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To My Brother,
Steven Miles Factor.

Warrior of a life.
You are strong enough, that could have being living the live of a true Warrior.
A Warrior, worried with peace! Only fighting constantly, for the simple right, ofliving one
life. Your soul is enormous, and it becomes hard, not impossible as you proved it, to fit all,
in to one, only life. But what gift, for this great fighter, could possible win, in this battle
that people faces day by day, through time, in this worthwhile living life? Bring alllives,
together as one, in an ordinary living. And to be sure, that for what you are, you are
understood, loved, remembered and besides all of these, you are yourself. You are a
winner, Bro' ... for all we know!

l1l

3EF1\f~{Ç() DE C1inL;,()TECA
tN;":(i li o





Agradecimento I Homenagem Especial

Caro Amigo Vanderlei, há tempos venho tentando, escrever-lhe esta carta.

Já se passaram algum anos, e nestes mesmos anos, me fizeram acordar para me colocar

frente, agora, deste papel É de dar lhe notícias, e o que lhe é mais do que seu direito, de

receber de mim, um caloroso abraço.

Hoje faço. 40 anos! 40 anos!

Peço aqui, nesta carta, que a mesma seja fiel em levar para você, parte destes meus 40 anos,

partes desta minha vida.

Lembro-me hoje, com saudades, dos dias em que sentávamos em sua casa, na Rua

Gemlnlano Costa, e você tentava conquistar a minha atenção, nas aulas particulares.
Mostrava à mim, a alegria e o entusiasmo do saber.
Você nesta época era estudante, e eu, era um jovem na procura de um lugar ao Sol, dentro

da medicina. Seguiria os passos dos grandes homens da minha vida, meu Avô Emilio e meu
Avô Ernesto. Médicos, mais antes de tudo, grandes homens. Todo este desejo foi, ainda
mais, fermentado pela constante convivência que tive com meus tios, Francisco e Doris,
amantes da arte e da ciência médica, levaram, inconscientemente até mim, à vontade e a
integridade que possuíam, vindo este ser, o meu maior objetivo, ser como eles, ser bom
médico. A eles, devo o meu amor e o sucesso. Esta curiosidade em saber cresceu ainda

mais, quando se foi aluno da Professora Emilia, a temida e amada, Professora do Colégio
Diocesano de São Carlos. Fez a biologia fluir dentro de mim, como um filme, que alimenta
a ilusão da platéia que o assiste. Entrei em medicina! Lembra-se? Você foi o primeiro a ver
a lista com meu nome, pois eu e meu Pai, fizemos questão que você fosse o primeiro, a vê
Ia.

Na Faculdade, conheci um mundo novo. O que era de se esperar, tomou para mim, algo
inusitado. As descobertas que ali vivi foram alem daquelas que os cadernos ou livros
puderam me ensinar. Estando fora de casa, em caráter definitivo, tive que se adaptar a uma
realidade, que não era a mesma realidade, que nos dá tamanha proteção, a que vem de
dentro de nossas casas. O mundo começou a me colocar a prova. É lógico, que a rebeldia
às transgressões vieram, como vem para muitos que estão nos primeiros meses, dentro de
uma faculdade. Era bom e bonito, ser irresponsável, e por que não, loucos! Mas o tempo é
democrático a todos. Fez me ver, que era hora da rebeldia dar espaço a responsabilidades.
Vivi no meio de tantas novas pessoas, que foram criadas e nascidas, tão diferentes de mim.
Habitei dentro de milhões de casas, cujas paredes de vidro, me fizeram entender as variadas
almas, que tinham diferenças, vontades, medos, dificuldades e alegrias, diferentes das que
eu, até então, entendia, como o significado de cada uma destes sentimentos.
Tive contato com enfermos, onde os mesmos, muito alem de mera vontade, mas por
necessidade, se doavam as mãos, de estudantes, que em troca de suas patologias, daríamos
a estes tantos, dignidade na doença. Vi tantos outros, partirem. Aprendi que pessoas
morrem, o que é pior, que agente, também morre. Estas pessoas, enfermas me ensinaram
que a luta para cura, não era unilateral, mas sim uma parceria. De um lado, nós médicos
com o saber, de outro o paciente, dando para nós a sua credibilidade, a sua esperança de
voltar, bem e sadio, para suas casas. A vida me mostrou ali, que existia miséria. Que muitos
que ali estavam, doentes por não terem o que comer. Como era possível?
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Descobri a palavra mais feia que se pode ouvir falar: fome, mas aprendi a mais bonita,
também: Solidariedade. Por esta razão, a todos estes enfermos, que foram verdadeiros

Professores, tantos e todos, estes anônimos, que Deus os abençoe.

Descobri que tinha conquistado amigos; Dr Fabio Augusto Bovério Alves, presente em
todos os momentos bons e relevantes, nesta graduação e nesta sincera amizade. A Dra
Cynthia de Campos Pereira Lopes, me fez entender que havia chegado nossa hora, de
também crescer. Devo a ela, meu maior e irrestrito amor.

Existem Professores que fazem do Sol em uma tela de pintura, parecer somente com uma

bola amarela, porem, há os Mestres que fazem de uma bola amarela, em qualquer que seja

esta tela, se tomar um Sol. Destes Mestres, amigo, deve citar: Regina Nechar e João

Cancian, que me propuseram ser médico na essência, da arte. Arte esta, que Segui o

exemplo, do meu amIgo gerglo Prlpas, que com sensibilidade maior, soube e ainda sabe, o
significado da palavra: Medico e Amigo.
A Residência Medica foi um capítulo à parte, pois vi que a união de meus colegas
graduados, transformou-se em ansiedade individualizada, na busca, de cada um, em seu
lugar no campo de trabalho. Do corredor da faculdade, da cantina, agora eram só nas
lembranças. Em Ribeirão Preto, tive o apoio do Victor Bergamaschi e do Prof. Dr
Edmundo Raspantti, neste rápido convívio, fez cada minuto em Ribeirão Preto, valer a
pena.
Voltar para a terra da gente deparamos com as inevitáveis mudanças. A "Casa Nossa",
passou ser a casa de "Nossos Pais", e os filhos desta cidade, que aqui retomaram, tiveram
que mostrar muito mais que seu pedigree, de que quando saíram, mas sim, sua
competência. Deparamos com pessoas, que nos ajudaram a obtermos isto, minha amiga:
Márcia Lemos.

Ser médico somente parecia não me bastar. Resolvi ser advogado, para continuar sentindo,
que a fome do conhecimento, não havia passado. Neste período, vivi a emoção maior, de
ter escrito um livro. "Mulheres de Agosto". Livro este, que a Faculdade de Direito me
serviu, para eu poder, me encontrar com pessoas iluminadas, que lá, neste recinto
educacional, me propuseram a isto. Odair Fallacci, minha querida Carlota, José Geraldo,
Roberta, Spina, João Virgilio, e tantos outros, que compuseram esta cosmo-visão, que
rebate no meu peito, uma enorme saudade.
. Nasceu a Fundação Nacional do Meio Ambiente "Dr Emesto Pereira Lopes" e com ela
pude reviver um pouco da vida deixada pelos amigos deste meu Avô Emesto. O mesmo
Avô, que soube, para mim, sem ser explicito, a arte de ser um bom pai. Por esta Fundação,
pude ter o privilégio de ter conhecido mitos, que fazem jus por serem chamados assim: Dr
Sergio Mascarenhas, Dra Yvone Mascarenhas, Dr Glacius Oliva, Dr Edson Rodrigues,
Oscar Niemeyer e José Sarney, que compuseram o quadro dos Conselheiros Honoráveis,
dando visão a esta homenagem ao meu Avô. É ai, Caro Amigo Vanderlei, que fui fazer
parte dos corredores da Universidade de São Paulo, através de um outro, não menos mito,
Prof. Bagnatto. Fui fazer um mestrado. Estar dentro daqueles muros, da USP é totalmente
diferente de crescer em volta dela, como fiz a vida toda. Logo na primeira etapa da minha
chegada, conheci a Érica, cuja alma, é maior que todo o Campus, da Universidade, que
extendia-se, naquele momento, sob meus olhos. A Wladerez e a Cristiane, que também, se
mostravam pacientes e determinadas, para todos os alunos afoitos, que ainda, dali, nada
sabiam. Os porteiros Sergio e Gilmar, com a paciência infindável daqueles, que ao passar
na portaria, nunca tinham cartão. Eu, com certeza, sou um deles. Esta Universidade, Caro
Amigo, não pára. São tantos funcionários, de todas as partes deste Brasil, que trazem o
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nome da mesma, em seus peitos, como a emblemática suave e saudosa, de suas terras
amadas. Por estas razões, e neste mesmo silêncio, não me conduz a todos os nomes destas
pessoas. Porém me faz atribuir a eles, também, o feito de fazerem desta Universidade, a
maior Universidade do País.

Fui colocado em uma sala, que seria provisória, mais ainda é minha. Ali, no primeiro dia,
encontrei um irmão, o Augusto. Este mesmo proporcionou a mim, momentos inesquecíveis
de diversão e amizade. Tão logo, o Augusto se tomou presente, entrou uma moça, que me
permito, hoje, em descreve-Ia, assim: um tanto quanto sisuda, do tipo espanhola, que estava
a procura das suas inseparáveis castanholas. Empinava-se com um ar de que sabia tudo. E

deste tudo que sabia, era insuperável, no conhecimento e na arte de bem viver, de ensinar,

de estar presente, de ter dignidade e acima de tudo ser sábia o suficiente para conduzir-me,

para este mundo acad~mico. Luciana Álme~datopes, a você, todo o meu respeito. Reinaldo
Massini, com o seu insuperável "Jeito de antever o futuro, de uma forma diferente da
previsão esperançosa, que se propomos a rezar, ou seja, pessimista, mesmo! Veste esta
marca registrada, para encobrir a sua verdadeira imagem, deste, que eu tenho, um maior
respeito, por tamanha inteligência e dignidade. Este amigo que me proporcionou a divertida
oportunidade de assistir: "A vida de ser Pai aos quarenta anos!"
Toda quarta feira tinha aula, com o Prof. Hernandez, o que para todos seria uma aula, para
mim foi um desafio. Não pelo querido Professor e Amigo, mas pelas duras penas, de
encaixar a mente biomédica, na compreensão de ciência exata. Toda à tarde, na biblioteca
da física, a reunião diária acontecia. Deciframos cada exercício, ao lado de todos os outros
estudantes da mesma matéria, que riam por nos verem em um esforço sobre-natural, para
poder acompanhar os mistérios que cercam, para nós, esta matéria. Às Bibliotecárias, fica
aqui, o meu eterno respeito e gratidão. Vieram os amigos, da classe de aula das quartas
feiras, Mario Godinho, Presley, Fernanda e um amigo essencial; Lauro Queiroz Maia. Este
saiu da classe de aula, não como um amigo, mas como parte de minha família, e parceiro da
eterna luta, que a Universidade nos impõe. Perto de nossa sala, há uma secretaria onde as
secretarias Isabel e Gláucia, fazem o que pode e o que não pode, para este "Egrégio
Grupo", que hoje compõem este Instituto, onde estudo. Para cada trabalho nosso, existiu
uma necessidade de uma foto ou um vídeo, a turma do BrazJMarcel sempre entravam em
ação. Sem pensar duas vezes, dividiam seu tempo, para poder proporcionar a cada um de
nós, nossas "Tão" urgentes e emergências e necessidades. Eles são grandes! Não só eles
como toda a sua equipe. Dentro deste mestrado, conheci inúmeros professores, que me
reservo no direito, de não citar todos, para que nenhum, fique esquecido. Porem eu não
poderia de deixar e de não consignar o nome da Prof Maria do Carmo Calijuri, cuja história
da sua família, integra a minha, e a sua sabedoria e paixão pela ciência, me mostrou o
caminho, que devo seguir. No final do ano, Vanderlei, conheci a médica, Maria Cristina
Chavantes, que na amizade sincera me ensinou os primeiros passos de escrever uma tese.
Quis me ter, como seu aluno também, mas o destino muda a nossa rota sem nos questionar,
e neste abraço, ficou a gratidão e a saudades. Blance Cerrutti, que através de seus estudos
prévios, me encorajaram a entender os meus.
Nesta vida universitária, me proporcionou, conhecer vidas, alem da minha. Digo vidas, pois
comecei a me compartilhar com outras histórias, outros amores e de outras alegrias. Marta
Helena Torresan, à ela, minha gratidão e saudades, pelo infindável apoio. Revivi, minha
amiga Silmara Olmo, minha amiga de infância, que hoje profissional bem sucedida, dividiu
comigo, as memórias e os retratos, dos nossos dias passados. Sandra Dimis, a Nani, pessoa
que me ensinou que a diversão podia ser vivida a qualquer momento, e salientando a cada
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dia, a palavra cooperação. A Bibi, alegria que trazia o sorriso a cada tarde possível,
estimulando-me ao trabalho, fazendo o que somente uma criança pode nos fazer e dar:
amor.

O Cláudio Jose Lopes, que enquanto eu estudava, manteve o nome de meu Avô vivo, com a
disponibilidade infinita, que o faz, ser infinito, em caráter e alma. Em meio a esta Jornada,
Caro Amigo, o Alberto Maciel, o amigo que me ensinou que o computador pode e é, um

grande aliado. O Kadú Niemeyer, este tomava conta dos projetos criados pelo Niemeyer da
Universidade do Meio Ambiente e da Fundação. E o mesmo tomou-se para mim, outro
irmão, que Deus nos proporciona, nas gêneses dos encontros. Quando as paredes da

Universidade ficavam frias, uma nuvem de alegria repentina inundava as salas. A Dra
Mônica dos Santos, uma vencedora e amiga, muito embora a minha alegria é desbancar o
seu endereço, na Cidade Maravilhosa, que tanto e justamente, ela se gaba por pertencer.
Porém cá entre nós, ela é suburbana, suburbana. Brincadeiras a aparte, ela é minha alegria
em meio a tantos átomos. A Unesp-Araraquara, Profa. Elizete e ao Prof. Hélio, que
cooperaram intensivamente para que meus experimentos dessem certos. E Galo, da
microscopia, fugindo de qualquer regime que eu propunha para ele fazer, saía correndo da
cantina, para caminharmos juntos ao mundo microscópico. Os amigos dos corredores,
Aida, que sempre com o sorriso, mostrou que o coleguismo existe, mesmo quando as
temáticas de estudos, não se convergem ao mesmo objetivo. Mas revela que o sonho de
cada um é o mesmo. Viver em harmonia, prol da vida acadêmica.
Estes anos passaram, e o nosso "Ser Maior", resolveu levar para sua morada, muitos que
dividiram as nossas, dentre os quais Jose Bonifácio Coutinho Nogueira, e ainda quem
partiu sem dizer Adeus, no mais completo silêncio: Gesabel Clemente Marques.E meu
querido amigo, Orlando Villas Boas, deixou-nos órfãos. Subiu como uma estrela deixando
rastro de pura saudade. Sua missão como amigo foi cumprida. Hoje, ele auxilia Deus Tupã,
combatendo os excessos de Oxossi, onde o mesmo não deixará nunca, de ser um Rei.
Os que vieram para nosso lado, para encamparem o direito de batalhar esta vida; minha
sobrinha, Marina; Bia; Fernando; Eduardo; Vitor e agora, a Duda. Esta última, presente de
Deus, que realçou como nunca, meus irmãos João Eduardo e Maria Cristina, nas suas
qualidades de luta e fé. A sensatez e a suas coragens me fazem ser, seus fã.
O meu irmão, também seu amigo Ernesto, Vanderlei, mora nos Estados Unidos. Movido

por uma força interna, juntamente com sua esposa, a Valéria, cujas qualidades, me faz
entender onde o mesmo tira sua energia. Ali reconstruíram a suas vidas, voltadas as suas
crianças e seus futuros. Moldurado neste sucesso, fica sempre a saudades. O Cuca, meu
irmão, o que mais pode falar dele. Sua grandeza está explicita em sua face. O sucesso,
muitas vezes, esbarra com sua timidez, tornando-o distante. Mas sabendo disto, fica tão
fácil, subir neste muro, nesta barreira e assim, enxergar a imensidão infinita de seu caráter e
bondade. Acompanhado se sua esposa Sandra complementa minha vida, com alegria. Meus
tios e tias estão bem, vivem suas vidas por perto, porem ao mesmo tempo, nem sempre
presentes. O pensamento voa, atravessando assim, barreiras, então os vejo sempre. Peço
licença ao meu Tio Raimundo, querido amigo, para melhor poder falar de minha tia;
Marilena. Ela vibrou com cada momento de minha carreira e a cada sucesso. Junto com
Arthur e Jane, eles, o casal, é, meus segundos Pais. E aos meus Pais, Sônia e José Carlos,
eu os agradeço por terem me concedido, o direito de eu ter podido, ter a chance de
participar desta vida A minha Avó Jurandira, é o exemplo imutável, que a vida poderia me
dar. A dignidade e a inteligência, colocada em um só corpo de uma bela mulher. Bem e
meu Professor ...? Você deve estar se perguntando. O meu Prof Bagnatto, Caro Amigo
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Vanderlei, é um tanto quanto diferente do que você é. É tão grande quanto você, porém
vivendo em um mundo mais diferente ainda. Abdica da sua vida pessoal para está Entidade
de Ensino. Vive, vestido em um sucesso, que ele conquistou. Não faz questão dele, mas é
inevitável, que esta honra, venha a seu encontro. É um homem da ciência, cuja missão que
ao mesmo se propões a fazer nesta vida, esbarra-se com o tempo, este se toma seu maior
desafio. Busca na formação de seus alunos, o preparo para a vida, como um todo. Para isto,
tem braço de ferro. Porém quem o conhece, sabe que este mesmo braço de ferro, não faz a
luta, não faz a guerra. Protege a si mesmo, como todos que fazem sucesso se protegem, das
farpas que este fardo, impõe. Porém quando as forcas dos dias e do tempo sopram o vento
pessoal, fortemente, a sua veste sisuda, desfralda-se, o coração cristão e caloroso, pode
claramente e sem dúvidas ser visto por aqueles de quem ele há de ser, um bom amigo.
Neste ponto, vocês se parecem. Mas aqui, Vanderlei, não caberia uma pessoa como você.
O mundo da sobrevivência em uma Universidade vai além da compreensão, e de
concessões, que fazemos aos amigos. É uma luta diária, para poder manter-se, não em
cargos, mas educando e ensinando, a todos nós, para que sejamos, no mínimo, melhores
brasileiros. E assim tento traçar meu caminho. Quero que você divida estes anos comigo.
Por esta razão, Amigo, resolvo mandar-lhe esta carta. Mas antes, deste tal propósito findar
se, deixo um beijo enorme aos seus filhos; Luciano e Renata, sem deixar de dar meu abraço
apertado, a quem, de uma forma, também me acompanhou, sua esposa Silvia.
Por todos estes anos, pensei. Enquanto todos dedicam suas teses aos seus orientadores,
peço licença ao Prof. Bagnatto, que já tem com certeza, inúmeras dedicatórias, para que eu
possa dedicar esta tese, ao um grande amigo. Você, Vanderlei. Àquele que acreditou em
mim, quando eu ainda, não havia conhecido cinzas, para ressurgir, mas ao renascer, você
sempre foi o vento, que deu suporte as minhas asas, para que eu pudesse voar, na busca de
ser uma pessoa, que se não fizer tudo a meu País, faço com que todos, que acreditaram em
mim, verem que meus esforços e os teus, valeram a pena! E por fim, quero sentir que,
cumpri a minha parte.
Que Deus lhe abençoe, e que ilumine nossos caminhos, pelos meus próximos, felizes, 40

anos!
Seu amigo,
Zé Emílio.

17 de fevereiro de 2003
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ABREVIATURAS E SÍMBOLOS

Comprimento de Onda
m Micrômetro ( 1x10-6 metro)
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He-Ne Hélio-Neônio
Ho: YAG Holmium: Yttrium-Aluminum-Garnet (Hólmio: Ítrio- Alumínio-Granada)
Ho:YSGG Holmium: Yttrium-Scandium-Gallium-Ganet (Holmio: Ítrio-Escândio-
Galio-Granada)
J Joule
Jcm2 Joule por centímetro quadrado
mm Mil;imetro (1xlO-3metro)
ms Milisegundo (1xl 0-9metro)
nd:YAG Neodimium: Yttrium-Aluminim-Garnet (Neodímio: Ítro-Alumínio-Granada)
nm Nanômetro (lxlO-9metro)
°C Grau Celsius
RTML RevascularizaçãoTransmiocárdica a Laser
TEM Transverse Electromagnetic Mode (Modelo Eletromagnético Transverso)
W Watt

XIV

IFSC-USP SERVIÇO DE BIBLIOTECA
INFORMACÃO



Resumo

o Laser de Alta potência, também denominado, Laser Cirúrgico, tem sido usado em

procedimentos médicos, para coagulação e vaporização dos tecidos.

O maior problema, hoje encontrado, pela medicina no uso deste Laser, especialmente o

laser de C02, é a destruição térmica, causada pelo aCÚInulode energia, convertida em

calor, nos tecidos adjacentes, por ele irradiado. Uma vez absorvida esta energia, o tecido

acumulará mudanças, que ocorrerão, durante o processo de irradiação e resfriamento. Estas

variações poderão ir desde: uma mudança física, química e alterando completamente, os

mecanismos biológicos, antes efetuados, pelo tecido irradiado.

Este estudo tem como objetivo, analisar tais mudanças, verificando as diferenças

morfológicas e geométricas, bem como utilizar experimentação para reconhecer, as zonas

limitantes, ao processo de ablação. Para isto, quatro partes iguais de uma mandíbula bovina,

foram usadas. Sendo que, cada uma destas, recebeu uma potência, diferente de laser. A

cada amostra, foi aplicada a potência escolhida, em cinco diferentes tempos, mantendo uma

distância aproximada de 250mm, entre uma aplicação e outra, com uma distância focal de

6mm. Em primeiro, observou-se característica macroscópica da região de interação,

utilizando-se de um modelo zonal, para análise.

Através de uma análise, mais aprofundada, com o uso de microscopia eletrônica, pode-se

notar as variações imprevistas, ocorridas pelo processo de aCÚInuloe condução térmicos,

advindos da ablação.
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A região de interação foi delineada em zonas de variações, denominadas as mesmas,

como: Zl, Z2, e Z3. Sendo que a Zl, é o diâmetro formado pelo ponto de penetração da luz

no tecido, ora irradiado.(Cratera). Z2 é o diâmetro envolvendo, a primeira camada de

alteração do tecido irradiado, circundante a cratera. Z3, determina todo o diâmetro das

alterações, por nós verificadas nas microfotografias. A partir deste ponto, usamos as

amostras irradiadas, para calcular a quantidade de material removido, pela ablação. Através

de um corte histológico, parafinado, analisamos todas profundidades, dos orifícios de

entrada, formadas pela interação, por nós estudadas. Para cada lâmina, foi feita uma

medida, da profundidade, formada pela entrada do raio, e pela material removido pela

ablação. Tendo-se as medidas dos orifícios das crateras, as profundidades das mesmas,

calculamos, aproximadamente, o material removido pela ablação. Considerando para isto,

que os orifícios de penetrações, sendo, todos eles, de formatos de circunferências e as

profundidades, em formatos Gaussianos. Obtendo, portanto, um formato coniforme, para

cada cratera.. Obtivemos, a partir do calculo matemático, o volume de massa de material

retirado por ablação.

Abstract

The high power lasers are being widely used in surgical procedures, where there are

vaporization and coagulation of the soft tissues.
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For hard tissues, such as, bones and teeth, pulsed lasers are stranded out because they may

cause less thermal damage, as an example, the C02 laser. Thermal effects on tissue are

recognized as being an accumulation of changes that occur during the entire period of

irradiation and ensuing cooling (Mc KENZIE 1990). Located heating is affected by thermal

conductivity and convection by blood flow. Upon heating tissue experiences an alteration

in a variety of physical, chemical and biological mechanism at the scale of chemical,

organelIe celI and tissue. Changes in tissue geometry and local microcirculation, could be

affected. The purpose of these studies was to verify the physical and chemical variation and

also reactions during the process of light exposure in the bone parts, especialIy the laser

beam ablation patters. The generation of craters and other abnormal superficial thermal

damage, and craters that' s show irregular walI contours. The relation and interaction

between medical C02 laser beam and animal, human, and other biological tissues. For this

experiment, a cattle's jaw, offour years old, were ehosen for these experimental. Proeedure

to be described in this paper

Those jaws were eut in four different pieces, in an effort, those parts were kept in the same

shape and size, so no different variation of depth or length, would make it improper for the

studies about to be made.

Numbers were put in each different piece, showing in each sample, the time and the

poteney that were applied in that parto AlI samples were under favorable eonditions (with

long pulses and without water spray). Since classieal pathology techniques for

charaeterizing thermal damage to tissue are based on the mieroseopic examination of

prepared tissue specimens for evidenee of eoagulation neerosis (nuclear psychoses,

disintegration of organelIes, hyalinization of eolIagen, loss of birefringenee in muscle

tissue, carbonization, ete.)
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Once the experimental appliance were done, a different colored circle were clear and

optical visible around each hole, in a suggestion of that changes have happened in the

material, used indeed. For almost, ali the averages of the holes, in the electronic

microscope, could be seeing the presence of minimal layer of superficial carbonization in

the remaining bone. Therefore, the bone that received irradiation caused by C02 laser, in a

agreement with the proposal methodology, showed a variation of the tissue, that changed as

the exposure changed the TIME/POWER.

For each different pulse, the samples were analyzed. The tissues response to extreme

temperature change in this zone usualIy consists of immediate coagulation necrosis,

coagulation of vessels and macroscopic destruction of the tissue. An intermediary volume

Between the necrosis core and the reversibly affected region is referred to as the " Marginal

Zone". Therefore in this task, we calIed each analyzed zone as Zl for the crater's diameter

and Z2 for folIowing areas, and finalIy, Z3 for the total diameter ofthe affected tissue .. AlI

the measured zones, contains the shift from perfusion increases to coagulation, and the

transition from structuralIy intact celIs to dead celIs.

The most interest, issue that this study, may bring up, is for the clinical for the future's

procedures because it contains the boundaries between the reversible and the irreversible

tissue changes. Very few studies describe the presence and the address the consequences of

the ablative aberrations, which can frequently and randomly happen during laser surgery.

The knowledge of the different boundaries, of the affected areas, could predict severe

impacts on the quality of the final surgical outcome, specialIy, when precision surgery

techniques are required. The results of this discussed experiment shows how important it is

to constantly and carefulIy observe, both the irradiated tissue's structure and the beam's

broadening at the surface during the ablation
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1.0--Introdução

o Laser de alta potência vem sendo largamente utilizado em procedimentos cirúrgico, onde

há a vaporização e a coagulação dos tecidos moles. O laser de C02, aplica-se hoje, em

varias especialidades médicas como também odontológicas. Se citarmos a sua função

básica nos meios destas áreas acima mencionadas, veremos que basicamente o laser de

C02 aplica-se na remoção de tecidos seja esta, ressecção ou ablação Em dermatologia, a

técnica do "resurfacing" Tem sido, amplamente usada. O laser de C02 é usado para

retirada de pequenos tumores, e também usados, difusamente em benefício da vaidade

humana. Resurfacing: este termo vem sendo aplicado sem precedência, pois o mesmo pode

ser entendido como, a "renovação facial". O laser de C02, por sua penetrabilidade ser

baixa, aproximadamente 0,02 mm por pulso, aplica-se na camada epidérmica do rosto,

ativando a derme a produzir colágeno, mecanismo natural de defesa da pele, uma vez que a

derme, tem que preparar o tecido novo que substituirá o primeiro, removido por

vaporização das células epidérmicas e conseqüentes remoção das mesmas. Desde sua

concepção, os lasers têm sido utilizados em muitos campos na indústria automotiva,

aeroespacial, no nosso dia-a-dia, como na leitura de códigos de barra em supermercados,

sistemas de segurança, detecção de cigarros etc.

Na área médica, o emprego do laser como terapêutica ou como seu coadjuvante, já é uma

realidade por mais de uma década, em especialidades cirúrgicas, alem da dermatologia,

outras tais como de a oftalmologia, ginecologia, ortopedia, otorrinolaringologia, urologia.

cirurgia plástica, gastroenterologia, e cardiologia. Mais recentemente, este laser vem sido
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usado em estudos da fisiologia da circulação, na imunologia e até mesmo no diagnóstico de

alguns cânceres.

O propósito deste estudo é a verificação dos aspectos morfológicos e a taxa de remoção do

material, durante a interação do laser de C02 com os tecidos biológicos duros.

Apesar de amplamente utilizado, ainda existem fatos relacionados com a interação do laser

de C02 com os tecidos duros, que necessitam de esclarecimentos. Dentre estes, está as

alterações, principalmente térmicas, que ocorrem nas regiões adjacentes à região iluminada

e o estabelecimento de um complexo mecanismo de vaporização do tecido criando uma

dinâmica de ablação bastante interessante e diversificada.

O tempo de aplicação ideal e a potência sugerida a cada caso isolado, são questões que,

amplamente, vêem sendo questionadas no âmbito da ciência, para o seu melhor uso, seja no

processo de ablação ou remoção de material do tecido ósseo, considerando haver

mudanças, na interação luz/tecido, que vão alem do objetivo almejado.

Desta forma, se pudéssemos antever estas possíveis delimitações (danos ou benefícios),

através das demarcações destas "Zonas Marginais" de alterações, saberíamos como

trabalhar melhor, os parâmetros para a aplicação do laser de C02. Em diversos processos

cirúrgicos e científicos, referem o uso deste laser, como uma forma coadjuvante nos

procedimentos médicos. Estudos in vivo, em animais, devem sempre ser realizados, para

que sejam avaliados as possíveis alterações estruturais e os mecanismos de cicatrizações

dos tecidos ósseos, após irradiação com o laser de C02. Observando assim, a eficiência e

os efeitos possíveis e também as interocorrências indesejáveis, no tratamento com esta luz.

Deste modo, poderemos no futuro, operacionalizar esta mesma luz, pelos seus efeitos já

serem amplamente conhecidos, se obtivermos assim, em todos os estudos, resultados e

coerência, para padronizarmos as técnicas, até agora discutidas.
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1.l-Objetivos

o objetivo principal a qual este trabalho se propõe, é a análise da interação da luz do laser

de C02 e o tecido biológico. Os seus aspectos microscópicos e macroscópicos, no ponto de

vista das alterações sofridas pelo material, sob os aspectos apresentados nas imagens

colhidas. Alterações que serão discutidas, por sugestões, tanto pelo padrão das alterações

térmicas, mas também pelo caráter das alterações bioquímicas. Por se tratar meramente de

uma análise de imagens obtidas, não poderemos inferir e ser preciso nas modificações que

tomam o material irradiado recuperável ou irrecuperável, referente a suas funções vitais, a

que o mesmo se dispunha, na sua prévia e devida existência.

Analisamos, no entanto, os mesmos tempos, para cada potência diferente irradiada. Análise

esta, que nos permitiu obter imagens e observar as diferentes alterações, ocorridas tanto

macroscopicamente e também melhor observada no campo microscópico. A quantidade do

material retirado no processo de ablação pôde ser aproximadamente calculada, através do

corte histológico (feito nas quatro peças), evidenciando assim, o conduto formado pelo

processo de ablação. A partir de todas estas análises, pôde-se observar, as diferentes

interações que podem ocorrer, no tecido durante a aplicação do laser de C02. Alterações

estas, em todas as diferentes camadas, que compõem o substrato elementar e os diferentes

agrupamentos celulares, dos tecidos vivos.
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1.2-Bases da Física do Laser

Durante muito tempo, o Sol foi à única fonte de luz intensa, de que se tinha conhecimento.

Vários séculos de evolução da ciência, bem como muitos estudos a cerca do mecanismo de

interação, para uma forma de amplificação da luz, levaram anos de estudos para obtermos o

quê é conhecida hoje, pelo acróstico Laser:

"Light Amplificated by Stimulated Emission of Radiation".

Foram necessários, para que a partir das considerações de Einstein, fossem obtidas as

amplificações da luz. Amplificações estas, por emissão estimulada de radiação.

A emissão estimulada é um fator chave nos lasers e até então, não havia sido compreendida

na ciência. O feito de Einstein, foi que 1917, o mesmo postulou através de cálculos

matemáticos, que porções do campo eletromagnético, poderiam ser estimulados para emitir

a luz amplificada. Baseado nestas pesquisas o fisico americano Theodore Mainman

construiu o primeiro laser verdadeiro em 1960. Nascia o conceito do Laser, que a principio

recebeu o nome de Loser, onde foi mudado, pois, o significado desta palavra na língua

Inglesa, significava perdedor. Passaram a chamar, em caráter definitivo de "Laser". O laser

tem três características únicas. Sua luz é colimada, ou seja, todos os raios caminham em

sua única direção, com pouca ou nenhuma divergência, conforme vão se distanciando. Se

compararmos, a luz de uma lanterna com uma ponteira do laser, a diferença é

imediatamente aparente. Devido a essa característica de colimação, o laser é capaz de

transmitir quantidades enormes de energia, até o alvo precisamente. O laser também é

monocromático, de uma única cor pura (de um único comprimento de onda), o que o difere

das luzes naturais, que são compostas por um amplo espectro de cores, ou seja, por
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diferentes comprimentos de ondas. Finalmente, a luz laser é coerente, chamada assim, pois

todos os raios caminham na mesma fase e na mesma polarização .

•••....,lIIEBi1

1. O tubo do flash de quartzo emite-se um
estouro intenso da luz, excitando alguns dos
átomos no cristal ruby aos níveis de energia

mais elevada.

3. Os espelhos em cada extremidade saltam
os fótons para frente e pata trás, o processo

da emissão estimulada e a amplificação
está agora em seu valor mais elevado. Os

fótons tomam-se coerentes.

2. Alguns átomos emitem-se fótons
(partículas claras). Nos fótons são emitidos

no início com divergência elevada. Os fótons
de um átomo estimulam a emissão dos fótons

de outros átomos que a intensidade clara é
amplificada por esta reação.

4. Os fótons (100% coerente) estouraram
através do espelho parcialmente prateado

em uma extremidade do cristal rubI. Esta é
luz de laser. Puro na cor, coerente e

poderoso.
Figura-l- Fonte: Vince Lewis Factual- History of Laser-. Vlewis.net/pagel2.htrnl Modelo do Laser de Rubi, criado por T. Mainrnan.

Pode-se dividir os principais lasers em duas categorias: os lasers de baixa potência, ou "Soft

lasers, e os lasers de altá potência, ou "hard ou power lasers", sendo uma tendência atual,

no nosso meio, se seguir às abreviaturas H.I.L.T. (High Intensity Light Treatment) e

L.I.L.T. (Low Intensity Light Therapy) quando do emprego de um laser de alta potência ou
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de baixa potência, respectivamente (Bradley, 1994). Neste estudo, trabalharemos com o

laser de C02, um laser de alta potência.

1.3-Laser de C02:

Fig. -2. Em uma exemplificação; comparamos as moléculas de C02 como a de um arco e fecha, onde o átomo central, o átomo de

carbono, estará coligado a duas moléculas de Oxigênio. Ao receber um estímulo, o átomo central "se movimentará" em uma analogia de

excitação, e ao retomar em seu estado inicial, emitirá um fóton, desencadeando assim, a seqüência de excitações que acarretarão na

formação do feixe de Laser.

Laser de C02

\
\\-'\

I
/I• e'-
•• ••• - .•

o laser de C02 é do tipo molecular. Para excitar as moléculas do gás, o dióxido é

misturado com o Nitrogênio e com Hélio os quais, aumentam sua condutividade térmica. O

Laser de C02 possui características que o tomam apto para ser usado, em várias áreas, mas

exaltaremos neste trabalho particularmente, a medicina. Os lasers de alta potência causam

em geral, efeitos térmicos que podem, por esta razão atuarem dentro da área citada, por

executar, devido a este efeito: corte, vaporização tecidual e homeóstase. Dentre os lasers de

alta potência, pode-se citar, alem do que estamos estudando, neste experimento, outros

também empregados, como exemplo: os lasers de Neodímio (Nd: YAG), Érbio (Er: YAG),

Hólmio (Ho: YAG), e Argônio. O meio ativo do laser de C02 é na realidade, uma mistura

de três gases: o próprio C02, o Nitrogênio e o Hélio, o que também, toma mais efetivo o
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processo de geração dos raios .. Como exemplificado na figura -2. O Nitrogênio é o

primeiro elemento a ser estimulado pela fonte de excitação (ex. correntes elétricas, campos

elétricos e radiofreqüência). Este, por sua vez, transfere sua energia para as moléculas de

C02 no seu estado de mais baixa energia, através de colisões, que resultam nas liberações

de fótons. Estes fótons, dentro da cavidade de ressonância (o tubo de vidro), refletem

através dos espelhos (que situam em posições paralelamente opostas, sendo que um reflete

100% enquanto o outro, reflete 99%) e vão se multiplicando, através do processo de

emissão estimulada. Até que um raio de luz seja emitido para fora da cavidade, através de

um braço articulado, até a peça de mão. (Fig.-3)

Fig-3 Fonte: Vince Lewis

A luz produzida pelo laser de C02 está na região do infravermelho médio, com o

comprimento de onda de 10,6 micra, portanto invisível para visão do homem. Radiação

neste comprimento de onda é totalmente absorvida pela água e transformada em calor,

resultando em vaporização da água intracelular e desidratação do tecido. Como quase todo,

tecido corporal é constituído de água (75-90% ) , esse tipo de laser é absorvido por diversos

órgãos do corpo humano, independente de sua cor ou textura. Esta característica

especializada é, o que permite este laser ser usado na medicina, como um instrumento

preciso, para cortar e vaporizar o "tecido vivo", A energia do laser de C02, também pode
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ser absorvidas pelas moléculas com ligações, envolvendo o Carbono, amplamente presente

nos tecidos biológicos.

Sendo o efeito do laser de C02, principalmente de geração de calor, o resultado deste efeito

pode-se acarretar desde um ligeiro aumento de temperatura, podendo até elevar-se a ponto

de produzir carbonização, fusão e vaporização do tecido irradiado.

Este efeito do laser de C02, sob a ação no tecido biológico, pode ser escrito em dois

tempos:

1- A energia óptica se converte em energia de vibração das moléculas, que por

sua vez, absorvem esta irradiação.

2- Esta energia interna se converte em energia térmica, na forma de vibração e

translação. Processo este, que acompanha o aumento da temperatura muito

localizado e conseguinte, destruição das moléculas químicas.

Quando um material vivo ou inerte, mediante irradiação de laser, procede-se uma

absorção de fótons incidentes. Cada radiação com seu comprimento de onda específico

(Fig-4) será absorvida, mais ou menos, de acordo com a composição da matéria, do

material irradiado e de cada coeficiente de absorção destes elementos, que o compõe

(FORRER et. ai 1993).
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a laser de Ca2 é absorvido pela água, portanto quando submetemos este laser a um tecido

hidratado, provoca-se uma vaporização da água intracelular, seguida de desidratação, como

acima descrito, conseguinte a este fenômeno, poderá ocorrer uma desnaturação protéica e,

portanto, a ciência deste processo, fica melhor explicado, o efeito de corte deste laser.

Localmente, o tecido é desfeito, através da intensa expansão da água ou por vaporização do

próprio substrato. Por ser este um efeito local, o laser causa um corte no tecido de

incidência.

a problema chave que a medicina e as demais ciências biológicas, que usam este tipo de

laser enfrentam, são as alterações teciduais que ocorrem ao longo do local exposto à

radiação. O efeito térmico, está relacionada com a quantidade de energia absorvida pela

matéria irradiada.
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Tabela-l

EFEITOS NO TECIDO

de

TEMPERATURA

430C

enzimática

de

500 C

600 C

de

e

800 C

c
A Diferentes efeitos observados nos tecidos segundo a temperatura alcançada no ponto de impacto após a irradiação com laser de alta
potência. Rigau (1998) in Brugnera Junior & Pinheiro (1998).

A resposta atual dos tecidos à radiação do laser é um fenômeno, tempo-dependente

(McKENZIE, 1990). Inicialmente há uma mudança térmica e possivelmente uma mudança

fotoquímica do tecido, a nível molecular. Em seguida, são mudanças na perfusão do tecido,

que são causadas por relaxação vascular, induzida pelo calor ou por danos dos plexos

vasculares atingidos. O tecido modificado pode responder, também, à energia do laser em

diferentes maneiras. O calor depositado no local da aplicação poderá conduzir-se, as

estruturas adjacentes. Isto pode ser desejável para propostas de coagulação, ou pode causar

um irreversível dano térmico, não esperado aos tecidos.

Se a temperatura aumentar a 45 Graus Celsius, ainda assim, haverá uma mudança nas

membranas dos tecidos, porem consideradas, ainda, de uma forma reversível. Fato este, que

seria contrário ao anterior, se a mesma temperatura atingida no tecido biológico, alcança-

se, 50 Graus Celsius, ou acima desta marca, onde ocorreria a desnaturação de uma forma,

então, irreversível. SPENCER (et. al.1998)
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o laser, por nós estudados, está ligado a ordem dos lasers cirúrgicos. Considerado assim,

pois o mesmo pode ser usado como ferramenta cirúrgica, pois corta tecidos biológicos

como parte do processo de interação desta luz, com o meio específico biológico.

Através de uma análise mais detalhada, poderemos observar as denominadas "Zonas

Marginais", que delimitam as áreas modificadas adjacentes à região de iluminação direta.

Estas "Zonas" estão associadas à existência de um gradiente de efeitos térmicos e

promovem modificações espacialmente dependentes, que permitem classifica-Ias como

"Zonas", heteromórficas.

1.4-Interação Laser - Tecido

A Interação da radiação laser com o tecido vivo é extremamente complexa, devido a uma

enorme quantidade de fatores que simultaneamente, determinam esta interação. No atual

estágio de conhecimento, podemos citar os seguintes mecanismos que podem ocorrer

durante uma ação do laser: Efeitos fotoquímicos, fotoelétricos, fotomecânicos e

foto térmico.

o efeito fotoquímico ocorre, quando a ação seletiva de um laser, atuando sobre uma

substância específica, onde a mesma, tem seu pico de absorção no mesmo comprimento de

onda, do laser usado na irradiação. (Ver Fig. -4). Ou seja, a substância em questão, absorve

a maior parte da energia entregue pela luz, promovendo uma reação em cadeia. Envolvendo

a partir daí, fatores químicos, alterando o metabolismo ou a desnaturação e desidratação do

tecido biológico.
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Já no efeito fotoelétrico, temos as ondas eletromagnéticas do laser, que podem ser

concentradas em regiões extremamente reduzidas, dando origem a campos elétricos

intensos. Estes campos podem remover definitivamente os elétrons (que são chamados de

fotoelétrons), promovendo uma drástica alteração de todo o sistema. Assim podemos

entender, porque um pulso de laser, pode destruir uma estrutura molecular, provocar

ionizações, rupturas de ligação e produzir radicais livres, dentre inúmeros outros efeitos.

Os efeitos fotomecânicos foram observados, desde as primeiras aplicações do laser na

medicina. Com a utilização de lasers pulsados, estes efeitos devem-se a interação quase

instantânea da energia do laser, com o meio biológico, transformando a energia da radiação

em energia mecânica, produzindo ondas acústicas e ondas de choque. As ondas mecânicas

produzidas desta forma atuam, nos substratos celulares, destruindo o tecido. A ação

fototérmica é o principal efeito, das radiações dos lasers cirúrgicos utilizados atualmente.

Resulta da absorção, pelos tecidos, da energia entregue pelo laser e de sua transformação

em calor. Devido às características do feixe do laser, esta energia pode ser concentrada no

tecido, mediante a lentes e espelhos em regiões e tamanhos extremamente reduzidos.

Fig-5 Ref. Sharelaser. Esquema mostrando as expansões térmicas no tecido biológico, e as prováveis alterações morfológicas que

ocorrem, na interação laser de C02 e tecido biológico.
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Em termos clínicos, esta diferença de absorção representa uma variação na penetração da

radiação no tecido, sendo que, quanto maior for a absorção, menor será a penetração, já que

a energia é transferida logo nas primeiras camadas.

A abordagem física, do processo de conservação da energia em calor envolve o

conhecimento da condutividade térmica dos tecidos atingidos. Como exemplos, metal,

vidros/cerâmica, vascularização do tecido e o resfriamento do local. Isto é o que dificulta

esta avaliação em tecidos vivos, devido à alta complexidade de combinações de elementos,

que compõem cada um destes materiais biológicos.(WONG 1994)

A difusão térmica local, que determina a extensão da alteração dos tecidos adjacentes e a

formação de espaços heteromórficos, formados por esta expansão térmica que definimos

como as "Zonas Marginais", sendo este um dos principais fatores, que relevam a

importância de nossos estudos. (Fig. -5) Cessada a exposição da luz, o resfriamento do

tecido, ocorre segundo leis da termodinâmica.

Os efeitos biológicos resultantes da energia estão intimamente ligados a quatro fatores:

l-dependem do comprimento de onda do laser, (Fig. -6) 2- da irradiação ou densidade da

potência (quantidade de potência entregue ao tecido em uma determinada área), 3- da

duração da radiação (tempo de exposição do tecido à luz laser) 4- das propriedades ópticas

e térmicas do tecido envolvido.
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Fig-6 Ref.Francis Bacon.Quadro esquematizando, O tamanho dos diversos comprimentos de ondas, dos diversos Lasers, usados.

Procedimentos cirúrgicos que envolvem coagulação ou ablação do tecido a laser, utiliza-se

principalmente dos seus efeitos fototérmicos (ORR & EBERHART, 1995)./

o efeito térmico é o principal alvo de observação e devido a grande heterogeneidade dos

tecidos, há uma grande dificuldade associada à precisão das medidas exatas e padronizadas

de cada uma das mudanças estruturais, ora denominadas de "Zonas" e de seus efeitos nas

regiões adjacentes. Há uma necessidade de padronização, através de estudos que,

incansavelmente vêem sendo realizados, em todo o mundo. Muitas vezes, por não

podermos demarcar com precisão estas áreas, faz com que o objetivo o qual o laser foi

escolhido para realizar, é extremamente satisfatório, porem seu efeito secundário, é

inesperado e danoso.(Fig. -7).

A figura acima nos mostra o exemplo, em que o Laser de C02, foi usado para uma soldadura de vasos, com eficiência, porem ocorreu

morte e lesão ao tecido subjacente .. (Fig-7 Ref. Mikahaillvanenko)
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A taxa de transferência de calor depende da composição e organização dos tecidos

envolvidos. A perfusão do sangue durante e após a irradiação, pode ter efeitos significantes

no controle da área de injúria térmica (ORR & EBERHART, 1995). Uma área, onde ocorre

pouca perfusão sanguínea, deverá ter efeitos de relevância, pois haverá mais chances de

carbonização e necrose, como ilustra a Fig. -8.

Fig-8 .Ref:Mikhaillvanenko Parte do osso ilíaco , irradiado com o laser de C02, mostrando uma parte óssea pouco vascularizada, e

com áreas de carbonização.

1.5-Transferência de Calor

o calor flui, inclusive no meio biológico, sempre que existe uma diferença de temperatura.

A transferência de energia térmica é comandada, com já escrito, pelas leis da

terrp.odinâmica. Existem três modos de transferência de calor: a radiação, condução e

convecção. A radiação é definida como: transferência de energia térmica via ação de ondas

eletromagnéticas, entre sistemas de diferentes temperaturas que não estão em contato (ORR

& EBERHART, 1995), sendo que os objetos escuros são os que mais absorvem esta

energia emitida. Como exemplo, temos a luz solar e a própria radiação do laser.
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A condução é a transferência de energia térmica, através de um sólido ou meio fluído,

devido a um gradiente de temperatura interno. Para que a condução aconteça, é necessário

um contato físico direto entre os sistemas. A transferência de energia térmica ocorre, em

nível atômico e molecular. Em sólidos, a condução do calor ocorre tanto por vibração

quanto por migração dos elétrons livres. Em fluídos estacionários, tanto a rotação interna,

translação ou vibração, que as moléculas causam (colisões), na transferência de calor de

regiões da alta temperatura para regiões de baixa temperatura (SHITZER&EBERHART,

1985).

Quanto maior o tempo de contato entre os sistemas, maior a quantidade de calor

transferido.(TROST et al, 1992).

A luz uma vez convertida em calor, no tecido, começa a se difundir e caminhar através do

tecido alvo aos tecidos adjacentes, através de condução. Este processo é chamado de

relaxamento térmico e pode ser quantificado matematicamente. Se o laser produzir

vaporização ou ablação, através da sua interação com o tecido ou de uma série de pulsos

que não respeitem o tempo de relaxamento térmico, haverá, possivelmente, dano térmico

da matéria biológica, como o dano térmico, também, adjacente, onde poderá causar necrose

profunda (HOBBS et aI. 1987) e conseqüentemente injúria do tecido irrecuperáveI.

A convecção é a transferência de energia térmica em um fluído, devido ao movimento,

deste mesmo fluído. Este é o mais importante mecanismo de transferência de energia, de

um sólido e um fluido em movimento. A convecção do calor é importante para o estudo da

irradiação com o laser nos seguintes casos: terapia fotodinâmica; irrigação de superficies

do tecido durante a irradiação; irradiação da superficie e regiões próximas a superficie por

longos períodos e transferência do calor após irradiação (ORR & EBERHART, 1995).
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Este estudo se propõe, salientar maiores evidências em uma análise mais aprofundada,

macroscópica e microscópica. As limitações das "Zonas Marginais", onde poderíamos

analisar o estudo de cada uma delas, para que pudéssemos obter uma margem mais precisa

e segura, nas cirurgias de exatidão. Não obtendo assim, decorrências inesperadas, pela

destruição dos plexos circulatórios ou necroses adjacentes nas áreas de ablações.

Somente como um acréscimo, para melhor esclarecer as dificuldades que abrangem este

estudo, uma vez que as previsões dos efeitos térmicos no tecido, dependem de inúmeros

outros fatores, descrevo, como um item meramente elucidativo, um estudo anterior que

alguns pesquisadores efetuaram, envolvendo tempollimite para a destruição óssea, quando

o mesmo é aquecido. Há de observar que o tecido ósseo tem a característica de se necrosar,

não como regra básica e sim como possibilidade, apartir de 50 (Cinqüenta Graus). No

entanto em outro estudo, os mesmos pesquisadores, (McKANZIE 1990; HENLE 1983;

JOLESZ et aI 1988) realizaram experiências, usando tecido cutâneo de porco, e laser de

C02 (Tempo/Potência) seguido, por processos analíticos e conclusivos. Observaram,

contudo, que o dano causado no tecido de forma irreversível, necessitaria de 3 horas em

uma temperatura constante de 45 Graus Celsius. Porem o mesmo dano poderia ser

evidenciado em 4.5 minutos, se esta mesma temperatura fosse elevada a 50 Graus Celsius,

e em 0.25 segundos na temperatura de 60 Graus Celsius e 0.3 m seg quando submetido a

uma temperatura de 70 Graus Celsius. Destacando ainda mais, o estudo exposto por

WONG, como já foi citado em nosso trabalho, anteriormente: (O aumento de temperatura

esta diretamente relacionado à potência e ao tempo de exposição do tecido ao laser).

(WONG et aI. 1997).

17



o mesmo autor também sugeriu que, o tempo de resfriamento é um fator muito importante

e essencial para minimizar a injúria térmica a estrutura óssea crítica, durante cirurgias

ósseas a laser.

Deveremos citar também, o estudo de HAIDER (et aI., em 1993), onde foram feitos para

verificação dos efeitos de temperatura, que se mostram diretamente relacionados à estrutura

e a vascularização do tecido ósseo.Que serão descritas as evidências, especialmente as

mudanças estruturais, neste projeto, ora realizado.

2-Materiais e Métodos

Neste Capítulo, iremos descrever, a realização detalhada do nosso experimento.

2.I-Sistema utilizado e preparação das amostras.

Foram usados nestes estudos, duas hemi-mandíbulas bovinas, de animais abatidos, no

Matadouro Municipal da Cidade de São Carlos -S.P., de idade aproximada de quatro anos.

A escolha deste material ósseo mandibular deu -se pela facilidade de isolamento das

regiões dos côndilos, na busca de um material mais homogêneo. Por esta razão, foi evitada

a região periférica, onde poderiam ser observadas raízes dentárias, ou geométricas

superficiais mais complexas.

As peças foram então dissecadas, sendo removidos quase todo tecido mole sobrejacente,

como o periósteo, e mantidas em soro fisiológico a 5%. Após este procedimento, as

mandíbulas foram secionadas em quatro partes, utilizando uma serra elétrica (Siemsem

Ltda, SS S/3) de modo a separar a região do côndilo e do corpo da mandíbula, onde

encontram os dentes do animal. Apenas a região do ângulo da mandíbula foi irradiada,
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alem de a sua homogeneidade óssea, foi também pelo fato de não haver tanto resíduos de

tecidos fibrosos, resultantes da dissecação manual, feita por raspagem.

o feixe de luz do laser de C02, que foi usado neste experimento, previamente e sem regras

precisas, usadas tão somente para marcar a potência, individual, que seria aplicada em cada

uma das amostras. Sendo assim, um número indicando a potência usada, neste

experimento, de 5W, 10W, 15W e 20W, foi escrito separadamente em cada uma das peças

distintas, na parte distal esquerda de cada uma delas. Cada uma das amostras, finamente

possuía uma indicação numérica.

Em cada aplicação, com a referida potência, na mesma peça, foram aplicados tempos

distintos, de: 1; 5; 10; 15 e 20 segundos, mantidos um espaço entre as aplicações de

aproximadamente 250 mm. Sendo que desta forma, teríamos uma margem segura para

podermos verificar a nível macroscópico, as diferentes tonalidades e mudanças estruturais

que por ventura iriam ocorrer após a aplicação: Para este experimento o laser escolhido, foi

o SL-225, C02 Laser System, (Fig-10) com o diâmetro do feixe de luz, de 6mrn. Onde a

energia do pulso continua é de 70 Watts (Pico) e no modo pulsado, é de 90 Watts.
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Após esta irradiação, que duraram aproximadamente uma hora, as mesmas foram colocadas

em uma superficie plana, em temperatura ambiente de aproximadamente de 23 a 25 Graus

Celsius. Terminado este procedimento, foi aguardado alguns instantes, para que as quatro

peças, secassem do resíduo do soro fisiológico. Processo este, que se deu, naturalmente.

Esta fase experimental foi feita no laboratório do Grupo de Ótica do Instituto de Física da

USP-São Carlos. Este processo de secagem espontânea deu-se em 'l'4de hora, um período

breve, para que as peças alvejadas, não ressecassem totalmente e indevidamente.

Iniciou-se o processo para a análise macroscópica das peças irradiadas. As análises tiveram

que serem feitas, baseando-se no princípio da instantaniedade do processo de ablação, para

que pudessem verificar nas mesmas, o efeito figurativo e as imagens no estudo

macroscópico e o aspecto do efeito imediato da interabilidade da luz e do tecido.

O material foi encaminhado para análise imediata, das possíveis variações ocorridas e

serem observadas, nesta fase macroscópica. Levado a um ambiente claro, de alta incidência

luminosa, o material foi posicionado de uma maneira, onde uma outra luz, de 500Watts

(OSRAM-NITRAPHOT) foi coadjuvantemente, incidida diretamente na peça. Com uma

lupa acoplada a uma maquina fotográfica digital, (Olympus 550, 3 Megapixel), de

altíssima resolução. As imagens foram captadas e transferidas, posteriormente para serem

trabalhadas em um programa de foto e imagem do Corei Draw 10, possibilitando que as

mesmas fossem projetadas na em tela digital, (Syncmaster 750v), onde assim, foram

analisadas. As alterações visíveis foram medidas no processo macroscópico, com uma

régua caseira, usando a milimetria ali indicada. Lembrando-se que as alterações medidas

foram exclusivamente, as visíveis a olho nu. Um ponto para ser analisado é que se tratando

da macroscópica, somente os pontos mensuráveis, ou seja, de visualização clara de

alterações morfológicas, foram executados. Não obstante a isto, há de considerar que
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inúmeras outras mudanças ocorreram em face da interação do laser de C02 e o tecido

ósseo, que não puderam ser medidas nesta etapa do processo experimental. Terminada esta

etapa, iniciamos o segmento de observação microscópico. Processo este que demonstraria

que a simples alteração medida na fase da macroscópica, era na verdade uma somatória

sem limites de alterações morfológicas e bioquímicas estruturais, cujas medidas da

macroscopia não coincidiram, face as minúcias de detalhes visto nesta próxima fase, que

detalharia com maior precisão as denominadas "Zonas Marginais". Há de considerar,

portanto, que na fase macroscópica pode-se observar, de grosso modo, as mudanças

morfológicas ocorridas, porem impossível de prever a decorrência acometida ao tecido e a

viabilidade do mesmo em se recuperar do processo de aquecimento, pelo mesmo sofrido.

Após a análise macroscópica, as amostras ósseas foram imediatamente submetidas a uma

secagem a vácuo, para que as mesmas pudessem receber o tratamento necessário, para

serem apreciadas na microscopia eletrônica.

Após este processo de secagem, um Sputtering Machine (Balzer/SCD 050), fez com que

estas amostras recebessem uma camada de ouro. (Fig. -10) Esta mesma camada metálica,

serviria de condução para os elétrons, base essencial para a análise de microscopia

eletrônica prevista, neste presente experimento.

Fig - 10 Amostra prepara com ouro, para ir para o microscópio de varredura.
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Decidimos por focar, dando maior ênfase, no orificio por onde penetrou a luz do laser, pois

os campos adjacentes a este ponto, estavam recobertos por uma camada de ouro, por

motivos já citados.

Para cada orificio de ablação, fotos foram tiradas com o aumento de 2000 vezes. Podendo

deste modo, serem observados, os formatos das crateras e os tecidos adjacentes, que é à

base de interesse deste referido estudo, bem como a textura geral da região de interação.

Para cada cavidade/cratera, fizemos três outras fotos, detectando imagens que elucidaria,

melhor nosso trabalho, os danos teciduais adjacentes nas áreas de ablação.

Após estas fotografias terem sido tiradas, as mesmas passaram por um processo de

digitalização, em formato TIFF, que permitiu a ampliação das mesmas, para melhor

observação e análise, juntamente com as medições necessárias para as possíveis

delimitações de cada área, ou seja, de cada uma das "Zonas Marginais".

2.2-Preparação das Análises dos Condutos Perfurativos.

Da Ablação (Lâminas)

Após terem sido analisadas a nível macroscópico e microscópico, as amostras sofreram o

processo de descalcificação durante aproximadamente seis semanas.

Finalizado este processo, cada amostra foi envolvida em um quadrilátero parafinado, para

que o possível corte fosse feito de modo eficaz, permitindo que o conduto penetrado pela

luz fosse desmantado transversalmente, tomando-o deste modo, possível se ser analisado.
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Uma vez obtido estes cortes, os mesmos foram corados com Hematoxilina e Eosina,

obtendo assim, uma cor magenta que pode ser medida e ampliada. Em imagens digitais, no

mesmo principio de projeção, adotado pelas análises anteriores.

Através de um Scanner-(HP Scanjet 4470c-Profissional), a imagem da lâmina foi

digitalizada e ampliada, com resolução máxima, onde suas medidas puderam e foram

feitas, levando em consideração, a proporção e a escala de resolução do scanner e também,

o aumento aplicado à figura.

2.3 Observação do Volume Removido e Taxa de Ablação.

Com as lâminas prontas, as medições das profundidades de cada cratera/cavidade foram

feitas, no processo já descrito. Possuindo o diâmetro da cratera, estilizando-a,

considerando-a de formato de um círculo, a medida da profundidade, (levando em conta

toda formação da mesma, como uma figura coniforme), através do cálculo matemático do

volume desta figura, resultou-nos da quantidade aproximada de material removido, pela

ablação.

3.0- Resultados Obtidos e Discussão

Nesta parte vamos apresentar de forma breve, os resultados obtidos, já incluindo a

discussão dos mesmos.
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3.1-Ánálise Macroscópica superficial

Fig 11 A. Amostra do osso irradiado, exemplificando as características e modelando as "Zonas" que serão estudadas neste trabalho.

Para facilitar a análise de nossos resultados, em relação às observações macroscópicas, os

efeitos da interação, luz de C02/ tecido biológico, foram divididos em "Zonas" de acordo,

com as variações das imagens das alterações morfológicas apresentadas, e observadas a

olho nu, no tecido ósseo após aplicação do laser, com já descrito.

Para esta padronização, chamaremos o orifício da cratera ou cavidade formado pela

penetração da luz na matéria biológica, de Z1. Também chamaremos este ponto de "Ponto

de Foco" pois neste ponto foi onde à incidência da parte de maior energia do laser, incidiu.

Ponto este denominado como: "Hot Spot".

Z2, será a área circundante a esta cavidade, que se apresentou em duas tonalidades,

distintas: somente preto ou com um círculo, peri-cavitário de cor branca. A área

conseguinte a esta, chamaremos de Z3, que poderá ou não estar presente, no sentido de,

poder ou não ser visualizada ao nível de macroscopia.
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Neste Capítulo, para melhor exemplificar; as diferentes "Zonas" encontradas em cada

amostra irradiada, (Z 1; Z2 e Z3) mostraremos os resultados individuais, a partir de cada

exemplo ilustrativo (Fig. lI-A).

Fica apresentado então, o resultado para cada análise, das alterações a cada diferente tempo

de irradiação do laser, separado, nas figuras que correspondem cada amostra irradiada,

numerada com a devida potência nela aplicada. Há de se lembrar, portanto, que estas

medidas foram feitas com uma régua comum. No entanto, a medida não é considerada

exata, mas aproximada, fato este, que permite a incoencidência nas medidas feitas, com as

realizadas com maior exatidão, na microscopia eletrônica.

Fig -11 B Amostra irradiada com 5 Watts de potência

Nesta amostra (Fig. -11B), a potência usada foi de 5 Watts, e os resultados obtidos foram:

No tempo de l-segundo, foram observadas com as seguintes dimensões médias:

Ponto de foco, medindo 0,1 mm de diâmetro-Z1. Neste caso, considerando a área total

aplicada. Na visão macroscópica alem do orifício, nenhuma outra alteração morfológica

pode ser notada.

No tempo de 5-segundos, foram observadas com as seguintes dimensões médias:

Ponto de foco, medindo 0,13 mm de diâmetro-.Z 1. No mesmo caso anterior, somente o

orifício de entrada da luz, pode ser evidenciado.
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No tempo de 10-segundos foram observadas com as seguintes dimensões médias:

Ponto de foco, medindo 1, 2mm de diâmetro-Z 1

Ocorreu a formação de um halo pálido esbranquiçado, de 1,9 mm de diâmetro-Z2

Ocorreu a formação de um halo de carbonização, escurecido de 3,1 mm de diâmetro-Z3

No tempo de 15-segundos, foram observadas com as seguintes dimensões médias:

Ponto de foco, medindo 1 mm de diâmetro, totalizando a área aplicada.

ZI-lmm de diâmetro.

Z2-1,6 mm de diâmetro.

Z3-3,2 mm de diâmetro

No tempo de 20-segundos, foram observadas com as seguintes dimensões médias:

Ponto de foco, medindo 0,9 mm de diâmetro, totalizando a área aplicada.

ZI-0,9 mm de diâmetro

Z2-1,5 mm de diâmetro

Z3-3,1 mm de diâmetro.

Fig - 12. Figura da amostra irradiada com lO-Watts de Potência
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Nesta amostra (Fig. -12), a potência usada foi de 10 Watts, e os resultados obtidos foram:

No tempo de l-segundo, foram observadas com as seguintes dimensões médias:

Ponto de foco, medindo 0,3 mm de diâmetro.

Z 1-0,3 mm de diâmetro.

Z2-1,2 mm de diâmetro.

Z3-1,8 mm de diâmetro.

No tempo de 5-segundos, foram observadas com as seguintes dimensões médias:

Ponto de foco, medindo aproximadamente 0,1 mm de diâmetro.

Z 1-0, 1 mm de diâmetro

Z2-1,lmm de diâmetro

Z3-difícil visualização.

No tempo de 10-segundos, foram observadas com as seguintes dimensões médias:

Ponto de foco: difícil medição

Z l-difícil medição

Z2-1,4 mm de diâmetro

Z3-3,Omm de diâmetro.

No tempo de l5-segundos, foram observadas com as seguintes dimensões médias:

Ponto de foco, medindo aproximadamente 0,3 mm de diâmetro.

Z 1-0,3 mm de diâmetro

Z2-1,4mm de diâmetro

Z3-4,2 mm de diâmetro.
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Neste tempo, pudemos claramente observar um halo de material branco, que desfacela,

quando tocado. Foi concluído que houve a presença de um processo de desidratação,

ocasionado, provavelmente pela desidratação e desnaturação protéica, pela elevada

temperatura, ali alcançada.

No tempo de 20-segundos, foram observadas com as seguintes dimensões médias:

Ponto de foco, medindo aproximadamente 0,4 mm de diâmetro.

Zl-0,4mm de diâmetro

Z2-1,7 mm de diâmetro

Z3-7,3 mm de diâmetro.

Fig -13. Amostra irradiada com 15-Watts de Potência

Nesta amostra da figura 13, irradiada com a potência de 15 Watts, os resultados obtidos na

macroscopia foram:

No tempo de l-segundo, foram observadas com as seguintes dimensões médias:

Ponto de foco, medindo 1,3 mm de diâmetro.

Zona escurecida impossibilitando a medida das demais áreas propostas.

No tempo de 5-segundos, foram observadas com as seguintes dimensões médias:

Ponto de foco, difícil visualização.

Z 1- apresenta-se em área escurecida.
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Z2- Não ocorreu à presença de uma área ou diferença heterogênica, plausível de ser

descrita. Ocorreu, a formação de um halo pálido, na área periférica, sugerindo ali o

aumento da temperatura, que consideramos como a área total e Z3 de 3,0 mm.

No tempo de IO-segundos, foram observadas com as seguintes dimensões médias:

1O-Segundos Ponto de foco, medindo 3,lmm de diâmetro.

ZI-3,1 mm de diâmetro

Z2- Evidências de um pequeno halo esbranquiçado, que permanece dentro do diâmetro da

área focada, atingida pela luz.

Z3- 4,1 mm: Toda área atingida pela alteração morfológica.

Neste caso, podemos evidenciar claramente, a formação de três zonas distintas, sugerindo a

propagação da temperatura, a partir do ponto do orifício de ablação. Com esta propagação

atingindo o tecido biológico, ocorreu o processo de desnaturação protéica, alterando a

morfologia da biomatéria original.

No tempo de 15-segundos, foram observadas com as seguintes dimensões médias:

Ponto de foco, medindo 0,3 mm de diâmetro.

Z 1-0,3mm de diâmetro.

Z2-0,8 mm de diâmetro.

Z3-14,3 mm de diâmetro.

No tempo de 20-segundos, foram observadas com as seguintes dimensões médias:

20-Segundos Ponto de foco: difícil observação

Z 1- difícil observação.
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Z2-0,8 mm de diâmetro.

Z3- 15,4mm de diâmetro.

Fig -14. Amostra irradiada com 20- WaUs de Potência

Nesta amostra (Fig. -14), a potência usada foi de 20 Watts, e os resultados obtidos foram:

No tempo de l-segundo, foram observadas com as seguintes dimensões médias:

Ponto de foco, medindo 0,5 mm de diâmetro.

Neste tempo de exposição, não ocorreu a formação de zonas distintas, somente o orifício de

penetração da luz.

No tempo de 5-segundos, foram observadas com as seguintes dimensões médias:

Ponto de foco, medindo 0,2 mm de diâmetro.

Z1-0,2mm de diâmetro.

Z2-0,5mm de diâmetro.

Z3-1,2mm de diâmetro

Ocorrido neste ponto, a formação de três zonas distintas.
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No tempo de 10-segundos, foram observadas com as seguintes dimensões médias:

1O-Segundos Ponto de foco: Pouco evidenciada

Z l-Pouco evidenciada.

Z2-0,9 mm de diâmetro

Z3-4,8mm de diâmetro.

No tempo de 15-segundos, foram observadas com as seguintes dimensões médias:

15-Segundos Ponto de foco, medindo 2,5 mm de diâmetro.

ZI- 2,5mm de diâmetro.

Z2-3,Omm de diâmetro.

Esta observação nos levou a perceber, que em nível macroscópico, o tempo de exposição,

não foi diretamente proporcional ao tamanho do orifício de ablação, e sim a ao aumento da

expansão térmica as áreas adjacentes.

No tempo de 20-segundos, foram observadas com as seguintes dimensões médias:

20-Segundos Ponto de foco: Encontra-se pouco evidenciado.

Z 1- Encontra-se pouco evidenciado

Z2-3,Omm de diâmetro

Notou-se claramente, a formação halóide periférica, determinando uma característica clara,

da alteração morfológica, ocorrida, a partir, da elevação da temperatura no orifício e sua

eventual propagação, para as demais áreas vizinhas.

No aspecto geral da análise foi observado em primeira instância, o aspecto dos orifícios

formados nas pós-aplicações Uma camada escurecida, em algumas amostras foi facilmente

removida por uma agulha 29G ~ (13x3, 3) (12,7 mm x 0,33), quando a mesma, foi
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levemente tocada nesta superfície. Superfície esta, de coloração preta. Ao retirar esta

camada, surgiu uma nova coloração na parte que estava embaixo desta camada removida,

apresentando coloração clara, porem ainda evidenciando características de mudanças

morfológicas que ali ocorreram. Esta primeira camada removida sugeriu fortemente que

uma fina camada de carbonização se fez presente, em todos os orifícios de penetração da

luz. Fato este, pois em todas as amostras, foram evidenciadas estas colorações, escurecidas.

Sugerindo, portanto, que ocorreu a carbonização circundante ao orifício penetrado pela luz

inerente ao tempo ou a potência por nós aplicadas. Por esta razão, que a análise

macroscópica é importante neste estudo, pois a mesma, nos dá a idéia de carbonização,

como o fato acima descrito. Estas observações possibilitaram verificar as alterações locais,

de uma forma geral. Considerando o ponto de vista que, o usuário do laser de C02, irá

observar o mesmo efeito, por nós observados. É evidente em concluir que, para uma análise

mais profunda, tanto ao nível de mudanças morfológicas ou ao nível bioquímico e até

mesmo molecular, a microscopia eletrônica seria mais soberana, para dar-nos uma visão

mais ampla, das alterações ocorridas no local da ablação, ou inferir nos mecanismos que

atuam nesta interação luzJtecido.

Porem a análise macroscópica, já nos permitiu em ver que houve ali, mudanças ocorridas.

Fato este, que é de se esperar em um processo que envolve material biológico e calor, pois,

há de relembrar que os tecidos ósseos possuem a característica de se necrosarem, a partir de

50 (Cinqüenta Graus). Tivemos então que considerar, o quanto a temperatura, ali no

processo de ablação, poderia ser aumentada, sem o risco secundário de dano ao

tecido. Tendo em vista este ponto analítico, a temperatura corpórea do animal, usado em

questão neste estudo, é da ordem de 36,5 Celsius. Então, somando-se a este valor, com

resultados obtidos por WONG (et aI. 1996), onde o mesmo demonstrou que a irradiação
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óssea com um laser de C02 pulsado, produz variações mínimas, menores que cinco Graus

Celsius (Para esta experiência foi usado um termopar, para mensurar esta temperatura,

localizado a 1 mm de profundidade no tecido ósseo). O aumento de temperatura está,

diretamente relacionado à potência e ao tempo de exposição do tecido ao laser.(WONG et

aI. 1997)

Houve alem da formação do aspecto de carbonização, um halo, Z2, com coloração

esbranquiçada, que se apresentava com consistência de pó, esfacelando-se ao leve toque.

Sugerindo, por esta evidência, que também houve alem da carbonização, um processo de

desnaturação protéica e desidratação da matéria biológica irradiada. A "Zona" denominada

Z3 foi observada, claramente com o aumentar do tempo de exposição e melhor evidenciada

nas potências de 15 Watts e 20 Watts. As análises destes ha10s circunspetos ao ponto

orifícial de ablação é para se concluir que, este fenômeno ocorreu pela alteração

morfo1ógica devido à condução da temperatura do ponto do foco Zl, pela interação

luzJmatéria, para as demais zonas adjacentes( Z2 e Z3).
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3.2-Análise Microscópica Superficial

Como referimos anteriormente, a análise macroscópica nos permite uma idéia geral da

interação, bem como das regiões afetadas, não só das removidas, mas nas alteradas no

tecido remanescente. É claro que neste trabalho queremos aferir o que esta ocorrendo a

nível microscópico. Em um microscópio de varredura, não só nos dará condições de melhor

observar, como também medir com maior precisão estas "Zonas", como também visualizar

melhor, o aspecto da textura do material modificado. Através desta análise, é possível

inferir sobre a fusão, resolidificação, da ejeção ou da própria vitrificação do material ósseo.

Da mesma forma que foi feita na análise macroscópica, iremos relatar os resultados e as

observações, individualmente, por potência utilizada e tempo de exposição, a cada

micrografia obtida. As micrografias, em média foram aumentadas 1500 a 2000 vezes.

Estas serão expostas e analisadas uma a uma.

Portanto, para melhor acompanhamento deste estudo, estarei fazendo a análise individual,

após cada micrografia, com as referidas medidas e aspectos principais a serem citados. Tal

como na análise feita anteriormente, chamaremos o orifício de Zl

Por esta mesma convenção, chamaremos a zona periférica, seguintes e imediatas a Z 1 de

Z2.

E Por conseqüência, a zona, circular à Z2 de Z3.
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As observações microscópicas, analisadas na microscopia eletrônica com a potência de 5

Watts, no tempo de irradiação de 1 segundo, nos ofereceram as seguintes características:

Em nível de microscopia eletrônica formou-se uma cratera de 310 micra de diâmetro (Z I)

Fig - 15.Figura 5 Watts-l Segundo

Z2:Diâmetro de 510 mícra. Observa-se a nítida mudança evidenciada do efeito ósseo e sua

morfologia,

Nesta área, apresenta-se claramente, a formação de tecido desidratado e residual do

processo de ablação com aspectos de escamas. Evidenciando e sugerindo fortemente

também, o aumento da temperatura acima do platô de desnaturação protéica, ou seja, acima

de 50° C, provavelmente conduzido de Z 1, para esta área.
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Z3-Evidenciou-se área de densidades clara por morfologias característica de pós

aquecimento e resfriamento rápido, dada à aparência de sua constituição.

Tanto Z2 como Z3, apresentam área em duas densidades distintas com aspecto de imagem,

claramente separadas por áreas heteromórficas.

A primeira, Zl, apresenta-se, na borda da cratera, uma área mais escurecida, sugerindo

carbonização nesta camada do material ósseo, tal como também descrito, na análise

macroscópica Há de se considerar, pois nesta área, foi onde o material focou a maior

quantidade de energia "Hot Spot" (Feixe Gaussiano).

A segunda área, denominada de Z2, apresentou-se de cor mais clara, onde mostrou que o

processo sugestivo de carbonização, não foi de uma forma mais intensa, porem a energia,

conduzida através da matéria, foi suficiente para a alteração morfológica desta zona (Z2),

tomando-a esta área circundante à Zl, e de marcação bem definida (heteromórfica).

No decorrer da análise microscópica, pudemos observar que, quando administrado a luz de

pulsação continua, independentemente da potência, porem levando em consideração o

tempo aplicado, a cratera iniciou-se com um determinado diâmetro e diminuiu este mesmo

diâmetro com o aumento do tempo de irradiação. Fato este, fortemente sugerindo que o

material originado por ablação, primeiramente obstruiu o conduto orificial, ou seja, Zl que,

voltou em seguida a aumentar seu diâmetro. Fato este, possivelmente pela fusão da

reminiscência do material, ali ejetado de Zl.

A princípio, obtivemos uma grande quantidade de resíduos, que ficaram sobrepostos,

oriundos do processo de ablação. Pôde ser também observado, um material de aspecto

fibrótico do periósteo do exemplar ósseo usado. Porem tomou-se nítido, a presença de

erosões, circuncisivas, que sugerem vaporização não homogênea, de zonas de provável
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existência de áreas vascularizadas por capilares existentes, outrora, no tecido atingido pela

luz.

Fig - 16. 5 Watts - I Segundo.

Na observação da figura-16, pôde-se notar, que a estrutura da parede interna do orifício da

imagem, sugeriu que as zonas de escamações são estruturas morfológicas em processo de

desnaturação protéica, com crateras, possivelmente, de leitos vasculares pré-existentes e de

zonas de tecido morfológicos alterados, expandindo-se de dentro para fora pela condução

de temperatura e subseqüente, alteração do tecido. A área observada nesta exposição

mostrou com clareza, o abaulamento crateriforme onde no orifício centralizado,

apareceram pontos de fusões e trincas.
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As observações microscópicas, analisadas na microscopia eletrônica com a potência de 5

Watts, no tempo de 5 segundos, nos ofereceram as seguintes características:

o orifício apresenta-se com aspecto pisciforme. Zl- apresenta-se com 216 micra.

Z2- Área circular, apresentando uma imagem homogênea, sugerindo fusão óssea ou

carbonização. Evidente alteração da Bio-Morfologia, por aumento de temperatura.

Fig - 17 5 Watts- 5 Segundos.

Esta área apresentou trincas, supra e infra-orbitais.

Observa-se a variação morfológica que existe por toda profundidade da cratera,

delimitando com clareza esta "Zona Marginal".
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Uma das possíveis causas dos efeitos de descontinuidades, ou seja trincas, alem de

inúmeras outras propostas, que são também sugeridas, citamos que, devido ao aumento da

temperatura e o resfriamento rápido, não induzido, levou este material sofrer um processo

de vitrificação. Por este mesmo processo, a solidificação rápida proporcionou o material

fusionado condições, levando-o a sofrer tais descontinuidades, agora vistas.

Z3- Caracteriza-se pelo diâmetro de toda área morfologicamente alterada, desde a cratera

até as limitações externas de Z2, e a área subseqüente a esta, claramente modificada. O

diâmetro total é de 947 mícra.

Fica claro então que Z3 corresponde a extensão de toda área modificada pela energia

térmica, desta interação do laser de C02 com o tecido biológico.

As observações microscópicas, analisadas na microscopia eletrônica com a potência de 5

Watts, no tempo de irradiação de 10 segundos, nos ofereceram as seguintes características:

Ocorreu a presença do abaulamento crateriforme e trinca Supra e Infra-orbital.

Zl-235 micra

Z2- Esta área, através da imagem, fica sugerida que houve fusão óssea, devido ao aumento

excessivo da temperatura, pelo efeito da condução da mesma, onde possivelmente ocorreu

vaporização intensa, levando o tecido assim, a desidratação e a desnaturação protéica. Fato

este, sugerido pela área de escamação, também denominada por alguns autores "Zona

Morta" (Dead Zone). Denominação esta, devido à incapacidade deste material, persistir

suas funções vitais, após modificação morfológica, devido à elevação da temperatura,

acima do platô de desnaturação. Este diâmetro é de 472 micra. Z3-1284 micra.
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Fig - 18. 5 Watts-IO Segundos

As observações microscópicas, analisadas na microscopia eletrônica com a potência de 5

Watts, no tempo de irradiação de 15 segundos, nos ofereceram as seguintes características:

Neste tempo de exposição fica evidenciado o crescimento da "Zona Morta", com o

aumento do tempo de exposição da irradiação. O formato da cratera assemelha-se muito as

formas obtidas em menores tempos de exposição. O orifício apresenta-se de forma

irregular, e as presenças de trincas são notadas. A "Zona Morta" está mais evidenciada,

sugerindo que neste tempo e nesta potência, a lesão (dano térmico) o material biológico, é

maior. ZI-225 micra.

Z2-360 micra, Z3-554 micra.
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Fig - 19.5 Watts 15 segundos.

As observações microscópicas, analisadas na microscopia eletrônica com a potência de 5

Watts, no tempo de irradiação de 20 segundos, nos ofereceram as seguintes características:
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Fig-20. 5 Watts 20 segundos

Formato da cratera "piriforme"

Nesta exposição, observou-se as formações das trincas, detalhadas e individualizadas e a

modificação morfológica do tecido ósseo, bem evidenciada.

As imagens do orifício e do conduto interno da cratera mostraram que existe um material,

homogêneo e difuso por toda sua extensão, sugerindo que houve difusão do resíduo

expelido pelo processo de ablação e com conseqüente enrijecimento do mesmo, portanto

tomando o próprio, incompatível com as funções exercidas pelo mesmo, enquanto matéria

viva. Definimos esta área também, como sendo "Zona Morta".

Zl-194- micra.

Z2-412- micra.
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Z3- 596 micra.

As observações microscópicas, analisadas na microscopia eletrônica com a potência de 10

Watts, no tempo de irradiação de 1 segundo, nos ofereceram as seguintes características:

Nesta imagem apareceram duas crateras. Sugestivamente, poderia ser somente uma

recoberta com o excesso do material de ablação, resultante da interação fototérmica.

Porem, não podemos desconsiderar, portanto, que em alguns experimentos realizados por

alguns autores, tais como, FRANCO CANESTRI e LAUFER (1983), onde os mesmos

provaram que a existência de múltiplas crateras, Seria devido à ação refletiva do raio

penetrante, do laser de C02. O processo de ablação ocorre em meio da interação luzJtecido,

envolvendo inúmeras reações, e certamente existem a presença de fumaça e vapores que

ascendem em direção da superfície, em altas temperaturas. O raio do laser de C02, ao

atingir estes fenômenos, refletem se redirecionando assim, criando outros orificios evasivos

e resultantes do processo de ablação, podendo até mesmo, originar outro orificio, onde o

mesmo raio sairia em direção oposta, ao feixe de luz penetrante.

Para este efeito fizemos uma única medida, levando em consideração que, as duas crateras,

na verdade eram apenas uma. Considerando também, a primeira hipótese já relatada, que

seria um orificio, obliterado, não totalmente, com resíduos do material ejetado pela

ablação. Nos levando a pensar que devido a obliteração parcial da borda e do diâmetro da

cavidade, poderíamos ter dois orificios de entrada interativa, deste processo: luz / tecido.

Ambas as crateras são de formato bastante irregulares, com excesso de material removido

denominado exudato, em suas bordas. As medidas, aproximadas, encontradas foram:

Zl-577 miera.
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o material residual externo concentrou-se mais nas bordas das crateras, onde a área Z2 é

igual a 1058 micra, somando as duas crateras visas somente como uma.

Fig -21. 10 Watts 1 segundo.

É notória a transformação morfológica do tecido ósseo, porem não fica tão evidenciado,

nesta imagem a fusão, como foi descrito nas aplicações de 5 Watts. Aparentemente, os

danos térmicos causados pela expansão da temperatura, a partir do alvo exposicional, ficam

menor, quando o tempo de aplicação também é menor. Facilmente compreensivo, pois

quanto maior o tempo de exposição da luz, maior a elevação da temperatura, maior

condução da mesma aos tecidos adjacente e conseqüente levando o tecido a sofrer as

alterações termo físicas.
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Pôde-se verificar, que Z3, apresenta-se com evidentes sinais da presença de periósteo,

ainda íntegro. Sua medida é de 1207 micra.

A forma do orificio é de forma bastante irregular e com bastante material resultante de

ablação, localizado na cratera.

Em experimentos citados, no trabalho de CANESTRI (2002), o autor iluminadamente

descreve o processo de ablação, comparando este, com um processo vulcânico. Com a

penetração da luz, ocorre uma verdadeira explosão interna, onde se inicia a ejeção do

material liquefeito para as bordas dos orificios. Este processo é o que daria o início a

ablação, propriamente dita. Fica claro também, que comparado a este sistema vulcânico

citado pelo autor, a turbulência ocorrida na parte interna do orificio do material biológico,

usado no experimento, poderá explicar as trincas que ocorreriam, quando o processo de

exposição da luz, extende-se por mais tempo.É de extrema importância salientar, que este

processo é um processo violento, onde existem fumaças, vapores, e com a ejeção de

material expelido, onde com certeza, influenciará, a precisão de cortes e contornos, muitas

vezes desejadas em cirurgias. Por este motivo, a monitorização destes fatores, deverão ser

rigorosas. Porem, o que nosso estudo tem nos mostrado, é que durante este processo,

ocorrem danos térmicos periféricos, a partir do ponto alvo de exposição, ou seja, da cratera.

Estes danos deverão ser realmente considerados, pois em cirurgias precisas, ocorre a

possível destruição de estruturas ali existentes, como no caso de plexos microcirculatórios,

que trarão circunstâncias e ocorrências, que não deverão ser esperadas, durante o uso do

laser de C02, em atos cirúrgicos precisos.

As observações microscópicas, analisadas na microscopia eletrônica com a potência de 10

Watts, no tempo de irradiação de 5 segundos, nos ofereceram as seguintes características:
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Observamos ainda duas crateras, uma supra outra infra localizadas. Grandes quantidades de

material expelido. A borda tem a imagem subjetiva, denominada "Imagem de Solda",

possivelmente formada pelo processo da ejeção do material interno e liquefeito devido a

alta temperatura empregada, pela técnica exposicional. Quando maior o tempo

expocicional do laser de C02 na parte óssea experimental, na visão microscópica, toma-se

mais evidente ainda, o aumento do volume de massa óssea ejetada. No entanto, há de

considerar que, com o aumento deste tempo empregado na técnica de ablação, o aumento

da temperatura é inevitável e este processo irá conduzir-se pelas zonas periféricas. Onde

por conseqüência, irão sofrer mudanças morfológicas. No entanto, este material que se

encontra na borda do orifício crateriforme, há de liquefazer-se e espalhar-se na sua zona

circundante. Elucidando ainda mais, o aspecto vulcânico, outrora citado por outro autor.
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Fig -2210 Watts 5 Segundos.

Na visão proposta pela imagem, ficou sugerido que a granulação evidenciada na borda da

cratera, propõem uma heteromorfia do material, sugerindo ainda mais, que o mesmo,

sofreu uma alteração e possivelmente uma deteriorização, em escala maior, com

vaporização do material ali existente, perdendo qualquer aspecto do bio-material inicial.

Relevando a evidência, ainda mais, que esta "Zona" poderia ser referida com uma "Zona

Morta".

Zl-303micra.

Z2-550micra.

Z3-1129 micra.
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Fig -23.10 Watts 10 segundos

As observações microscópicas, analisadas na microscopia eletrônica com a potência de 10

Watts, no tempo de irradiação de 10 segundos, nos ofereceram as seguintes características:

ZI-254 micra.

Z2-642 micra.

Z3-1665 micra.

As observações microscópicas, analisadas na microscopia eletrônica com a potência de 10

Watts, no tempo de irradiação de 15 segundos, nos ofereceram as seguintes características:
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Fig - 24. 10 Watts 15 Segundos.

Dupla cratera e extensa área de matéria ejetada fundida. Observou-se possível vitrificação

do material ósseo, aquecimento e resfriamento rápido do mesmo.

O material de ablação visto nas exposições anteriores, tomou-se disperso em difusão.

Tomou-se assim, de difícil observação das diferenças heteromórficas, nesta presente

imagem. Podemos observar trincas, entre outras hipóteses já citadas, oriundas também

possivelmente do processo de resfriamento rápido, não induzido, que levaram a

vitrificação.

Não podemos deixar de citar como já referente, a hipótese destas mesmas trincas ter

surgido, a partir do processo vibratório da ablação em si. (CANESTRI-2001)
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Zl-616 micra.

Z2-882 micra, considerando toda área de fusão.

Z3- Inexistente, pela imprecisão de medidas. Considerando assim, toda área de

dispersibilidade do material fundido, como sendo Z3.

As observações microscópicas, analisadas na microscopia eletrônica com a potência de 10

Watts, no tempo de irradiação de 20 segundos, nos ofereceram as seguintes características:
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Fig.25 10 Watts, 20 segundos

Nesta imagem podemos observar a cratera, contornada e limpa, ou seja, sem resíduos de

ablação. Possivelmente, devido ao fenômeno de difusão desta mesma matéria, para as

demais áreas adjacentes. Ocorreu a formação de trincas, extendendo-se nas demais áreas.

Nesta medição, ficou difícil determinarmos uma demarcação adequada, devido à

quantidade e a homogeneidade do material disperso.

Zl..:634.micra.

Z2-1129 micra.

Z3-1847 micra.
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As observações microscópicas, analisadas na microscopia eletrônica com a potência de 15

Watts, no tempo de irradiação de 1 segundo, nos ofereceram as seguintes características:

Imagem de boa visibilidade para observar uma melhor análise do processo interativo: luZ!

tecido ósseo e do processo de aplicação, com o tempo de irradiação reduzido. Mais uma

vez, é observado a grande quantidade de material expelido pelo processo de ablação.

Observa-se ainda, área intensa de material peri-orificial, que sugere a presença de material,

fundido e conseqüente carbonização. É também sugeri da, a mesma hipótese anterior, nos

pontos mais escuros.

Z1-268 micra.
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Z2-Grande quantidade de material ejetado, do processo de ablação, de bordas irregulares

790 micra.

Z3- Área evidenciando ainda, partes integras do periósteo-1150 micra.

As observações microscópicas, analisadas na microscopia eletrônica com a potência de 15

Watts, no tempo de irradiação de 5 segundos, nos ofereceram as seguintes características:

Imagem apresentando orifício distante e conchavado, porem a cratera de forma regular.

Halo periférico, sugerindo material fundido.

Observando a cratera, é possível verificar uma área sugestiva de fusão e possivelmente

vitrificada. Em uma das bordas existe material em relevo, onde se encontra em aspecto de

material fundido.

Pode-se notar também uma área granuloforme, porem muito pequena.
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Fig - 27 15 Watts 5 segundos.

Zl-190 micra.

Z2-430 micra.

Z3-1087 micra.

As observações microscópicas, analisadas na microscopia eletrônica com a potência de 15

Watts, no tempo de irradiação de 10 segundos, nos ofereceram as seguintes características:

Imagem apresentando com aspecto de material fundido. Sugestão, esta, observada em zona

lateral.
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Neste tempo exposicional, também ficou evidenciado a imagem de desnaturação protéica,

do periósteo circundante a cratera. Processo este, pela propagação da temperatura, a partir

do ponto inicial da ablação.

Zl-268 micra.

Z2-543 micra

Z3- área irregular com borda irregular.

Fig -28. 15 Watts 10 Segundos.
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Em imagem mais detalhada das bordas, nota-se um material homogêneo e granulado, com

ausências de alterações dignas de nota. No entanto, observamos melhor a altemância do

material de aspecto granulado, para um material fundido e homogêneo.

As observações microscópicas, analisadas na microscopia eletrônica com a potência de 15

Watts, no tempo de irradiação de 15 segundos, nos ofereceram as seguintes características:

Fig - 29 A 15 Watts 15 Segundos (Zona de Transição Absoluta de Z 2 para Z 3 )

Cratera grande e bem visualizada na imagem.

Área bem evidenciada de mudança bio-estrutural, com área de desnaturação protéica.
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Estas áreas demonstram muito claramente as "Zonas Marginais" tomando-as, claras e bem

evidenciadas, porem que dificilmente serão padronizadas. Fato este, que se fosse assim

viável seria de um grande auxilio, pois delimitaríamos as áreas por nós desejadas, no

processo operacional com o laser de C02, quando trabalhado com material ósseo. A razão

que toma esta previsão difícil é devido as diferentes estruturas existentes em cada material

que compõem aquele tecido e as variações imprevisíveis e destoantes das respostas, as

mudanças morfológicas, ocorridas na interação com a luz do laser irradiado e os diversos

elementos que compõem as camadas ósseas. Fatores estes que, constantemente vem sendo

lembrado no decorrer de nosso trabalho. Salientando ainda mais, que todo material vivo,

compõe-se de inúmeros elementos básicos, porem de diferentes concentrações e

proporções, tomando esta previsão infrutífera.

Na imagem 29-A, poderemos observar, como efeito imagino gráfico, as diferentes áreas que

compõem as diferentes morfologias das alterações ocorridas, onde claramente podemos

citar e descrever as diferentes "Zonas" que compõem este processo interativo, ao nível de

cratera e áreas adjacentes do ponto incidido pela luz do laser de C02.

Zl -360 micra.

Z2-564 micra.

Z3-1368 micra
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Fig - 29 B.l5 Watts 15 segundos.

As observações microscópicas, analisadas na microscopia eletrônica com a potência de 15

Watts, no tempo de irradiação de 20 segundos, nos ofereceram as seguintes

característi cas:

Cratera apresentou-se ovalada e concaviforme.

Evidência de material vitrificado-fundido, em imagem sugestiva.
, ,

Material homogêneo e claro, em direção do orifício de entrada do feixe de luz irradiada.

ZI-447 micra.

Z2- 764 micra.

Z3-602 micra
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Fig -30.15 Watts 20 segundos

As observações microscópicas, analisadas na microscopia eletrônica com

potência de 20 Watts, no tempo de irradiação de 1 segundo, nos ofereceram as seguintes

características: Cratera com bastante material ejetado do processo de ablação.
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Fig - 31. 20 Watts 1 Segundo.

Formando bordas irregulares e já, apresentando extensa área de desnaturação protéica.

Fatos este, que tomaram impossível as medições das zonas, por este trabalho proposto.

As observações microscópicas, analisadas na microscopia eletrônica com a potência de 20

Watts, no tempo de irradiação de 5 segundos, nos ofereceram as seguintes características:
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Fig - 32.20 Watts 5 Segundos.

Área com imagem, sugestiva de grande zona de desnaturação protéica, e o aparecimento de

tripla cratera.

Zl-515 micra (Somando-se as três crateras)

Z2- 790 micra.

Z3-difícil visualização, pois o material está amplamente difundido, formando uma única

visão homogênea.
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Baseado no trabalho ZHAO ZHANG (1992), pudemos também verificar, que nesta

potência de 20Watts, independente do tempo (em relação aos demais tempos propostos, por

este trabalho) o processo de ablação mostrou-se claramente, mais evidenciado. A força

imposta pela energia desprendida pela luz do laser de C02, quando esta for focada em uma

parte de um tecido duro mineralizado. Seria este processo, de tal força turbulenta e

excessiva, que o material seria ejetado com grande rapidez. Propagando assim, o calor nas

zonas adjacentes, mais rápido que as potências anteriores usadas neste trabalho.

Fig-33

Resultados de Potência de 20 Watts 10 segundos (Zona ZI / Z2)
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As observações microscópicas, analisadas na microscopia eletrônica com a potência de 20

Watts, no tempo de irradiação de 10 segundos, nos ofereceram as seguintes características:

Fig -34 20 Watts 10 segundos.

Imagem, evidenciando cratera pequena com muito material de ablação ejetado.

Áreas adjacentes, mostrando uma imagem refletindo a idéia de ser um material\

carbonizado, incompatível com forma biológica, outrora existente do mesmo.

ZI-3l0 micra.

Z2-impossível à medição. Z3-impossível à medição.
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As observações microscópicas, analisadas na microscopia eletrônica com a potência de 20

Watts, no tempo de irradiação de 15 segundos, nos ofereceram as seguintes características:

Na análise das imagens, pudemos verificar uma zona homogênea e fusão. Onde o tempo de

aplicação e com a somatória da potência aplicada, levaram o aumento excessivo da

temperatura neste material biológico, ora usado neste experimento.

Fig - 35.20 Watts 15 Segundos.

ZI-447 micra.

Z2-623 micra.

Z3-1847 micra.
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As observações microscópicas, analisadas na microscopia eletrônica com a potência de 20

Watts, no tempo de irradiação de 20 segundos, nos ofereceram as seguintes características:

Imagem evidenciando a cratera, onde por todas as zonas adjacentes circundantes ao orificio

do processo de ablação, mostrou-nos a amplitude do material fundido e carbonizado.

Há de salientar que as sugestões, em todas estas análises, tanto de fusões ou carbonizações

e mesmo vitrificações, são baseadas nos aspectos das imagens, ora projetadas. Não

podendo, portanto, definir as análises histo-morfológicas, por meras observações

sugestivas e analíticas, a que este trabalho científico se propõe.

No entanto, baseado nas alterações vista e aos inúmeros estudos de imagens com

verificações morfo-histológicas, já realizados por V. VELASCO; C. GRA Y; L. BERINI e

J. ARNABAT (1985), pudemos observando nestas imagens, micrográficas, ter maiores

noções das diferenciações nas diversas áreas, que modificaram-se morfologicamente na

presença da irradiação da luz do laser de C02. Fato esse, pela decorrência da interação

ocorrida no tecido ósseo, após processo de irradiação de pulso continuo, do Laser de C02,

usado na totalidade deste experimento.

Foi observado que, com o aumento tanto da potência como do tempo de exposição, tomou

se mais difiei I à medição, por não haver as diferenciações heterogêneas das zonas, por nós,

medidas.

As medidas encontradas nesta amostra foram:

Zl-472 micra.

Z2-677 micra.

Z3- 1143 micra.
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Fig -36 20 Watts 20 Segundos.

"Foi observado também, que quanto maior a potência, com o tempo maior de exposição,

o orifício de ablação pode ter melhor contorno, no entanto as perfusões da temperatura

em áreas adjacentes, alteram a morfologia óssea, destruindo o corpo ósseo, ainda mais

que o objetivo inicialmente desejado".

Estes estudos tornaram ll}.ais evidente, a necessidade de uma ,pesquisa mais aprofundada

tanto nas áreas bioquímicas, histo-morfológicas e com maiores cortes e ângulos da área

microscópica, para uma melhor análise, para que assim, fossem constatadas as "Zonas

Marginais", com maior exatidão e possível padronização diferenciada, para cada elemento
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a ser usado como alvo desta referida luz. Assim, como já explicado, neste papel, estas

elucidações serviriam para que em futuros procedimentos cirúrgicos, com lasers, se tenha o

conhecimento de suas delimitações. Através da descoberta de novas técnicas, padronizando

se possível um dia, as reações para cada material, diante da interação laser-tecido.

Descobrindo também, os seus parâmetros ideais para cortar o tecido, eficientemente, com o

mínimo de danos aos tecidos adjacentes (LI et aI., 1992).

"Apesar destas Zonas coincidirem com a observação macroscópica, jamais poderíamos

inferir, os detalhes de micro estruturas, mostrando, de uma forma mais abrangente, as

modificações ocorridas no processo de ablação".

Com a observação microscópica, o que poderá ser feito, é constatar o fato, se quisermos

realmente saber o que acontece, para cada evolução das sugestões abaixo encontradas.

Teríamos que fazer, para obter êxito em nossos objetivos, um estudo separado para melhor

entender a interação desta exposição do laser de C02. Nos teríamos que estudar cada

elemento separado, para verificar cada mecanismo, ou seja, de vaporização, fotoionização e

as alterações de fotoelétrons. Processo este, pois a alta energia do laser remove um elétron,

produzindo assim um Íon, este material, assim, se desagrega. Gostaria antes de relembrar

alguns fatos, que melhor elucidam as definições que virão a seguir. Dentro destas "Zonas"

há um acontecimento gradual, de diversos efeitos, porque evidentemente, o centro aonde o

laser de C02 incidi, é o centro mais quente. E apartir deste ponto, há uma queda gradual,

que depende da potência do tempo de exposição, radialmente se expandindo.

Para melhor entendermos todo processo que será discutido, no capitulo "Resultados e

Discussão", vamos ilustrar através deste, possível modelo, o que acontece durante a

interação Laser de C02 e o material biológico, por nós usados, neste experimento.
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Fig.-37 Ilustração demonstrando as "Zonas" de alterações morfológicas decorrentes da interação Luz/Tecido Biológico, ao
nível de microscopia eletrônica de varredura Aumento de 1500 Vezes.
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Fig. 38 Ilustração demonstrando as "Zonas" de alterações morfológicas decorrentes da interação LuzlTecido Biológico, ao
nível de microscopia eletrônica de varredura. Expansão Térmica após ablação. Aumento de 1500Vezes.
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Fig. 39 Ilustração demonstrando as "Zonas" de alterações morfológicas decorrentes da interação LuzlTecido Biológico, ao

nível de microscopia eletrônica de varredura. Ablação. Aumento de 1500Vezes



Fig. 40 Ilustração demonstrando as "Zonas" de alterações morfológicas decorrentes da interação Luzffecido Biológico, ao

nivel de microscopia eletrônica de varredura. Resfriamento do material oriundo da ablação. Aumento de 1500Vezes

MATERIAL EJETADO SOLIDIFICADO.

TRINCAS DIFUSAS.

LIMITAÇÃO DA ZONA DE BIOTRANSFORMAÇÃO*
* DEVIDO AO PROCESSO DE EXPNSÃO TERMICA INICIADA COM O PROCESSO ABLASIVO
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Fig. 41. Zona de transição, material afetado pelo calor, (2) Material Viável (1).

TRANSiÇÃO DA ZONA DE TRANSFORMAÇÃO
BIO-MORFOLÓGICA.
, - APRESENTA CARACTERISnCAS SUGESTIVA DE MATÉRIA BIOLÓGICA iNTEGRA (REVERSivEL).

2- APRESENTA CARACTERlsnCAS DE TECIDO GRANULADO. DESIDRATADO (IRREVERSivEL).
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Fig.42, material biológico e Fig 43, material amórfico solidificado.

TERMOS COMPARATIVOS

5w-15s

20 w - 15 s

00 ROAS DO O RIFIC 10 S AElASlVO S

APLICAÇÃO FEITA NO MESMO lEMPO DE
EXPOSIÇÃO E POlENCIAS DIFIREN1ES.
1- APRESENTA CARAClERlS11CAS SLGES11VA DE MAlÉRlA BIOLÓGICA íNlEGRA (REVERsíVEL)

2- APRESENTA C ARAClERlS11C AS DElECIDClbRANULADO, DESIDRATADO (IRREVERSíVEL).



Em todos os casos, foram observadas imagens, sugestivas de processos de:

Exsudato, (a parte do material retirada pelo processo fototérmico ou material ejetado pela

ablação).

Desnaturação Protéica. (Processo, onde ocorre a quebra peptídica dos aminoácidos que

formam a cadeia protéica, processo este, devido a aumento da temperatura,

aproximadamente acima de 50 graus Celsius).

Desidratação. Comumente observado, quando ocorre vaporização do liquido corpóreo, em

elementos vivos de temperatura corpórea em media de 36,5 (Graus Celsius).

Fusão. (Processo pelo aumento da temperatura excessiva e conseqüente mudança do estado

fisico do mesmo, passando a tomar-se liquefeito e posteriormente, voltando a solidificar-se

homogeneizando assim o material).

Trincas. (Processo pelo qual o material atingido pela luz, depois de aquecido acima da

temperatura de desnaturação protéica, conseqüentemente sofrendo fusão e ao resfriar-se

rapidamente, poderá ocorrer trincas neste processo denominado vitrificação.). No entanto

inúmeras outras teorias vem sendo discutidas ultimamente, para melhor explicar a

existência destas trincas no processo de ablação. Discussões que vão desde trincas

ocorridas pela secagem a vácuo, no preparo das amostras para microscopia eletrônica, até

as trepidações acústicas derivadas do processo ablasivo.(FRANCO CANESTRI-2000)

Processo de formação de múltiplas crateras. (Processo este, observados principalmente

nos casos de exposição do material, a uma potência de 15 a 20 Watts, inerentes ao tempo

de exposição, aplicado ao tecido ósseo.).

Para uma melhor análise, oferecermos uma visão geral, nos gráficos das figuras (Fig 45 a

56) as medidas das "Zonas Marginais", em função do tempo para cada potência.
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entender que quando houve a incidência da luz do laser de C02 no tecido experimental,

ocorreu a interação, denominada por nós, inúmeras vezes como: "Interação Luz/Tecido" e

a conseqüente perfuração deste tecido biológico, interagido pela luz. Caracterizando assim,

a ablação e a formação do ponto inicial da penetrabilidade da luz no tecido. No entanto,

esta zona (Zl), aumenta a princípio, diminuindo posteriormente, devido ao acúmulo de

massa exudativa, que quando a energia aplicada ou o tempo de exposição, não foram

suficientes para retirarem todo material da área exposta à luz. Devido a isto, muito material

ejetado, sobrepõe-se na borda do orifício de entrada. Porem, com o aumento da

temperatura, ou seja, com o aumento do tempo de exposição da luz do laser de C02, no

tecido, esta mesma massa, tende-se evaporar ou liquefazer-se, difundindo-se nas áreas

adjacentes (Z2 e Z3) e por esta conseqüência de fatos, o diâmetro do orifício, volta

novamente aumentar. Esta delimitação de Zl, não poderá ser precisa, pois os diversos

aspectos e os diferentes coeficientes de absorções de energia, são de suma importância,

para os efeitos térmicos, que ali ocorreram. Explicado pela imensa variedade de elementos

existente neste material, todo este processo toma-se imprevisível. Nesta etapa, em todos os

casos analisados, possuem uma quantidade bastante acentuada de material exsudato, o que

seria reconhecido como corpo estranho e invariavelmente, a fagocitose, seria o processo

múltiplo para a remoção destes fragmentos ejetados. Iniciando assim, o processo de

cicatrização óssea. Neste caso, esta seria a conseqüência de agravo imediato do dano

tecidual, uma vez que, Zl, será a "Zona Marginal" mais atingida pelo processo ablação,

em qualquer potência ou tempo, que o material foi exposto nesta experiência.

Observando o gráfico então concluímos que referente a "Zona" Zl, (potência de 5 Watts),

que com o aumentar do tempo de exposição da luz irradiada, diminuiu-se esta "Zona" , pois

a mesma é a definição da zona removida. "Baixos tempos, menos remoção. Por definição,
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com o aumento do tempo, a cauda do feixe (lembrando que o mesmo, apresenta-se em

forma de feixe Gaussiano) passará a ter um efeito considerável". Toma-se ainda mais

evidente, no Gráfico, onde a potência aplicada é de 15 Watts, que o aumento da potência,

diminui o ponto de inflexão. Maior a potência, começa haver mudanças dinâmicas que

moderam, a ejeção dos produtos do processo de ablação.

Z2

A área caracterizada com margem da cratera onde fica depositado inicialmente o exsudato,

tal como Zl, esta a princípio poderá aumentar pelo depósito do material ejetado pela

ablação. Com o aumento da temperatura, o mesmo tende-se a se liquefazer e difundirem-se,

tomando-se a sua caracterização, medição e análise, quase impossível. Fato este, que

dependerá, portanto, da quantidade de material ejetado, no processo de ablação.

Então podemos concluir que, Z2 caracteriza-se por uma nZona Marginal" transitória,

pois esta mesma área dependerá, exclusivamente, da intensidade do processo de ablação,

que pelas experiências e estudos, a que se tem revisado e através das experiências por nós

realizadas, é que são absolutamente imprevisíveis, as exatidões e as extensões destes

efeitos. (CANESTRI 1999).
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Em Z2, pode-se concluir que quando aplicado 5 Watts, tem o efeito de expandir-se com o

aumento do tempo de exposição. Enquanto no primeiro tempo, o material não teve energia

suficiente, devido a este espaço ser curto, para se homogeneizar, a partir da aplicação de 10

Watts, o comportamento deste material irradiado, é distinto do comportamento do mesmo

material, na potência de 5 Watts. Na amostra de 10 Watts, nos observamos que a medida

que o tempo vai aumentando, há uma diminuição de Z2, seguida de um aumento

monotônico, ou seja crescente. Este efeito pode estar associado, no seguinte fato: Com 10

Watts, a medida que eu aumento o tempo, a porção de baixa intensidade do feixe do

laser,( o efeito do "Teal" do feixe e luz), já começa ter um efeito bastante significativo,

com o aumento deste tempo. Lembrando mais uma vez, que o feixe é de formato

gausslano, então se olharmos de frente, para o mesmo veremos que as laterais que

compõem, o formato deste feixe, formam os "Teals", uma zona lateralizada, que não

demonstram ser de grande energia. O ápice do formato do feixe gaussiano é o que

denominamos de "Hot Spot". (Onde é incidida, ZI). No entanto esta energia, pequena que

seja, ("Teal") do feixe gaussiano, com o aumento do tempo de exposição da luz incidida no

tecido ósseo, ele causará um efeito considerado. Pois este mesmo teal acumulado,

começará ter influência no efeito fototérmico. Nas micrografias, poderemos observar este

efeito.

Z3
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concluir que há uma relação entre potência e o aumento da temperatura. Porem ocorre

umas oscilações, dependendo da resposta da matéria da qual o material é composto e a

reação, que este mesmo material apresenta, com o aumento desta temperatura. Também,

a conseqüente expansão térmica, nas áreas circundantes ao orifício, criado pelo processo

de ablação na interação do tecido biológico com a luz do laser de C02.

Considera-se, portanto, esta "Zona Marginal" é de maior importância para os estudos

clínicos, uma vez que está mesma área, Z3, corresponde a toda a área modificada

morfologicamente, pela ação da luz do laser de C02. No entanto, por ser a "Zona

Marginal" mais distante do epicentro da ablação, é a área que foi menos prejudicada pela

ação térmica que as demais. Porem, esta afirmação é no ponto de vista científico e relativo.

Uma vez que, mesmo que esta área tenha sido menos afetada que as demais, alterações

morfológicas mínima, podem acarretar danos às organelas, em caráter definitivo e

irreversível, as suas funções vitais.

Observou-se que, com o aumento do tempo de exposição e da potência, esta zona como as

demais, apresentou um crescimento em seu diâmetro, como mostrou-nos o gráfico.

Conclui-se que, somente na baixa energia e no tempo reduzido de exposição, ocorre o

aumento considerado destas áreas. (Zl e Z2) Se nos perguntarmos, porque o aumento em

10 Watts foi maior que em 15Watts, ou seja, mais acentuado, obviamente temos que

considerar que, o mecanismo não é tão trivial. Como fato, podemos citar que estas "Zonas"

se interagem. Como exemplo, podemos citar que a Zona Z2 recebe material da Zona Z 1,

durante o processo de ablação. Então, na medida que eu aumento tanto a potência como o

tempo, ela receberá mais ou menos material da zona Z1. Criando aí, mecanismos que

regulam o efeito do restante da interação, por nós estudadas.

3.3-Análise da Superfície e Profundidade da Cratera
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A fim de investigar o perfil da zona de ablação, utilizamos o procedimento de corte e

visualização transversal, ao longo da penetração da luz do laser de C02. Este é um dos

aspectos importantes de salientar, talvez o mais importante deste trabalho, porque a

heterogeneidade e a enorme variedade composicional dos tecidos biológicos, faz com que

ocorra, perfis da penetração do laser de C02, das mais diversas e variadas formas.

Gostaríamos até de citar mais uma vez, porem visionando este estudo por um diferente

angulo, nesta etapa da analise dos perfis e das formas dos condutos penetrados pela luz, o

artigo recente de 2002, de FRANCO CANESTRI, onde o mesmo, relata a observação de

perfis variados, que certamente estão associados as turbulências no processo da ablação,

que envolvem fases gasosas, fases liquida, carbonização local e ejeção de material. Onde

houve carbonização, ocorre sem dúvida, a maior absorção do laser. C02. Por ser um Laser

de carbono, ele é absorvido pelas ligações deste elemento, a energia que o laser de C02

produz, já é compatível com as ligações de carbono. Sendo este, um assunto bastante

recente e uma grande lacuna para se entender os diversos processos que se procede, nos

diferentes mecanismos de ablação, nos diferentes materiais.

Nas análises histológicas, em estudos prévios, feitos por V. VELASCO; C. GRAY; L.

BERINI e J. ARNABAT foram observados que em todas as amostras histológicas,

independentemente do modo usado, (continuo ou pulsado) no experimento com o laser de

C02, encontrou-se uma camada de tecido carbonizado superficial e bordas irregulares, com

partículas carbonizadas em seu interior. Porem, como já foi citado, cada elemento contem

um diferente coeficiente de absorção do laser e conseqüentemente, uma resposta específica,

para cada absorção variada. Nas análises morfológicas visuais, oferecidas pelas imagens

feitas neste experimento, elucidam ainda mais tais evidências.
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Na figura a seguir, pode-se notar, que com a penetração do laser de C02, (na sua aplicação

de modo continuo), as camadas homogêneas, com as mesmas e aproximadas composições

químicas, reagiram de forma similar. Produzindo assim, um conduto de ablação, mais

regular como pode ser vista na secção A (Lâmina de 10 W - 1Os).

Ao chegar no tecido mais profundo, onde a quantidade de água e outros elementos

variavam em maiores proporções, obtivemos um conduto crateriforme, de forma irregular e

mais destrutiva, como esta explícita, na secção B (Lâmina de 10 W - lOs).

Diferentemente, da forma gaussiana, esperada, como da fig 36.
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3.4-Lâminas.

ANAUSE DAS LAM INAS 50 B O ASPEC 10
MORFOLOGICO

1mm
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5 w - 10 s
Lâmina 1

Lâmina 2

5 w - 20 s

No experimento usando a potencia de 5 watts, nos qàatro tempos previstos
neste trabalho a quantidade de material removido foi em media 0,137 mJTil
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A

B

10 w - 10 s

10 w - 20 s

No experimetlto usando a potencia de lOwatts, nosquatrotemposprevistos
neste traba lho a qua ntida de de ma terial re movido fo i em med ia 0,371 mm3
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Lâmina 5

Lâmina 6

15w-10s

15 w - 20 s

No experimento usando a potencia de 15 watts, nos quatro temf)Os previstos
neste trabalho a quantidade de material removido foi em media 0,595 mfT1'l
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20 w - 10 s

No experimento usando a potencia de 20watts, nosquatro tempos previstos
neste trabalho a quantidade de material removido foi em media 1,552 mm3
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3.5 - Cálculos da Profundidade e Volumes Removidos

Como já mostrado e analisado a lâmina de 10 Watts, no tempo de 10 segundos, notamos

uma variação estrutural bastante peculiar, inicialmente o laser penetra na camada A, uma

camada de constituição essencialmente mineral, que o perfil observado, é o perfil regular,

de forma tubular. Até atingir uma região, camada B, de constituição, essencialmente

orgânica, que conhecidamente, é mais fácil de se obter a ablação. Assim que o laser de

C02, atinge esta camada, os mecanismos são severamente alterados, e uma irregularidade

começa ocorrer. Fugindo assim, de um padrão cônico, (Fig. 56) obtendo um padrão

cilíndrico apenas. Este tipo de aspecto é que gera turbulências, descontinuidade e outras

irregularidades, no processo de ablação. É exatamente a passagem da luz do laser de C02,

de um material para outro. Este aspecto que aqui nesta tese, está sendo salientado, ainda

não foi relatado na literatura e deverá ser assuntos de trabalhos futuros. Assunto este, que

constitui uma parte importante no estudo de laser de C02. Uma vez que, considerando seu

uso na medicina, onde o cirurgião nunca corta somente uma camada e sim, uma

subseqüente a outra. Considerando cada uma destas camadas, constituída de elementos e

proporções diferente, entre elas e inúmeros outros fatores, que fazem as camadas serem

morfologicamente diferentes, uma das outras. O que deverá ser considerada, a cada

padronagem de perfuração. Observa-se também, como o mesmo, o laser de C02, se

comporta na Lâmina de 20 Watts. A luz penetra, de uma forma regular, até encontrar

regiões heterogêneas. Como já citado, acrescenta-se ainda, o fato de que estas deferentes

regiões ou camadas apresentam resistências diferentes. A energia deste laser propaga-se

melhor nas regiões que possuem menor resistência. Criando assim, formato (dos condutos)

totalmente fora dos padrões regulares esperados.

92



Talvez como é observado, para uso de potências para forma contínua ou para a forma

pulsada, muito mais elevada da qual nós estamos usando estas resistências oferecidas,

não estariam presentes. Sendo assim, os perfis dos condutos criados pela ablação, o destes

lasers, irregularidades não se manifestem no mecanismo de ablação como descrito acima,

nas análises morfológicas observadas, feitas neste experimento, sugerem, também, tais

evidências.

FeixeIForma Gaussiana. Fig 56. Fonte: Alberto Maciel-UNICASTELO

No estudo analisado por (CANESTRI, 2002), como já citado, diversos casos foram

analisados e mostraram que, as cavidades da entrada do feixe de luz, apresentava-se em

formato côncavo Porem, algumas apresentavam os seus condutos, derivados do processo de

ablação, com os formatos curvilíneos.

Há de considerar, portanto, que este estudo realizado por (CANESTRI, 2002), que através

de amostras feitas em metapolimetacrilato, quando o laser ali aplicado, em condições,

semelhantes às realizadas neste trabalho, nem sempre o feixe nos daria um formato

coniforme perfeito. Em seus estudos e comprovações experimentais, CANESTRI, mostrou

que a causa deste efeito possivelmente seria devido ao turbulento processo que ocorre

durante a ablação, e a elevação excessiva da temperatura, diferenças existentes nas

constituições de diferentes camadas, do material analisado. Fato este, que foi amplamente
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por nós, descrito anteriormente. Porem alem das constituições de camadas e elementos

diferentes, que as compõem, temos que considerar, no caso do uso deste laser no tecido

biológico, a formação vasogênica, em micro-plexos, que também tornam o material

biológico estudado vulnerável, alem das, já citadas e diferenciações das camadas

subjacentes. Alem de que, ainda podem ocorrer variações, por micro-absorções por

pequenas nuvens de fumaça ou micro partículas, que interferem diretamente no raio de luz

penetrante, alterando, também, a forma do conduto formado pelo processo da interação da

luz do laser de C02 e o tecido biológico, usado em questão.

Para a melhor elucidação das diferentes profundidades atingidas pelo laser de C02, no

nosso material, colocamos na seqüência, as diferentes profundidades, em relação ao tempo

e a potência, usada neste experimento. Devido a grande variedade de perfis observados,

estão intimamente vinculados com os diversos fatores, tais como turbulências e fenômenos

já citados, ao longo desta discussão. Optamos assim, por fazer as médias dos tempos

utilizados, para cada potência. Desta forma, podemos verificar uma ablação média. Porque

o cálculo do volume de ablação e os perfis de penetração são tão distintos, que se torna

bastante difícil, a verificação isolada. Levando em consideração os inúmeros fatores, que

tornam este processo tão variado.

As Lâminas foram analisadas, nas exposições no tempo de:

5-segundos.

10-segundos.

15-segundos.

20-segundos.

E analisadas nas potências 5;10;15 e 20 Watts
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5-Watts-5 segundos- Profundidade aproximada de 2,lmm

5-Watts-l Osegundos- Profundidade aproximada de 2,4mm

5-Watts-15segundos- Profundidade aproximadamente de 2,8mm

5-Watts-20 segundos Profundidade aproximadamente de3, lmm

10-Watts-5segudos Profundidade aproximadamente de 3,2mm

10-Watts-lOsegundos Profundidade aproximadamente de 3,4mm

10-Watts-15segundos Profundidade aproximadamente de 3,lmm

10-Watts-20segundos Profundidade aproximadamente de 3,4mm

15-Watts-5segundos Profundidade aproximadamente de 5,6mm

15-Watts-lO segundos Profundidade aproximadamente de 6,Omm

15-Watts-15 segundos Profundidade aproximadamente de 6,lmm

15-Watts-20segundos Profundidade aproximadamente de 5,9mm

20- Watts-5segundos Profundidade aproximadamente de 6,lmm

20- Watts-l Osegundos Profundidade aproximadamente de 6,4mm

20- Watts-15 segundos ,Profundidade aproximadamente de 5,9mm

20-watts-20segundos Profundidade aproximadamente de 6,3mm
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A média de profundidade é de: 3,575mm

Neste gráfico, oferecemos esta ablação média temporal, (que correspondem a média do

volume removido, entre 5,10,15 e 20 segundos de exposição, como a função da potência.)
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\

0.800 mm·

0.600 mm

3
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3

0.200 mm

3

0.000 mm
5W 10 15W 20W Potêncial

Figura 57

Após todas estas demonstrações, baseadas nas observações por nós discutidas, incidimos na

discussão das vantagens da interação do laser de C02 e os instrumentos convencionais da

medicina atual. Estes estudos também nos mostram, os diversos efeitos que ocorrem nesta

interação com tecido biológico animal. Porem, como já foi citado, poucos estudos tem nos

mostrado as alterações e as conseqüências secundárias, que ocorrem freqüentemente,

durante o uso deste laser.

Porem nestas mesmas circunstâncias, as imagens colhidas mostraram a violenta ação da

penetração do Laser de C02, no tecido ósseo. Ação esta, que produziu crateras e uma

grande quantidade de material ejetado, que com o aumento da temperatura da ablação,

somado com o processo de condução termo dinâmica, difundiu-se pelo tecido periférico,
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criando "Zonas Marginais", onde pudemos delimitar a presença de alterações, entre o

tecido vivo (Viável a manter sua estrutura funcional vital) e o tecido morfologicamente

alterado (Inviável para manter sua estrutura funcional vital).

As formas das crateras podem ser regulares, porem os formatos superfícies destas e as

adjacências poderão apresentar formações diversas. Não tendo assim, uma forma simétrica

previsível para cada aplicação (laser/potência/tempo) e medidas exatas, que seriam

essenciais para padronizar de uma forma mensurável e definitiva estas áreas. Que para

alguns autores, estas zonas são denominadas "Zonas Marginais".

No entanto, estas mesmas "Zonas" foram essenciais, para elucidar os danos caudados pela

variação térmica, no processo da interação do tecido ósseo e a luz usada em questão .

.Na análise microscópica, observamos carbonização óssea, fusão, desidratação e por fim,

trincas, que podem ser derivadas das trepidações acústicas, no momento da ablação.

( ZHAO ZHANG el.al 1992)

Observou-se também, que neste projeto ora proposto, as cavidades obtidas pela luz

penetrante do processo de ablação, foi de aspecto coniforme, porem com contornos

irregulares, diferentemente, ocorreram em experimentos, onde a luz é incidida sobre um

material puro e homogêneo. Em várias circunstâncias, o laser de C02 produziu cortes e

formações irregulares, seguidos de ablação e penetrações, não lineares. Por esta mesma

razão, as destruições ocorridas nestas zonas, alem da área superficial, seria imprevisível

porque cada uma destas zonas contem, uma variedade imensa de elementos que as

compõem, cujos coeficientes de absorções da luz, os tomam diferentes em relação as

mudanças morfológicas vitais, que cada um deles poderá ter sofrido neste experimento.

Porem há de concluir, que as mudanças ocorridas foram facilmente detectáveis,

permitindo-nos, na maioria de nossas imagens, verificarmos diferentes "Zonas Marginais"e
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suas limitações, seus tamanhos, suas formas variadas e imprevisíveis. Em estudos futuros

talvez, possamos determinar meios mais seguros, tanto na medicina como em outras áreas,

a qual venham padronizar o uso benéfico deste laser de C02, para exercermos a função

desta interação, no caminhar futuro da ciência.
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Um dos fatores mais importantes que chamou a atenção nestes estudos foi a relação das

análises macroscópicas e as mesmas análises feitas na microscopia eletrônica ..

Primeiramente a incoecidência das medidas. Fato este, que faz esta relação altamente

relevante neste estudo.

Durante a análise macroscópica usamos o método de dividirmos por "Zonas", as alterações

morfológicas visíveis. Ou seja, as alterações morfológicas possíveis de serem diferenciadas,

uma à uma, pela mudança do aspecto fisico, realçado pela mudança da coloração do tecido

irradiado pela luz.Em nosso caso, mais propriamente específico, o tecido ósseo. É óbvio

que a análise macroscópica nos limita em diversos fatores, que foram melhores

esclarecidos, na análise visual das imagens micrográfias, obtidas na microscopia eletrônica.

Na primeira análise observamos os círculos que foram criados em voltas das crateras. Os

mesmos, foram medidos através de uma lupa caseira acoplada a uma maquina digital,

obtendo assim as imagens por nós apresentadas. As referidas "Zonas" ZI, Z2 e Z3, foram

apresentadas pelas diferentes colorações ou alterações citadas. A principio, iniciou-se as

aplicações com a potencia de 5 Watts, nos tempos reduzidos de 1 e 5 segundos. Houve

obviamente uma penetração no tecido, originando um orificio, uma cratera, descrito como

um orificio de cor negra, podendo ter algumas partes de cores claras e esbranquiçadas. Com

o aumentar da potência e também do tempo de exposição, pode-se se notar um novo halo

formando-se, circundante à cratera. Fenômeno este, explicado pela condução térmica,

extendendo-se às áreas adjacentes, ao ponto inicial da incidência da luz, a cratera. Nota-se

ainda que, quando estes mesmos halos são formados, a medida em que os mesmos vão

distanciando-se do orificio principal, ou seja, ZI, eles passam de uma cor clara e vão

formando halos que, quase imperceptivelmente, voltam a coloração normal do tecido

atingido pela luz, ou seja, voltando a ter a coloração inicial do periósteo. O que é facilmente
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compreendido, pois o mesmo periósteo é formado de pequenos plexos, microplexos,

vasogênicos, que se evaporam com o aumento da temperatura, destruindo-se esta rede

suplementar de alimentação do tecido biológico. Destruição esta, que terá um papel de

profunda relevância na reconstituição do tecido na homeostase corpórea. Concluindo-se,

portanto, que quanto maior for a destruição de tais plexos, maior será a dificuldade de

cicatrização e maior demora ao processo seletivo, a qual a escolha do laser de C02, foi

escolhido para ser usado. As medidas feitas, com uma régua comum, puderam verificar a

extensão de cada um destes halos. Medidas estas, apresentadas neste trabalho.

Por que as mesmas não coincidiram com as medidas da microscopia? Na microscopia,

quando optamos para dirigir o foco ao ponto orificial, Z1, da interação luz e tecido ósseo,

observamos detalhes que é privado aos nossos olhos observarem a olho nu. Mesmo com um

aumento proposto pelas lentes ou lupas caseiras, fomos distanciados dos detalhes,

desvendados a um aumento aproximado de 2000 vezes, pela microscopia de varredura.

Quando revestimos as peças irradiadas com ouro, processo este, necessário para que

pudéssemos utilizar a microscopia eletrônica, os "samples" ofereceram uma imagem

melhor evidenciada das crateras formadas pela interações propostas neste trabalho.

Nestas mesmas crateras observamos duas a três zonas distintas que seriam impossíveis de

serem vistas a olho nu ou com o uso simplesmente de uma lupa caseira ou do aumento

proposto na análise macroscópica, que não chegava a ser de uma amplitude maior de 20

vezes.Seriam estas "Zonas", tão bem visualizadas na microscopia eletrônica, as mesmas

visualizadas na macroscopia? Parcialmente são as mesmas áreas, no entanto rev~lando com

maior precisão as medidas, ali mensuradas. No entanto, o revestimento da camada aurífera

usada, encobriu parcialmente algumas áreas referentes à extensão das alterações

morfológicas visualizadas anteriormente na macroscopia. Porem tomou esta
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incompatibilidade de medidas coerentes para um novo desafio, que foi observado tão e

claramente, somente na microscopia. Ver, que na focalização somente da cratera,

obtivemos as demarcações, quando possíveis de serem medidas, entre a reversibilidade e a

irreversibilidade do tecido ósseo em se reconstituir, após aplicação e conseqüente aumento

da temperatura e a condução térmica aos tecidos vizinhos. O que parecia na primeira

análise, somente uma área circular carbonizada, mostrou na micrografia que esta mesma

zona carbonizada, transitava para uma outra área, alterada morfologicamente, porem com

condições vitais integras e aptas, através da homestasia, de se reconstituir pelo processo

cicatricional. Se tivermos toda extensão visível de cada mudança ocorrida, na microscopia

eletrônica, teríamos com certeza mais que três "Zonas" que poderíamos qualificar. No

entanto para isto seria necessário um estudo conjunto de histopatologia, para melhor

entendermos cada uma das mudanças e porcentagem destas, no periósteo irradiado. Neste

caso não poderíamos afirmar, com certeza, que Z3 seria a área limite, entre a

irreversibilidade e a reversibilidade, da reconstituição fisiológica do tecido. A área de

segurança onde o tecido mesmo com o aumento da temperatura seria facilmente

reconstituído pelas forças vitais do próprio corpo humano. Há de considerar que o material

quando amplamente difundido pelo tecido, por elevação excessiva da temperatura, toma a

medição na microscopia, quando a mesma foi focada a partir do orificio da penetração da

luz, dificil devido à homogeneidade, do material no campo da imagem, registrada pelo

nosso aumento.

Certamente se focarmos de uma maneira mais abrangente, ou seja, com um campo de

focalização mais aberto e perfeitamente possível, poderíamos rever as medidas destas

"Zonas", que com certeza didaticamente seriam denominadas, Z4, Z5, Z6, etc ... No entanto

cada uma delas seria descrita, em uma forma, muito mais, abrangente, alem das análises
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somente das imagens propriamente ditas, mas de uma análise mais aprofundada da bio

estrutura e de seus aspectos histo-morfológicos e percentagens de alterações de cada uma

delas, mediante o aumento da temperatura, conduzida inicialmente pelo ponto incidente e

inicial de ablação, ou seja, Z1.

Por mais que observadas na microscopia, imagens sugestivas de "Boardline", entre uma

estrutura integra e a estrutura decomposta por fusão. As imagens somente limitam a nós,

emitirmos sugestões. Por ser assim, fica consignado a sugestão de ser feito um estudo

conjunto entre a análise macroscópica e a análise microscópica, com as ciências que

estudam as partes bioestruturais, como a bioquímica e a histopatologia, para que

possamos primeiramente determinar: A que percentagem de alterações, devido ao

aumento de temperatura, torna esta "Zona" atingida, ainda passível de sofrer

regeneração ou a que porcentagem de afecção, esta "Zona"será considerada uma ((Zona

Morta". Se esta ultima for assim, de fato comprovada, a mesma atrasará o processo

cicatricial, pois este tecido terá que sofrer fagocitose. Removendo, portanto, toda esta

área para dar ínicio ao processo de regeneração. Neste estudo futuro, portanto, é que

iremos a busca mais incisiva da verdadeira "Zona de transição" entre a reversibilidade e

a irreversibilidade do tecido atingido pelo laser de C02. Podendo esta ((Zona" ser

encontrada, alem das áreas descritas por este trabalho. Se assim suceder, poderemos

aferir uma padronização futura, para obtermos uma margem segura para os

procedimentos com este laser.

Porem o que ficou evidenciado neste estudo, é que uma simples análise visual, sena

meramente coadjuvante, porem inócua, a padronização segura e necessária para uma

atuação com este laser, tanto no processo cirúrgico como qualquer outro de precisão.
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Em mais uma citação de caráter elucidativo, posso ainda citar que um estudo histológico

foi observado por: McDAVID V, COBB C, RAPLEY J, onde surgiram, inúmeras

evidências, que quando usado o laser em pulsos contínuos, para cortes ou ablação, com ou

sem padronização, o tecido irradiado com certeza sofrerá algum tipo de dano e posterior,

necrose. Uma vez este tecido necrosado, irá proporcionar um tempo maior de cicatrização,

ora devido ao processo fagocitário, indispensável para o início de qualquer processo

cicatricial. Seria justamente este ponto, que levaria a outros estudos onde pudéssemos

entender as vantagens e desvantagens do uso desta ferramenta, laser de C02. As formas em

que o laser de C02 vem sido usado, em cirurgias, nos dá a certeza da eficácia do processo

de ablação. No entanto, as ocorrências dos efeitos fototérmicos do laser de C02,

especialmente o da forma contínua, podem freqüentemente causar danos irreversíveis, que

poderiam acarretar prejuízos infindáveis, ao contrário dos benefícios previstos.Esta

determinação térmica deverá ser evitada, pois nosso estudo, nos mostrou que

invariavelmente, os efeitos térmicos estavam presentes, na aplicação do laser de C02, de

pulso continuo. Tanto nos efeitos por ora desejados, demonstrativos, como nos processos

danosos e imprevisíveis ao tecido celular. Logo, a utilização de pulsos curtos, menores que

o tempo de difusão do calor, devem ser indicadas quando se trabalha com energias

elevadas.

Instrumentos de irrigação óssea, ou qualquer outro que por ventura possa minimizar os

efeitos advindos da destruição térmica, originada por estas interações LuzlTecido,

associadas com o laser de C02, deverão ser amplamente estudados e aperfeiçoados.

Portanto assim, coadjvantemente, operando nas diversas áreas, na ciência ou na medicina,

façam o sinergismo suficiente para o benefício do progresso do homem. Este trabalho está

longe de concluir de forma definitiva, o importante problema da penetrabilidade e dos
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efeitos associados da ablação do Laser de C02, nos tecidos biológicos. Porem fica claro, o

volume de efeitos que deverão ser compreendidos, para que se entenda este efeito global,

neste tipo de interação.

"Sedarem Dolorem Outrem Divinum Opus Est".
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6.0 Sites:

Optic designers group main page.url

htto://www.ilab.or2lehs/manuaI/PDF/6410TILaserBioeffects.odf

htto://solweb.bwh.harvard.edu:8000/oae:es/oaoers/zientara/mr-e:uid-laser/mr-e:uided
laser.html
httD:/Iwww.uow.edu.au/admin/oersonnel/ohs/laserradbioltissue.htm
htto://ubecxOl. unibe.ch:8081/static/ AnnualReoort/1999/research/la/frenz.html
htto://www.ece. utexas.edulbell/xDubs/xabstracís/x1997 /Dub97k.html
htto://www.caesar.delemdish/download/2000 LiLS.odf
htto://www.io.csic.es/ian/oaoerslMiami2002-endosCODe.odf
htto://www.e:eocities.com/muldoon432/LaserBioloe:icalHazardsSkin.htm
htto://www.dekamela.com/laser-tissueS.htm
htto://www.uni-
duesseldorf.de/WWW IMedFakILaserMedizinlherine:ffissue Grou%ro iekt1/Simulati
on.html
htto://www.uni-
duesseldorf.delWWW IMedFakILaserMedizinlherin2lablationlhard tis.odf
htto://soot.tbo-emden.de/Dt/e:aren/swl/oub/3781a.htm
httO://l!:alilei.chem.Dsu.edu/Research abl.html
htto://www.orinceton.edu/-ehs/lasere:uidelsection2.htm
htto ://www.accuvet.com/site/imae:es/advatal!:esheader.l!:if
htto://e:alilei.chem.osu.edu/ablation/animations/13a.html
htto://www.vlewis.net
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