experimental em mandíbulas de 

cadáver para avaliar a estabilidade da fixação da osteotomia sagital quando fixada 

com duas configurações dos parafusos (L invertido e linear). Verificaram que as 

mandíbulas fixadas com parafusos dispostos em forma tripoidal (L invertido) 

apresentaram maior rigidez quando comparadas com as mandíbulas fixadas com 

parafusos em configuração horizontal (linear). Esta diferença foi estatisticamente 

significante (p<0.01). 

Schwimmer et al. (1994) fizeram estudo experimental comparando a 

resistência da fixação utilizando parafusos de 2,0 mm ou 2,7 mm, posicionais e 

compressivos. Não obtiveram diferença estatisticamente significante entre os 

diferentes grupos. A variável primária que determinou a estabilidade foi a qualidade 

do osso subjacente. 

Foley et al. (1989) avaliaram várias formas de fixação utilizando parafusos 

posicionais, compressivos e fio de aço. Verificaram que as osteotomias fixadas com 
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parafusos colocados em forma de “L invertido” foram significantemente mais rígidas 

que a fixação com parafusos em forma linear ou fio K em forma triangular (p<0.05). 

Não houve diferença significante entre parafusos compressivos e posicionais 

colocados na mesma configuração. No mesmo experimento, os autores não 

verificaram diferença significante na força transversa entre parafusos colocados em 

ângulo de 60º ou 90º, com mesma configuração. Defendem que a decisão de utilizar 

uma técnica ou outra não deve ser baseada na resistência mecânica, e sim na 

experiência do cirurgião e uso da técnica mais segura. 

Turvey (1986) defende a colocação intra-oral de três parafusos bicorticais. Os 

parafusos são inseridos obliquamente na região retromolar ao longo do ramo 

mandibular. Com esta técnica não há necessidade de incisão em pele, mas pelo 

acesso limitado não oferece a diversidade de opções para colocação dos parafusos, 

como na técnica trans-oral. O autor defende que a necessidade de inserção oblíqua 

dos parafusos quando na técnica intra-oral pode oferecer um fator adicional de força 

pelo fato dos parafusos ficarem em maior contato com osso cortical. 

Kempf (1987) descreveu técnica similar de inserção intra-oral. O autor cita 

como vantagens da técnica um menor tempo operatório, menor quantidade de 

instrumentos e elimina a necessidade de incisão em pele. 

Shepherd, Dohvoma e Harradine (1991) descreveram técnica de fixação da 

osteotomia sagital via acesso intra-oral, utilizando dois parafusos não compressivos. 

Em sua série de 10 pacientes operados, observaram índices de recidiva 

semelhantes aos encontrados utilizando a técnica trans-bucal. Concluíram que a 

técnica sugere ser estável, e que a osteotomia sagital pode ser fixada sem a 

necessidade de incisões em pele. 
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Farole (1992) relatou técnica para inserção dos parafusos na fixação da 

osteotomia sagital mandibular via acesso intra-oral utilizando contra ângulo em peça 

de mão para realizar a perfuração e inserção dos parafusos. Defende como 

importantes vantagens da técnica a inserção intra-oral e perpendicular dos 

parafusos, rapidez e acuracidade na colocação dos parafusos, inclusive com torque 

padrão. 

Kim et al. (1993) realizaram análise fotoelástica para verificar a distribuição de 

forças na fixação da osteotomia sagital em modelo experimental. Utilizaram 

diferentes configurações para inserção dos parafusos, sendo triangular e linear em 

90º ou oblíqua. Verificaram que a inserção oblíqua linear apresentou a menor 

distribuição do stress, comparada aos outros grupos. 

O mesmo grupo de autores (KIM; ESSAKI; KAMEYAMA, 1995) realizaram 

estudo em mandíbulas de cadáver, com objetivo de avaliar a rigidez de três 

diferentes padrões de inserção dos parafusos na fixação da osteotomia sagital 

mandibular. Verificaram que a inserção linear oblíqua dos parafusos obteve maior 

resistência que a inserção linear em 90º, e menor resistência que o padrão triangular 

em 90º. Como conclusões, referem que os resultados obtidos suportam a utilização 

da técnica intra-oral com inserção oblíqua, da mesma forma com a técnica com 

padrão triangular. Defendem ainda, que a técnica intra-oral deveria ser utilizada 

sempre que possível, justificando os melhores resultados estéticos. 

Uckan et al. (2001) realizaram estudo em mandíbulas de carneiro para 

comparar a estabilidade mecânica na fixação da osteotomia sagital obtida com 

parafusos bicorticais posicionais, dispostos de forma linear, com ângulo de inserção 

dos parafusos de 60º e 90º. Como resultados, não encontraram diferença 

estatisticamente significante entre os grupos. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Avaliar comparativamente o comportamento biomecânico de mandíbulas 

hígidas, com o de mandíbulas osteotomizadas e fixadas com parafusos angulados 

em 60º ou 90º ( o que simula  as técnicas intra e extra-oral de fixação da osteotomia 

sagital),em um novo sistema de suporte que imita as forças atuantes e a liberdade 

de movimentos de uma mandíbula em função mastigatória. 

A hipótese é que as mandíbulas osteotomizadas e fixadas com parafusos em ângulo 

próximo de 60º ( que simula a inserção intra-oral dos parafusos), apresentariam 

comportamento semelhante às fixadas mediante inserção extra-oral comumente 

preconizada, a 90º. Desta forma, poderiam ser utilizadas na prática cirúrgica, 

evitando as complicações do acesso extra-oral. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Antes do início do presente estudo, obteve-se aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa (Anexo A). 

 

4.1 Espécimes 

 

 

Foram selecionadas 10 mandíbulas frescas de carneiros com peso e idade 

semelhantes, adquiridas em frigorífico. As mandíbulas foram dissecadas com 

completa remoção das estruturas moles (músculos, periósteo, etc.) e lavadas em 

água corrente. Os processos coronóides foram removidos bilateralmente, para 

facilitar o posicionamento da mandíbula durante o experimento. A seleção final foi 

feita pela mensuração com paquímetro e padronização das distâncias borda 

posterior – forame mentual e borda inferior – cabeça do côndilo, como descrito por 

Foley e Beckman (1992). Para armazenagem, foram embaladas em sacos plásticos 

(polietileno) e mantidas sob refrigeração (-20º C) até cinco horas antes da realização 

do experimento, ficando armazenadas em solução fisiológica até a realização das 

osteotomias.  

Depois de serem descongeladas, as mandíbulas foram numeradas e 

receberam fixação com dois parafusos de ferro comum com rosca soberba 

colocados em perfurações feitas com broca para baixa rotação número 702, na 

região anterior ao forame mentual. Os parafusos foram adicionalmente estabilizados 

com resina acrílica adaptada sobre uma meia-cana de tubo PVC rígido de 40 mm de 
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diâmetro e quatro cm de comprimento. Esta meia–cana de PVC foi confeccionada 

sobre o dispositivo de ensaio mecânico, e serviria como apoio deslizante durante o 

próprio ensaio (Figura 4.1). Esta fixação teve a finalidade de manter rígidas as duas 

hemi-mandíbulas, visto que estes animais apresentam articulação fibrosa na região 

mediana da sínfise. 

 

14cm A

C
B

A

D

12cm

22cm
 

Figura 4.1 – Dispositivo metálico para teste. (A) Rolamentos. (B) Acréscimos de acrílico para 
descanso dos apoios deslizantes. (C) Apoios deslizantes. (D) Fixação da região mediana 
com parafusos e acréscimos de resina acrílica junto com tubo de PVC 

 

 

A seguir, foi medida a rigidez de cada mandíbula, conforme explicado abaixo, 

na epígrafe “ensaio mecânico”. 

Imediatamente depois, as mandíbulas receberam osteotomia, fazendo uso de 

motor elétrico (Driller®) com serra reciprocicante na região de ramo e corpo 

mandibular, seguindo a técnica descrita por Trauner e Obwegeser (1957) com as 

modificações de Dal Pont (1961) e Hunsuck (1968). Após a osteotomia e remoção 
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de interferências ósseas, o segmento distal foi avançado cinco milímetros 

bilateralmente e fixado com parafusos de titânio bicorticais posicionais do sistema 

2,0 mm (MDT® – Rio Claro-SP), com disposição linear, em número de três para cada 

lado. Os terceiros molares foram removidos para não interferirem na fixação. Para as 

perfurações, foi utilizada broca longa com 1,6 mm de diâmetro conectada a uma 

peça reta em baixa rotação com irrigação contínua. Visando padronizar e minimizar 

possíveis variáveis, todas as osteotomias, perfurações e fixações foram feitas pelo 

mesmo pesquisador. 

As mandíbulas foram distribuídas em dois grupos, constando de cinco 

espécimes cada: 

• Grupo I (espécimes de I a V): as mandíbulas foram fixadas com 

parafusos inseridos em angulação de 60º em relação à superfície 

óssea. Foram utilizados três parafusos para cada lado, dispostos de 

forma linear (Figura 4.2). 

90º

60º

 

Figura 4.2 – Parafusos inseridos com ângulo próximos a 60º ou 90º em relação à superfície óssea, o 
que simularia respectivamente, as técnicas intra-oral e extra-oral 
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• Grupo II (espécimes de VI a X): as mandíbulas foram fixadas com 

parafusos inseridos em angulação de 90º em relação à superfície 

óssea. Foram utilizados três parafusos para cada lado, dispostos de 

forma linear (Figura 4.2). 

 

 

4.2 Ensaio mecânico 

 

 

Foi idealizado e construído um suporte metálico sobre rolamentos, o qual 

permitiu 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 (encaixada na cavidade glenóide e livre em todas as outras regiões – Figuras 

4.1 e 4.3). O posicionamento da mandíbula no dispositivo se deu com três pontos de 

apoio (côndilos e região anterior), e a aplicação da carga se deu, bilateralmente, na 

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

região do músculo masseter, na direção das fibras do masseter (Figura 4.4). O 

dispositivo de aplicação de carga também dava liberdade para a movimentação 

independente dos dois pontos onde a carga era aplicada, tal como ocorreria numa 

mandíbula em função. 
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Figura 4.3 - Máquina 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 

 

 

Figura 4.4 - Representação esquemática da mandíbula em função: existe um apoio no côndilo (A); a 
carga é aplicada no ângulo da mandíbula pela ação dos músculos mastigatórios maiores 
atuando sobre processo coronóide e ângulo mandibular (B); a resistência é exercida na 
região de implantação dos dentes (C). A região do corpo mandibular onde foi realizada a 
osteotomia (D) e a fixação são submetidas a dobramento. (Adaptado de ARMSTRONG et 
al., 2001) 
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Após o correto posicionamento da mandíbula e centralização do carro na 

base da máquina de ensaio universal (Instron 5565), iniciou-se o ensaio mecânico, o 

qual foi dividido em três etapas, que constou de: 

 

 

1ª – Rigidez pré-osteotomia 

 

 

Antes de receberem a osteotomia sagital bilateral, 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 foi de 0,25 mm, o segundo 0,5 mm e o terceiro 0,75 mm (Figura 4.5). 

Três ciclos de deslocamento
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Figura 4.5 - Gráfico demonstrando os três ciclos de carregamento e descarregamento 
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Os ciclos foram aplicados para garantir o perfeito assentamento da mandíbula 

no dispositivo de ensaio, e o tempo de espera entre ciclos foi adotado ao verificar-se 

que a total recuperação da deformação elástica da mandíbula não ocorria 

imediatamente depois de removida a carga (o que caracteriza um material visco-

elástico). O tempo de espera para que a mandíbula retornasse à posição inicial foi 

inferior a dois minutos, então adotamos este valor como padrão. Para cálculo da 

rigidez da mandíbula foi adotado como padrão o terceiro ciclo, visto que este 

apresentou melhor uniformidade no traçado do gráfico, possivelmente devido a uma 

melhor acomodação da mandíbula sobre o suporte metálico. 

Como valor de rigidez foi adotado o coeficiente angular (o número que 

multiplica o valor de x) da reta ajustada aos pontos correspondentes ao 

carregamento na curva carga versus deslocamento. Adotamos a fórmula axy = , 

onde =y carga; =a rigidez; =x deslocamento (Figura 5.6). Ou seja, quanto maior a 

carga necessária para causar um determinado deslocamento, maior será a rigidez.  

 

Cálculo da rigidez
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Figura 4.6 - Método de cálculo da rigidez: coeficiente angular da reta ajustada à região do 
carregamento do terceiro ciclo; neste caso 451,52 N/mm 
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2ª – Rigidez pós-osteotomia 

 

 

Após serem osteotomizadas e fixadas com avanço bilateral de cinco 

milímetros, as mandíbulas passaram pelo mesmo ensaio da epígrafe anterior e 

calculou-se um novo valor de rigidez. 

 

 

3ª – Resistência à ruptura ou à falha na fixação 

 

 

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

mandíbulas foram submetidas a carga compressiva com deslocamento contínuo de 

um milímetro por minuto, até que ocorresse rompimento ou falha na fixação. Foi 

adotado como critério para falha a diminuição abrupta de vinte por cento da carga 

aplicada sobre a mandíbula. 

Duas mandíbulas hígidas também foram ensaiadas seguindo os mesmos 

parâmetros de ensaio, para se obter uma referência com a qual possam ser 

comparados os valores de resistência à ruptura das mandíbulas osteotomizadas. 
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4.3 Análise estatística 

 

 

Os valores de rigidez foram submetidos a análise de variância de medidas 

repetidas no mesmo espécime (“split-plot”) tendo como fontes de variação a 

angulação dos parafusos (60 ou 90 graus) e a fase do teste (antes ou depois da 

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

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

única fonte de variação com três níveis desbalanceados (mandíbulas hígidas, 

reparadas com parafusos a 90 graus e reparadas com parafusos a 60 graus) e as 

médias contrastadas pelo teste de Tukey. 
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5 RESULTADOS 

 

 

A Tabela no Anexo B contém todos os resultados individuais obtidos das 

mandíbulas juntamente com a estatística descritiva. 

As tabelas 5.1 a 5.4 apresentam as análises de variância e as tabelas de 

médias com os indicadores para contraste. 

Tabela 5.1 - Análise de variância dos valores de rigidez (N/mm) das mandíbulas 

 

Fonte de 
variação 

G.L. 
Soma de 

quadrados 
Quadrados 

médios 
Prob. (H0) 

Angulação 
do parafuso 

1 127500 127500 95,301% 

Resíduo I 8 290020000 36252500  

Fase do 
teste 

1 7342111250 7342111250 0,002% 

Interação 
angulação x 

fase 
1 25088750 25088750 56,265% 

Resíduo II 8 294200000 36775000  

Variação 
total 

19 7951547500   

 

 

Tabela 5.2 - Médias de rigidez das mandíbulas (N/mm) da interação Angulação x Fase do teste 
Letras iguais indicam que as diferenças não são significantes, pelo teste de Tukey (5%) 
(valor de Tukey para contraste – 122,8) 

 

Fase do experimento 
Angulação do parafuso (º) 

Inicial Após osteotomia e fixação 

60 516
a 111

 b
 

90 496
 a

 135
 b
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Tabela 5.3 - Análise de variância dos valores de resistência à fratura (N) das mandíbulas 

 
Fonte de 
variação 

G.L. 
Soma dos 
quadrados 

Quadrados 
médios 

RQM 

Grupo 2 6295392,2500 3147696,1250 284,54*** 

Resíduo 9 99562,0000 11062,4444  

Total 11 6394954,2500   

*** significante ao nível de 0,1% 

 

 
Tabela 5.4 - Médias (N) de resistência à fratura e valores críticos, pelo teste de Tukey para 

contrastes* 

 
Grupo n Resistência à fratura (N) ** 

60º 5 278C 

90º 5 448 B 

Hígidas 2 2295 A 

* Tukey (5%) para 2 médias (n = 5) = 150,5 
   Tukey (5%) para duas médias (n = 5 e n = 2) = 199,1 
** Médias com letras diferentes são significantemente diferentes entre si       
(p≤ 5%) 

 

 

A rigidez das mandíbulas caiu significativamente após a osteotomia, sem 

diferenças significantes entre os grupos a sessenta ou noventa graus, pois a 

interação não foi significante. A angulação do parafuso não provocou diferenças 

significantes na rigidez da mandíbula, mas conduziu a uma resistência à fratura 

significativamente maior para os parafusos a 90 graus. Nenhuma das fixações com 

parafusos conseguiu restituir a resistência à fratura das mandíbulas hígidas. 

A falha na fixação ocorreu por parafuso solto da cortical lingual (osso 

espanado) em sessenta por cento dos casos, seguido por fratura óssea e parafuso 
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solto (Figura 5.1) em trinta por cento, e apenas fratura óssea, dez por cento. O 

padrão de falha se deu igual nos dois grupos estudados. 

 

 

 

 

Figura 5.1 - Vista medial do ramo mandibular mostrando falha na fixação, evidenciando parafuso solto 
(seta estreita) e fratura óssea (seta larga) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Antes mesmo que as interpretações dos resultados possam ser feitas, 

achamos oportuno que as limitações do modelo de estudo devam ser discutidas. Os 

estudos in vitro dos sistemas de fixação interna (FI) em osteotomia mandibular 

fazem uso de diferentes tipos de materiais. Revisando a literatura, podemos verificar 

que existem vários tipos de modelo disponíveis que podem ser utilizados em ensaios 

biomecânicos: mandíbula humana cadavérica (ARDARY et al., 1989; KIM; ESSAKI; 

KAMEYAMA, 1995; KOHN et al., 1995; SCHWIMMER et al., 1994; 

THROCKMORTON et al., 1992), mandíbula de animais, como carneiro, macaco e 

cão (BOSANQUET; GOSS, 1987; FOLEY; BECKMAN, 1992; GOMES; GUIMARÃES 

FILHO; MAZZONETTO, 2003; MAYO; ELLIS 3rd, 1987; NISSENBAUM; LOWNIE; 

CLEATON-JONES, 1997; UCKAN et al., 2001), costela bovina, réplicas sintéticas de 

poliuretano ou mesmo madeira, dentre outros (BREDBENNER; HAUG, 2000; CHOI 

et al., 1995; ERKMEN et al., 2005a, 2005b; FOLEY, 1994; FOLEY et al., 1989; 

HAUG, 1996; KIM et al., 1993; KOHN et al., 1995; MAURER; HOLWEG; 

SCHUBERT, 1999; MURPHY; HAUG; BARBER, 1997; OZDEN et al., 2006; 

SHETTY, 1997; SHETTY et al., 1996a, 1996b; THARANON, 1998; VAN SICKELS et 

al., 2005). Todos estes apresentam suas vantagens e desvantagens, sendo que a 

escolha do método dependerá da experiência e particularidades do pesquisador. 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. Particularmente devido a algumas limitações na obtenção 

de um modelo ideal, acreditamos que num estudo onde há necessidade de vários 
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espécimes, devemos utilizar modelo que seja barato, disponível e reproduzível para 

o experimento em questão. 

As mandíbulas de animais podem ser conseguidas mais facilmente, com 

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

frequentemente utilizada em ensaios mecânicos seria a mandíbula de carneiro. As 

réplicas sintéticas disponíveis nos oferecem adequado substituto, seguindo os 

padrões anatômicos e estruturais do osso humano. Elas apresentam cortical densa e 

compacta, preenchida por medular porosa, semelhante ao encontrado na mandíbula 

humana. Isto proporciona características semelhantes ao osso. Outra grande 

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

espécimes seguem uma mesma forma estrutural. Como grande desvantagem, 

podemos citar o custo elevado destes modelos. 

Diante disto, o modelo adotado no presente trabalho foi mandíbula de 

carneiro fresca e congelada. Como principais vantagens, 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, no estudo biomecânico da osteossíntese 

mandibular (FOLEY; BECKMAN, 1992; GOMES; GUIMARÃES FILHO; 

MAZZONETTO, 2003; NISSENBAUM; LOWNIE; CLEATON-JONES, 1997; UCKAN 

et al., 2001). 

Um fator que pode ser questionado diz respeito ao tipo de osso utilizado, se 

desvitalizado fresco ou congelado. O osso desvitalizado (fresco ou congelado) 

poderia perder suas propriedades biomecânicas, desta forma interferir nos 



 

 

40 

 

resultados do estudo. Outra dúvida seria em relação às propriedades mecânicas e 

elásticas do osso fresco versus congelado. 

Evans (1973) relatou não haver diferenças significantes entre as propriedades 

mecânicas do osso fresco e osso congelado armazenado a – 20 º C retornando à 

temperatura corporal antes do teste. Notou também poucas diferenças mecânicas 

entre osso vivo e osso desvitalizado. 

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

para armazenamento de autópsias de mandíbulas humanas se mostrou eficaz e 

adequado para manter as propriedades elásticas do tecido ósseo. 

Baseado nestes achados e concordando com outros autores (FOLEY; 

BECKMAN, 1992; GOMES; GUIMARÃES FILHO; MAZZONETTO, 2003; 

NISSENBAUM; LOWNIE; CLEATON-JONES, 1997; UCKAN et al., 2001), 

acreditamos que este modelo seja apropriado, particularmente porque todos os 

espécimes foram armazenados pelo mesmo período de tempo antes do teste 

mecânico. As mandíbulas foram 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. 

Outro fator que deve ser levado em consideração, é que tipo de ensaio 

mecânico será realizado. 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 (ANUCUL; WAITE; LEMONS, 1992; CROFTS et al., 1990; FOLEY; 

BECKMAN, 1992; GOMES; GUIMARÃES FILHO; MAZZONETTO, 2003; HAUG, 

1993; HAUG; BARBER; PUNJABI, 1999; HEGTVEDT; MICHAELS; BEALS, 1994; 

IKEMURA et al., 1984, 1988; LEE; PIECUCH, 1992; LOUKOTA; SHELTON, 1995; 
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MURPHY; HAUG; BARBER, 1997). Entretanto, a biomecânica da mandíbula 

humana em função mastigatória é bem mais complexa que movimentos apenas 

verticais (THROCKMORTON; THROCKMORTON, 1985). Um modelo mais acurado 

para representar as forças sagitais aplicados 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 três Dimensões (3D), mas são modelos teóricos, que não 

podem ser reproduzidos em ensaios biomecânicos in vitro (KOOLSTRA et al., 1988; 

THROCKMORTON; THROCKMORTON, 1985). 

De acordo com Armstrong et al. (2001), o modelo de três pontos utilizado em 

seu estudo foi adequado e permitiu consistência na formação da curva carga versus 

deslocamento, além de gerar medidas reproduzíveis dos limites elásticos que 

puderam ser comparadas entre os diferentes tipos de fixação. 

Concordando com Armstrong et al. (2001), acreditamos que um modelo mais 

adequado deva apresentar três pontos de carregamento, desta forma incorporando 

as três maiores forças atuantes sobre a mandíbula em função. O esquema 

representado na Figura 4.4 evidencia as áreas de maior carga e suas direções. 

Baseado nesse esquema, o modelo adotado apresenta três pontos de 

carregamento, ou seja, um na região do côndilo, outro na região anterior, e por 

último, onde a carga é aplicada na região de ângulo mandibular (Figura 4.1). Neste 

estudo, utilizando o suporte sobre rodas, aproximou-se da mecânica mandibular em 

função, pois, diferente dos modelos anteriores, este suporte permitiu a dissipação 

das forças tridimensionais que foram geradas pela máquina de ensaio, deformação 

esta, que era absorvida pela haste de fixação utilizada nos modelos anteriores. 
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Lembramos que o objetivo principal do estudo foi avaliar e comparar dois 

tipos de FI na osteotomia sagital simulada. Ele não reproduz o complexo 

comportamento da mandíbula humana quando em função e sua interação entre 

osso, músculo e outros tecidos. 

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, pois a falha clínica pode ocorrer ainda antes da que ocorre num ensaio 

mecânico, o qual tem um ponto experimentalmente pré-definido como falha 

(ARMSTRONG et al., 2001). 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 (EDWARDS; DAVID, 1996; 

HEGTVEDT; MICHAELS; BEALS, 1994; IKEMURA et al., 1984, 1988; 

THROCKMORTON; THROCKMORTON, 1985). 

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

imediato em indivíduos submetidos a cirurgia ortognática ou tratamento de fraturas 

maxilo-mandibulares (ELLIS 3rd; THROCKMORTON; SINN, 1996). Isto é 

importante, como veremos mais adiante, devido ao fato de que mesmo um sistema 

de fixação sendo menos rígido e menos estável biomecanicamente, ele pode 

apresentar sucesso clínico tão bom quanto um sistema teoricamente mais resistente. 

Revisando tal assunto na literatura, encontramos alguns trabalhos que julgamos ser 

interessantes.  

Gibbs et al. (2002) verificaram que a força máxima sobre as regiões do 

segundo pré-molar, primeiro e segundo molares teve média de 720 N com variação 

de 244 a 1243 N para pacientes totalmente dentados. 
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Hagberg (1986) estimou em 364 Newtons o pico das forças mastigatórias em 

pacientes mastigando amêndoas. 

Vários estudos têm demonstrado que depois de uma fratura ou cirurgia 

mandibular, há diminuição na força de mordida. Gerlach e Schwarz (2002) 

verificaram que uma semana após os pacientes terem sido tratados de fratura do 

ângulo mandibular, estes apresentavam apenas 31% da carga vertical máxima, 

quando comparados com grupo controle. 

Ellis 3rd, Dechow e Carlson (1988) em estudo com animais 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. 

Outro trabalho deste mesmo grupo sugere que a força de mordida na região 

do molar, para indivíduos não operados foi em média 52,3 Kg (512,5 N) para 

homens e 39 Kg (382,2 N) para mulheres. Sua estimativa para a força de mordida na 

região de molar no período pós-operatório imediato foi de 21,5 a 48,1 Kg (210,7 a 

471,38 N) para homens e de 13,3 a 19,2 Kg (130,3 a 188,2 N) para mulheres 

(THROCKMORTON; BUSCHANG; ELLIS 3rd, 1996). 

Harada et al. (2000) realizaram trabalho similar ao descrito acima, onde os 

investigadores avaliaram as forças de mordida no pré e pós-operatório de pacientes 

submetidos a cirurgia ortognática. Verificaram que as forças oclusais dos pacientes 

antes da cirurgia foram de 293,2 a 162 N para homens e 208,5 a 98,8 N para 

mulheres. Em duas semanas de pós-operatório, as forças oclusais foram de 60,8 a 

41,5 N para homens e 69,6 a 29,4 N para mulheres. Já em oito semanas após a 

cirurgia, variou de 184,7 a 89 N e 199,1 a 88,5 N, respectivamente. 
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Dentre vários estudos in vitro que examinaram a estabilidade, ponto de falha 

na carga máxima, deslocamento e rigidez, todos demonstraram que a fixação com 

mini-placa e parafuso monocortical foi menos rígida, mais suscetível à deformação, 

falha e deslocamento quando comparadas à fixação com três parafusos bicorticais 

posicionais. Sugeriram que o uso exclusivo da fixação com mini-placas não promove 

estabilidade suficiente necessária para função precoce (ANUCUL; WAITE; 

LEMONS, 1992; MURPHY; HAUG; BARBER, 1997; SHETTY et al., 1996a, 1996b). 

Por outro lado, ao contrário do que os estudos in vitro demonstram, estudos 

clínicos evidenciam sucesso tanto na fixação com três parafusos bicorticais quanto 

na fixação com mini-placas. 

Blomqvist et al. (1997) avaliaram 60 pacientes que foram submetidos a 

avanço mandibular, os quais receberam fixação com três parafusos bicorticais 

posicionais (via acesso percutâneo) ou mini-placa com parafusos monocorticais. Os 

pacientes foram seguidos por período de seis meses. Do ponto de vista da 

estabilidade, não houve diferença estatisticamente significante entre os dois tipos de 

fixação, tanto na direção sagital quanto vertical. 

Quando falamos da fixação com três parafusos bicorticais, existem algumas 

variações da técnica, como por exemplo: diâmetro dos parafusos (2,0 ou 2,7 mm); 

parafusos inseridos de forma compressiva (lag) ou não compressiva (posicional); 

angulação de inserção dos parafusos (60º ou 90º); bem como a disposição em que 

são inseridos (L invertido ou linear). 

Sabe-se que o “padrão ouro” na FIR da osteotomia sagital mandibular é a 

utilização de três parafusos bicorticais dispostos em L invertido. Estudos 

biomecânicos comprovam a maior rigidez e estabilidade desta fixação quando 
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comparada com a disposição linear ou mini-placas (FOLEY et al., 1989; FOLEY; 

BECKMAN, 1992; OCHS, 2003; VAN SICKELS; RICHARDSON, 1996).  

Com relação ao tamanho dos parafusos, foi demonstrado que a utilização de 

parafusos com maior diâmetro não apresentou vantagens em relação à utilização de 

parafusos menores, quando foram comparados o sistema 2,7 mm com o 2,0 mm 

(SCHWIMMER et al., 1994). 

No que diz respeito ao tipo de fixação, em relação à estabilidade, se 

utilizando parafusos compressivos (lag) ou não-compressivos (posicionais), os 

trabalhos demonstram estabilidade pós-operatória similar entre as duas técnicas 

(WATZKE; TUCKER; TURVEY, 1991). Porém, sabe-se que a técnica não 

compressiva apresenta algumas vantagens, não em estabilidade, mas sim em 

alguns aspectos cirúrgicos, como não desencadear torque aos côndilos, não 

comprimir o feixe vásculo-nervoso alveolar inferior, entre outras.  

Outro fator interessante a se considerar, e que é objetivo principal do 

presente trabalho, seria sobre a angulação de inserção dos parafusos, se inseridos 

por via extra-oral (90º) ou intra-oral (60º) e qual o efeito sobre a estabilidade 

biomecânica na fixação da osteotomia sagital mandibular. 

Segundo publicações ortopédicas, a inserção perpendicular dos parafusos 

com relação à superfície óssea seria o desejável na fixação de fraturas ou 

osteotomias (SCHLIKE; PANJABI; WHITE 3rd, 1979; PERREN, 1992). 

Schlike, Panjabi e White 3rd (1979) estudaram a ótima orientação de 

parafusos transfixantes e demonstraram que a orientação preferida, e a qual 

suportaria melhor as forças de dobra foi a orientação perpendicular ao longo eixo do 

osso. Da mesma forma, a maior resistência a forças de torsão foi conseguida com a 
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orientação dos parafusos perpendicularmente ao longo eixo da fratura ou 

osteotomia. 

Baseado nos trabalhos ortopédicos e referindo que as osteotomias sagitais 

estão sujeitas a forças de torsão e dobra, Schwimmer et al. (1994) relatam que a 

orientação dos parafusos preferencialmente deveria ser perpendicular ao longo eixo 

da mandíbula. Referem ainda, que parafusos inseridos obliquamente ao longo eixo 

da superfície óssea e da osteotomia não sejam resistentes para suportar essas 

forças que atuam sobre a mandíbula, e como resultado, a estabilidade da fixação 

poderia ser comprometida. 

Concordamos com o autor na questão de que a inserção perpendicular 

apresentaria maior estabilidade, e isto já foi demonstrado experimentalmente em 

alguns trabalhos (PERREN, 1992; SCHLIKE; PANJABI; WHITE 3rd, 1979; 

SCHWIMMER et al., 1994; UCKAN et al., 2001). Porém, discordamos de que a 

inserção oblíqua não suporte as cargas atuantes sobre a mandíbula em função, com 

conseqüente comprometimento da fixação. Não podemos nem devemos afirmar o 

sucesso clínico da inserção angulada dos parafusos nesse tipo de fixação, mas os 

resultados preliminares de nosso experimento, embora tenham demonstrado 

diferenças e menor resistência dos parafusos angulados em relação aos inseridos 

perpendicularmente ao osso, foram satisfatórios. Da mesma forma, dados 

laboratoriais e clínicos são em favor de que a fixação oblíqua seria suficiente para 

suportar tais cargas. Diferentes autores descrevem, relatam e defendem a sua 

utilização. 

Kim, Essaki e Kameyama (1995) concluíram que os resultados obtidos com a 

fixação linear oblíqua suportam o uso da técnica intra-oral, e defendem ainda, que 
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esta seja utilizada sempre que possível, justificando os melhores resultados 

estéticos.  

Matematicamente, um parafuso inserido perpendicularmente ao longo eixo da 

osteotomia proporciona o maior grau de resistência ao movimento, proporcionando 

cerca de 20% mais resistência ao deslocamento dos segmentos. Por outro lado, a 

inserção em 60º apresenta maior área de contato em osso cortical, e este fator pode 

balancear a desvantagem teórica da inserção angulada com relação a inserção 

perpendicular (UCKAN et al., 2001). 

Uckan et al. (2001) realizaram estudo em mandíbulas de carneiro para 

comparar a estabilidade mecânica na fixação da osteotomia sagital obtida com 

parafusos bicorticais, dispostos em forma linear, com ângulo de inserção de 90º e 

60º. Como resultado, não encontraram diferença estatisticamente significante na 

resistência ao movimento entre o ângulo de inserção dos parafusos. 

Resultado semelhante foi obtido com o presente trabalho. Apesar de que em 

nosso estudo foi demonstrado que o grupo fixado com parafusos angulados em 60º 

apresentou menor resistência mecânica (média: 278 N) com relação ao grupo fixado 

com parafusos angulados em 90º (média: 478 N), acreditamos que o resultado foi 

satisfatório. Não houve diferença estatisticamente significante da rigidez entre o 

grupo I e II. Contudo, mesmo que os parafusos angulados em 60º apresentaram 

menor resistência, acreditamos que este não seja um fator determinante que irá 

interferir no resultado clínico, visto que já foi demonstrado que mesmo técnicas onde 

a resistência foi ainda inferior a esta, como as mini-placas, obteve-se sucesso clínico 

semelhante (BLOMQVIST et al., 1997). Isto talvez se explique pelo fato de que os 

estudos biomecânicos in vitro avaliem apenas os métodos de fixação, comparando 

uma técnica com outra, no que diz respeito à estabilidade e rigidez, dentre outras 
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variáveis, não avaliando desta forma, a complexa relação da FIR atuando na 

mandíbula em função. 

Quanto às mandíbulas hígidas que foram submetidas ao ensaio, estas 

suportaram a carga compressiva e tiveram rompimento com média bastante superior 

(2295 N) quando comparadas com as mandíbulas osteotomizadas e fixadas (278 e 

448 N). Esta grande diferença se daria pelo fato de que, ao contrário das 

mandíbulas dos grupos I e II que após serem osteotomizadas e reabilitadas com o 

sistema de FI, não perderam solução de continuidade. Embora que o sistema de FI 

apresente rigidez e estabilidade, esta não é a mesma da mandíbula hígida, que 

apresenta suas corticais intactas. Ambas mandíbulas hígidas apresentaram fratura 

na mesma região anatômica, ou seja, região de côndilo mandibular. Região esta que 

é considerada área de fragilidade da mandíbula, estando sujeita a fraturas. A 

literatura demonstra que a região com as maiores incidências de fraturas na 

mandíbula está localizada justamente na região de côndilo mandibular (ELLIS 3rd; 

MOSS; EL-ATTAR, 1985; OLSON et al., 1982). Estes dados suportam e justificam 

as fraturas que ocorreram nas mandíbulas hígidas do presente trabalho. 

Embora resultados de estudos in vitro, testes laboratoriais e outros 

parâmetros indiquem o uso de três parafusos bicorticais na fixação da osteotomia 

sagital mandibular, vários levantamentos e seguimento de casos demonstram o 

sucesso clínico do uso de placas e parafusos monocorticais. Desta forma, não 

necessariamente o método que se mostrou mais rígido, mais estável ou que 

suportou maior carga compressiva seria o de maior sucesso clínico, ou ainda o que 

deveria ser empregado na pratica clínica. Toda técnica apresenta suas vantagens e 

desvantagens, e alguns fatores podem ser determinantes para a escolha da que 

seja mais adequada a ser empregada. Segundo Ochs (2003), os fatores que 
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influenciam na escolha da técnica de fixação são: anatomia óssea; presença de 

terceiros molares; fraturas desfavoráveis ou traços de fratura em galho verde; 

desenho da osteotomia; tipo de movimento cirúrgico; posicionamento do segmento 

proximal; posição do nervo alveolar inferior; volume dos tecidos moles; custo; 

preferência do cirurgião. 

Segundo ainda o mesmo autor (OCHS, 2003), dentre os pacientes 

candidatos ou submetidos a osteotomia sagital do ramo mandibular, há uma 

considerável variação na morfologia óssea do ângulo e ramo mandibular. Além 

dessas variações, que podem determinar o tipo e desenho da osteotomia que o 

cirurgião irá realizar, outros fatores podem interferir no tipo de fixação que deverá ser 

empregada. Por exemplo, alguns profissionais realizam osteotomia na base do corpo 

mandibular logo após a osteotomia vertical anterior, visando facilitar a separação dos 

segmentos proximal e distal. Isto algumas vezes resulta numa fratura ou separação 

(split) em forma de “J”, onde parte da cortical lingual fica aderida ao segmento 

proximal. Desta forma, não há uma cortical medial basal abaixo do nervo alveolar 

inferior para que seja inserido o parafuso bicortical nesta região, no caso de uma 

fixação com três parafusos dispostos em “L” invertido. Com isso, o cirurgião deverá 

realizar a fixação com três parafusos dispostos de forma linear, ou seja, na borda 

superior ou então lançar mão de outra técnica, como placas e parafusos 

monocorticais. Já em outros casos, como em pacientes com o ângulo mandibular 

aberto e ramo curto, pode não haver osso suficiente na borda superior 

posteriormente ao ultimo molar, o que impossibilitaria a inserção de três parafusos 

nessa área. Diante disto, todos estes fatores são importantes e devem ser levados 

em consideração no plano de tratamento e escolha da técnica de fixação. 
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Com base no que foi descrito acima, podemos dizer que a escolha de uma 

técnica ou outra não deve ser feita apenas por intuição ou preferência do cirurgião, 

mas sim, deve-se avaliar criteriosamente todos os fatores possíveis que irão 

favorecer ou não cada uma das técnicas, e mesmo que bem selecionada, devemos 

saber e estar aptos a realizar mudanças que possam ocorrer trans-operatoriamente.  

Uma pergunta que poderíamos levantar, no que diz respeito à anatomia 

óssea, seria qual área da mandíbula apresenta melhores condições (espessura e 

osso cortical) para realizar a osteossíntese. Estudos anatômicos têm demonstrado 

que a porção mais espessa da placa óssea cortical, tanto lingual quanto bucal, esta 

localizada na borda superior do ramo logo atrás ao último molar (CARTER et al., 

1991; SMITH et al., 1991a, 1991b). Com isso, sabemos que esta área apresentando 

corticais mais espessas seria local ideal para inserção dos parafusos. Justamente 

nesta região são inseridos os parafusos quando da utilização da técnica intra-oral. 

Um fator que podemos levar em consideração em favor do uso de parafusos 

na FIR da osteotomia sagital, seria com relação ao custo do material de fixação. 

Visto que a realidade em nosso país nem sempre é a desejável, e que em muitos 

serviços o fator financeiro pode pesar e ser até mesmo limitante, acreditamos que 

uma técnica que utilize menor quantidade de material com conseqüente redução de 

custos seja viável, não como variável principal, mas sim secundária. Em média, a 

utilização de placas e parafusos custaria cerca do dobro do valor se utilizarmos 

apenas parafusos bicorticais. O mesmo é exemplificado por Ochs (2003), onde o 

autor relata que em sua experiência, não há diferenças no tempo operatório quando 

da utilização de parafusos bicorticais ou mini-placas com parafusos monocorticais. A 

grande diferença estaria no custo do material, que em sua instituição, a lista de 
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preços estaria entre $ 210 (seis parafusos bicorticais) versus $ 430 (duas miniplacas 

e oito parafusos monocorticais). 

No caso de se optar por uma técnica intra-oral, fazendo uso de placa com 

parafusos monocorticais, um problema que poderia ocorrer seria a perda de um 

parafuso em um dos lados da osteotomia. Isso resultaria em rotação superior do 

segmento proximal, o que iria resultar em uma classe III com mordida aberta anterior 

no lado afetado. Para eliminar essa possibilidade, poderia ser utilizada placa com 

seis furos. Porém, necessitaria de placas com maior extensão, bem como maior 

espaço para ser adaptada, aumentando os custos do material de fixação (OCHS, 

2003). 

Segundo Ochs (2003), o uso de três parafusos bicorticais oferece o melhor 

custo benefício e rigidez previsível para a fixação da osteotomia sagital mandibular. 

Ainda segundo o autor, há numerosos padrões de inserção que podem ser 

utilizados, fazendo vantagem da localização, angulação e regiões de contato ósseo 

ou espaços onde estes possam ser inseridos. O padrão e seqüência de inserção dos 

parafusos devem ser individualizados trans-operatoriamente, para que haja uma 

otimização do resultado. Há situações selecionadas onde miniplacas, parafusos ou 

técnicas híbridas devem ser utilizadas. Como exemplo, em situações onde ocorreu 

fratura desfavorável ou grande defeito ósseo resultante da remoção simultânea do 

terceiro molar, deve-se optar pelo uso de miniplacas. O autor conclui que os 

cirurgiões devem estar aptos e bem versados em utilizar ambas as técnicas, além de 

terem habilidade para realizar ajustes intra-operatórios, dependendo do tipo de 

separação resultante da osteotomia e posição dos segmentos. 

Como possíveis vantagens e desvantagens da técnica intra-oral, algumas 

que citamos e outras que são relatadas na literatura, estariam: 
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• Vantagens: facilidade na remoção com anestesia local ou sedação, numa 

possível necessidade tardia causada por infecção ou outra causa; custo 

reduzido quando comparada com placas e parafusos. Em média, custaria 

em torno da metade do valor da fixação com placas e parafusos; 

simplicidade e menor tempo de execução; quantidade menor de 

instrumentais; ausência ou menores chances de lesão ao feixe vásculo 

nervoso alveolar inferior; maior engajamento e travamento entre parafusos 

e tecido ósseo cortical, devido à maior espessura cortical da região retro-

molar; ausência de riscos de lesionar o nervo facial; ausência de riscos de 

sangramento provenientes da incisão percutânea; ausência de incisão na 

pele. Esta seria, em nossa opinião, a principal vantagem da técnica, visto 

que não há riscos de formação de cicatriz aparente em área visível, 

principalmente em pacientes afrodescendentes, os quais apresentam 

tendência para desenvolver cicatriz hipertrófica ou quelóides. 

• Desvantagens: dificuldade de inserção dos parafusos; risco de torque nos 

segmentos osteotomizados; acesso limitado, o que acarretaria numa 

diminuição das opções para posicionamento dos parafusos; 

 
 
 

Analisando os resultados obtidos e dentro das limitações do presente 

trabalho, pode-se verificar que houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos, quando avaliamos a resistência à ruptura. Baseados em nossos resultados e 

visto que outros autores defendem e indicam o uso clínico da técnica intra-oral, 

acreditamos que esta seja uma alternativa viável, com algumas vantagens 

consideráveis, mas há necessidade da realização de outros estudos, principalmente 

in vivo, visando avaliar o sucesso clínico entre as duas técnicas. Isto possibilitaria o 
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estudo continuado nessa linha de pesquisa, com intuito de melhoria nas técnicas 

cirúrgicas disponíveis. Concluímos que o suporte metálico desenvolvido para manter 

as mandíbulas se mostrou eficaz. Acreditamos que desta forma os movimentos 

mandibulares possam ser melhor reproduzidos durante o ensaio mecânico.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Baseados nos resultados e metodologia empregada, dentro das limitações do 

trabalho, pode-se concluir que: 

 

1. As mandíbulas fixadas com parafusos angulados em 90º apresentaram maior 

resistência mecânica; 

2. Não houve diferença estatisticamente significante da rigidez entre os grupos I 

e II; 

3. O suporte metálico sobre rodas desenvolvido para o experimento se mostrou 

eficaz; 

4. Há necessidade de outros estudos visando avaliar o sucesso clínico entre as 

duas técnicas; 
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ANEXO A – Parecer do comitê de ética em pesquisa 

 

 
PARECER  

 

 

 O Grupo de Trabalho indicado pelo Comitê de Ética em Pesquisa APROVOU 

o protocolo de pesquisa “Avaliação da estabilidade na fixação da osteotomia 

sagital mandibular utilizando parafusos bicorticais inseridos com angulação 

de 60º e 90º. Estudo biomecânico em mandíbulas de carneiro”, de 

responsabilidade do pesquisador Higor Landgraf, sob a orientação do Professor 

Doutor Elio Hitoshi Shinohara. 
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ANEXO B - Resultados individuais obtidos das mandíbulas e a estatística descritiva 

RESISTÊNCIA A 
FRATURA (N) 

GRUPO NÚMERO DA 
MANDÍBULA 

RIGIDEZ 
INICIAL 
(N/mm) 

RIGIDEZ APÓS 
OSTEOTOMIA 

(N/mm) 

DIFERENÇA 
DE RIGIDEZ 

(N/mm)   

I 452 115 336 425 

II 483 98 385 280 

III 475 46 430 222 

IV 649 126 523 266 

V 523 169 354 195 

Média 516 111 406 278 

DesvPad 79 45 75 89 

Coef Var 15 40 18 32 
Máximo 649 169 523 425 

 
  
  
  
  
  
  
  

60º  
  

Mínimo 452 46 336 195 

VI 576 61 515 505 

VII 436 126 310 343 

VIII 468 123 344 386 

IX 506 133 913 363 

X 492 231 261 642 

Média 495 135 469 448 

DesvPad 52 61 266 125 
Coef Var 11 45 57 28 
Máximo 576 231 913 642 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

90º  

Mínimo 436 61 261 343 

XI       2344 

XII       2246 

 
  

 Hígida 

Média       2295 
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