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RESUMO

0 objetivo desse estudo foi o de proceder em uma revisão bibliográfica sobre a
distração osteogênica, voltado principalmente para a implantodontia. t, a distração
osteogênica, uma técnica de crescimento ósseo adaptada da técnica originalmente descrita
por ILIZAROV, para crescimento de ossos longos. Atualmente, com o desenvolvimento de
vários modelos, é possível, tanto alargar quanto alongar ossos da boca. A reposição da
falta de elementos dentais com o uso de implantes osseointegrados na prática odontológica
atual é justificada pelo alto índice de sucesso desta terapia. Um dos pré requisitos para o
tratamento com osseointegração é a presença de um processo alveolar remanescente, capaz
de permitir a instalação de um número de fixações suficientes para suportar uma prótese
por um longo período de tempo. Entretanto, existem pacientes que não disponibilizam
quantidade de estrutura óssea suficiente para cumprir esse pré requisito, devido a
deficiências de crescimento da maxila e mandíbula, assim como reabsorções ósseas pós
extrações, falta de espaço para elementos dentais, entre outras, são passíveis de tratamento

ABSTRACT

The distraction osteogenesis in the implantologie is a technique of bony growth
adapted of the technique described by ILIZAROV, for growth of long bones. Now ,with
the development of several models of apparatuses it is possible, so much to lengthening
with widening bones of the mouth. Deficiencies of bony growth of the maxila and
mandible, as well as bony reabsorptions after extraction, is lacks of space for teeth, among
other they are susceptible to treatment, for the use of the techinique.

11

1 INTRODUÇÃO

A busca incessante pela harmonia

e o equilíbrio facial, tornou-se possível graças a

evolução de técnicas diversas,que de uma forma ou de outra levam a resultados considerados

satisfatórios, sendo que,dentro desse campo, se enquadra a técnica de distração osteogênica, ou
osteo-distração, ou osteogênese de distração.

Essa técnica foi definida, desenvolvida e popularizada por um cirurgião ortopedista russo
chamado Gavriil A. Ilizarov, que consistia, no uso de um dispositivo aplicado diretamente sobre

o tecido ósseo previamente fraturado, e que envolvia o deslocamento gradativo e controlado dos
segmentos, resultando na expansão simultânea dos tecidos moles e duros com conseqüente
formação de novo osso entre os segmentos.

Após sucessivas aplicações dessa técnica em ossos longos, a distração osteogênica
começou a ser aplicada também nos ossos dos esqueleto crânio facial. A criação de um sólido
tecido ósseo, dentro de um pequeno espaço de tempo, sem a possibilidade de recidivas

e

concomitantemente o estiramento e a adaptação do tecido mole circunjacente, convenceu
cirurgiões do valor desse método para alongar ossos crânio faciais em qualquer dimensão.
(BELL; GUERRERO, 1997).
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Hipoplasia maxilomandibular, assimetria facial e micrognatia congênita são anormalidades
relativamente comun no complexo crânio -facial. Tradicionalmente, estas deformidades
esqueléticas são resolvidas por osteotomias intensas acompanhadas por agudos movimentos
ósseos e fixações esqueléticas, com ou sem interposição de enxertos ósseos.

Apesar da cirurgia ortognática convencional tere alta taxa de sucesso,vdrias limitações
estão associadas com essas modalidades de tratamento. Uma dessas limitações

é a

incompatibilidade dos músculos serem exessivamente estirados sem o risco de ruptura ou
recidiva Além disso, muitas das deformidades congênitas necessitam de grandes movimentos
músculo-esquelético, onde simplesmente os tecidos moles vizinhos não se adaptariam as
mudanças,podendo vir a comprometer a estética e função desse paciente, a menos que
procedimentos adicionais sejam realizados nos tecidos moles.

Na luz dessas limitações estudos recentes tem se direcionado para a modulação do
crescimento ósseo através da osteoindução e ou osteocondução. Uma alternativa próxima
É o método do "calo distrator", conhecido como distração osteogênica, que é o processo de nova
formação óssea entre as superfícies do osso segmentado, gradualmente separado por tração
incremental.

Mais especificamente, todo o processo é iniciado quando a tração incremental é aplicada
sobre o calo de reparação que une os segmentos ósseos divididos pela coticotomia e continua a
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medida que esse tecido é estendido. A força de tração gera tensão dentro do calo e estimula a
formação de novo osso paralelo ao vetor de distração. É de vital importancia, que as forças de
distração também criem tensão nos tecidos moles circunjacentes, iniciando uma seqüência de
mudanças adaptativas denominada de distração histogênica. Sob a influência do estresse

tensional produzido pela distração gradual, ocorre ativa histogênese em diferentes tecidos,
incluindo: pele, fascia, vasos sanguíneos, nervos, músculos, ligamentos, cartilagens e periósteo.

Essas mudanças adaptativas nos tecidos moles permitem amplos movimentos esqueléticos,
que simultaneamente minimizam o potencial de recidiva visto em correções ortopédicas agudas.

A distração osteogênica tem sido largamente aceita como tratamento em ortopedia para
corrigir discrepâncias de tamanho, deformidades esqueléticas e defeitos ósseos severos. (COP,
1999).

Recentes relatos clínicos tem documentado o sucesso da'aplicação da distração oeteogênica.
0 uso de baixa

tração incremental, tem permitido ganhos de até 20mm de tecidos sem a

associação de dor.

Portanto a aplicação da distração osteogênica para aumento do processo alveolar esta
diretamente relacionada de aparatos intra- bucais que possibilitem um tratamento prático e
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aceitável, sendo que sera, possível unir, através da implantodontia, o binômio distração
osteogênica e osseointegração para o tratamento de pacientes edêntulos.

0 presente trabalho, tem por objetivo fazer a revisão de literatura sobre a aplicação das
técnicas de distração osteogênica e

sua indicação quando no uso em associação com a

implantodontia. Dessa maneira, poderá auxiliar ao implantodontista ou ao cirurgião bucomaxilo-facial frente a correções de defeitos ósseos e de partes moles, simultaneamente
conferindo-lhes as dimensões e propriedades biomecânicas pré existentes.

IS

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Histórico da Distração Osteoginica

Reconstrução do esqueleto e aumento do tecido ósseo, sem a necessidade de enxerto
caracteriza a distração osteogênica, com conseqüente remodelamento do tecido mole vizinho
quando submetido a tensão provocada por tração lenta e continua. (ILIZAROV, 1989).

Existem relatos de há 2000 a. c. coin Hipócrates, tração sobre ossos fraturados. Guy de
Chauliac século XIV, tração de fraturas ósseas. John Barton, 1826, Osteotomia. Entretanto,a
distração osteogênica foi introduzida pela primeira vez na literatura ortopédica somente na
passagem do século. CODIVILLA, em Bolonha na Italia, foi o primeiro a descrever a técnica de
distração osteogênica para alongamento dos membros inferiores, usando uma corticotomia em
1905 (CODIVILLA,1905).

Nessa época, a técnica não teve grande aceitação clinica,devido a morbidade associada ao

tratamento. As forças de tração sobre osso eram mantidas através da pele, resultando em edema,
necrose cutânea, infecção ao redor dos parafusos de fixação e a não previsibilidade da
ossificação na zona expandida. Entretanto, outro pesquisador, PUTT!, em 1921, verificou que

o componente critico nesse processo eram os tecidos moles e assim fez modificações no sistema
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proposto por CODIVILLA, o novo aparelho desenvolvido livrava o tegumento de qualquer

fenômeno da tração exercida. Decorridos cinco anos, ABOOT publicou resultados a partir de
modi fi cações nos sistemas pré existentes, fazendo com que a técnica fosse aceita nos Estados
Unidos. Posteriormente, um fixador externo foi adaptado, este era ativado diariamente com a
possibilidade de controlar o índice de alongamento ósseo.(DINATO, POLID0,2001 )

Ossos longos, encurtados por deformidades adquiridas tem sido gradualmente alongados
por esse método, no entanto coube a GAVRI1L ABRAMOVICH ILIZAROV, cirurgião
ortopédico russo em 1954, popularizar os princípios da distração osteogênica ( HOLZHAUER,

1998).

0 procedimento se iniciava pela divisão cirúrgica do tecido ósseo com a maxima
preservação do periósteo e endósteo, técnica que ele dominou corticotomia ( COPE, 1999).

IL1ZAROV (1989), realizou a maior parte das pesquisas clinicas e biológicas relativas ao
ao método. Ao término da segunda guerra mundial, milhares de pacientes sofriam com
problemas ósseos, tais como: osteomielite,lesões e fraturas de dificil consolidação. ILIZAROV,
trabalhando em Kurgan (Rússia), no hospital de inválidos da guerra, utilizando os recursos
disponíveis (aros de bicicleta) desenvolveu um sistema de fixação externa em forma de aros
para serem usados nos tratamentos de fraturas ósseas. 0 protocolo sugerido por ILIZAROV,
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demonstrou que o tecido ósseo poderia ser formado a partir de aplicação cuidadosa de uma

força-tração. Comprovou que a incidência de complicações antes descritas, poderia ser reduzida
com uma corticotomia em duas tábuas ósseas e uma fratura em galho verde, sem lesão da medula

e com minima agressão ao periosteo (D1NATO, POLIDO , 2001).

Foi ILIZAROV, segundo MAC CORM1C (1995), o primeiro a associar a importância da
distração lenta e continua, como fatores fundamentais e primordiais para o sucesso desse
método. Embora, este ortopedista russo fosse bastante renomado na Rússia, sua técnica só se

tomou popularizada nos Estados Unidos após 1998, por ocasião da apresentação de seus
trabalhos em um simpósio em Nova York.

considerado hoje, a distração osteogênica, terapêutica na solução de diversas deficiências

ósseas ,tais como: osteomielites, fraturas de dificil consolidação, alongamento da extremidade
de ossos longos, tratamento de pseudoartrose, deformidades tanto de membros inferiores quanto
dos ossos da face. E de primordial importância um tninuncioso entendimento da evolução e
desenvolvimento futuro da distração osteogênica, quanto a sua aplicabilidade na odontologia
sendo que, novos dispositivos distratores associado ao refinamento das técnicas cirúrgicas,
permitam que o alongamento ósseo se torne acessível na solução de deficiências ósseas (COPE,

1999).
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2.2 Técnica (Protocolo da Distração Osteogénica)

2.2.1 Seccionamento do tecido ósseo
Originalmente em suas pesquisas em cães ILIZAROV (1989), explorou diversas
corticotomias experimentais, sendo que em todas as técnicas, ocorreu formação de um calo

ósseo quando submetidos a distração, entretanto os resultados mais significativos, se deram
quando do emprego de corticotomias com a preservação do periósteo e os vasos sanguíneos
medulares, mantendo assim uma nutrição mais eficiente na area. Em suas pesquisas ILIZAROV
promovia a fratura de ossos longos em foco fechado com fio de arame curvo, para assim não
lesar o periósteo do lado oposto à incisão, nem o endósteo a medula óssea e os vasos

sanguíneos, Preservando assim a capacidade osteogênica na area onde virá a ser aplicada as
forças de tração advindas do aparato distrator.

2.2.2 Inserção do aparato distrator

Cuidados especiais quanto ao uso de dispositivos distratores na regido facial devem ser
levados em conta devido a diversidade anatômica e funcional da regido, tais como: seio maxilar,
fossas nasais, canal madibular, forame mentoniano, anatomia irregular,presença de elementos
dentais, articulação temporomandibular, estruturas ósseas em comunicação com uma cavidade
oral contaminada que dificultam e /ou limitam a distração osteogênica (SILVA, 2000).
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Distratores existentes no mercado: SYNTHS, HIRAX, DYNAMON, ACE OsteoGenic
Distrator, e outros.

BLOCK (1994) salienta que é de suma importância que o aparato distrator elimine todo e
qualquer tipo de movimento entre os segmentos ósseos obtidos com a corticotomia, pois,
pequenas instabilidades na fixação do conjunto,podem prejudicar a angiogênese e
conseqüentemente formar fibrocartilagem. A fixação estável e a manutenção da função
muscular local proporcionam a criação de um calo ósseo em um curto período de tempo.
Distúrbios no processo de distração, tais como fixação insuficiente do aparato distrator, ou

intrínsecos do tecido, permitindo micromovimentos e, conseqüentemente, danos na
vascularização local e baixa tensão de oxigênio que resultam em ossificação endocondral e não
intramembranosa (BELL,1997).

2.2.3 Tempo de Latência

Tempo de latência, consiste no período de espera para iniciar o processo de ativação do
distrator, ou seja, hiato entre a colocação cirúrgica do aparato distrator e o momento do inicio da
distração propriamente dita (DINATO, POLIDO, 2001).
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Nesse periodo,ocorre a formação de um coágulo que é posteriormente substituído por tecido
de granulação (ILIZAROV, 1989).

0 tempo de espera para inicio do processo de distração, varia na orientação dos autores:
a) De 07 a 10 dias ( ALTUNA,1995).
b) De 07 dias (BLOCK, 1994 ALTUNA, 1995 HOLLIS, 1998).
c) 05 dias (BELL, 1999).
d) 10 dias (GUERRER0,1995), em avanço mandibular usando dispositivos intra orais
com fixações dentárias ou híbridas.
e) 07 dias (MILESI-SCHOBEL, 2000).

Experimentalmente, verificou-se que o tempo de latência ideal esta relacionado a diversos
fatores tais como: idade do paciente, condições sistêmicas, tipo de osteotomia e o modelo do
distrator que foi utilizado (YASUI, 1997).

2.2.4 Período de ativação do distrator

A taxa de distração e o ritmo de distração é que irão ditar as forças a serem aplicadas sobre
os segmentos fraturados a partir da osteotomia subperiostal é que levam ao alongamento do calo
ósseo, gerando assim a formação de um novo tecido ósseo entre as peças (BLOCK,1994).
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A taxa de distração é a quantidade em milimetros que o aparelho distrator é acionado por
dia tensionando assim os segmentos ósseos (ILIZAROV ,1998).

BLOCK apud HOLLIS (1998), preconiza o acionamento em 0,5mm do aparelho distrator.
BELL (1999), relata 0,9tnm de abertura do aparelho distrator.
ALTUNA et al. Apud HOLLZHAUER et al. (1998), relataram em 1,0mm de abertura do
aparelho distrator.

GUERRERO et al. (1995) utilizavam 2mm de abertura do aparelho distrator.

O ritmo da distração se dá pelo número de vezes em que o aparelho distrator é acionado

por dia A taxa de lmm pode ser aplicado em um único evento ou dividido em dois ou quatro
eventos de distração por dia, sendo com 0,5mm ou 0,25mm de distração, respectivamente
(DINATO, POLIDO, 2001).

BLOCK apud BLOCK et al. (1996) relataram que o aparelho distrator era acionado duas
vezes ao dia

BELL et al. (1999), afirmaram que apenas uma vez ao dia o aparelho distrator era
acionado, seguindo ALTUNA et al. apud HOLZHAUER et al. (1998) também uma vez ao dia,
mas em uma taxa de distração maior.

GUERRERO et al. (1995), 2mm de abertura do aparelho distrator divididos em duas
etapas ao dia

Entretanto, ILIZAROV (1989) afirma que taxa e freqüência de distração de 0,5mm ao
dia resultam em consolidação óssea prematura, enquanto que acionamento do aparelho distrator
com taxa de 2,0mm ao dia resultam em uma zona de regeneração indesejável, com alterações
teciduais, preenchida por tecido fibroso. Em experimentos realizado em cães para avaliar as
condições ideais para a osteogênese em alongamento de orgãos e estudar as mudanças nos

tecidos moles vizinhos , ILIZAROV (1989) aplicou a taxa de 0,5 mm por dia em quatro
incrementos iguais (0,125mm a cada 6 horas). Neste grupo de cães, foi observado uma
ossificação prematura entre os segmentos fraturados pela osteotomia, sendo que a distração teve

que ser retomada a uma taxa de1,5mm ao dia dividido em quatro etapas de 0,375mm.

Uma tração com aumento dos segmentos e com baixa velocidade de expansão, maximiza o
potencial osteogênico do tecido ósseo, reduzindo em muito o tempo de cicatrização. 0 uso de
forças controlada de tração gera uma resposta adaptativa nos tecidos moles vizinhos, incluindo

pele, tecido subcutâneo, tendão,musculo e nervos. 0 sucesso de tal terapia depende da aplicaçao
de forças graduais de tração, que podem permitir uma resposta adaptativa as forças de
compressão dentro das camadas de articulação da ATM (HARPER, 1997).

2.2.5 Tempo para consolidação
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Período que transcorre entre o final da distração osteogênica propriamente dita e a retirada

do aparelho distrator. Após concluir o processo de distração o aparelho deve permanecer no
local para permitir a indução da ossificação e consolidação da fratura. (BLOCK et al., 1995).

E de vital importância a estabilidade do distrator durante esse período pois, caso ocorra
mobilidade excessiva, arose poderá vir aparecer entre os segmentos osteotomizados, cabe
ressaltar que em qualquer situação o fixador deve ser rígido, para permitir nova formação óssea,
e compacto para garantir o bem estar do paciente (DINATO, POLIDO, 2001).

M1LESI-SCHOBEL et al. (2000) relataram a remoção do aparelho distrator após um
período de consolidação compreendido em 10 semanas instalado na mandíbula Implantes

osseointegrados foram instalados no mesmo procedimento cirúrgico de retirada do distrator.

BLOCK et al. (1996) afirmaram que a remoção do distrator deve ocorrer após um período
de 8 semanas findo a distração. Procedimento esse realizado em um caso clinico relatado de
distração bifocal osteogênica para reparação de defeitos de continuidade da mandíbula.

0 tempo compreendido, no período de consolidação, depende do comprimento total da
distração obtido e também da idade do paciente. Os exames por imagem podem auxiliar nos
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estudo do foco de distração e determinar o tempo ideal para a remoção do aparato distrator
(DEBASTIANI et al. 1987).
2.3 Aparatos para distração osteogênica

0 uso de distração osteogênica nos ossos faciais, foi primeiro relatado na literatura por

SNYDER et al.(1973), que utilizou distração monofocal para alongar mandíbula de cão.
Esses aparelhos seguiam os padrões dos aparatos utilizados para ossos longos em
ortopedia. (BLOCK, 1994).

Para HOLLIS (1998) os aparatos distratores estão divididos em extra-orais (externos) e
intra-orais (internos).

Os distratores externos foram os primeiros a serem utilizados em cirurgia
bucomaxilofacial e podem propiciar movimentos uni, bi ou tridirecioanais (horizontal, vertical

ou ambos). Os distratores multidirecionais são de grande utilidade quanto no tratamento de
deformidades de alta complexidade.

Entretanto, os distratores intra-orais, surgiram devido a necessidade de um aparelho mais
confortável e aceitável para o paciente. Este por sua vez são subdivididos em intra-alveolares e
extra-alveolares.
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Os distratores extra alveolares são mais rígidos para prevalecerr movimentos nos
segmentos

osteotomizados, podendo ser utilizados em áreas maiores, ampliando sua aplicação clinica.
Entretanto, a haste desses distratores é de dificil mascaramento, e o paciente deverá aceitar a
presença do aparato na cavidade bucal. Quando em casos de edentulismo com severa atrofia, a
osteomia pode fragilizar a mandíbula, sendo nesse caso, imprescindível o reforço da mandíbula.

Contudo, são os distratores intra-alveolares , instalados dentro do osso a sofrer
alongamento, podendo ser fixados por meio de mini-implantes ou parafusos. Estes distratores
são menores e de mais fácil aceitação pelo paciente, entretanto, requerem maior altura e
espessura do osso alveolar.

Existem sistemas de distração osteogênica que recorrem a implantes intra-alveolares para
aumento do processo alveolar. Nesses casos, as fixações devem ser instalados na posição do
futuro implante que ocupará o espaço criado pelo aparelho no osso alongado. Contudo, futuras
correções são de dificil obtenção, podendo acarretar problemas no planejamento cirúrgicoprotético (DINATO, POLIDO , 2001).

Aparatos distratores no mercado:
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SYNTHES, HIRAX, DYNAMON, ACE osteogenic, DISTRATOR tm, LEAD
LIEBINGER e outros (SILVA, 2000).

BLOCK et al., (1998) com o intuito de aumentar o processo alveolar e instalar implantes,
utilizaram a distração osteogênica na mandíbula. Após a instalação de quatro implantes na
vestibular da mandíbula de cães, dispostos em retângulo, por 10 semanas, promoveu uma
osteotomia entre os mesmos e instalou um aparato distrator, ancorado nos implantes. Latência

sete dias, e a distração 0,5mm duas vezes ao dia, durante 10 dias. Após um período de reparo de
dez semanas, no osso neoformado verticalmente, foram instalados implantes osseointegrado, que
receberam carga quatro meses após. 0 processo alveolar foi aumentado verticalmente, após a
distração osteogênica 8,85 -+ 1,05mm, que tomou viável a instalação de implante. A análise
histológica do foco de distração, mostrou tecido ósseo lamelar em contato com a superfície dos

implantes, sem a interposição de fibras, entretanto, permanece desconhecido se a longo prazo o
osso formado pela distração osteogênica é capaz de suportar as forças de mastigação através dos
implantes.

Um sistema de distração alveolar com a inserção de implantes de titânio, foi descrito por
ODA et al. (1999) que consistia na osteotomia com formação de um fragmento ósseo. Nesse
segmento um implante de titânio com rosca é inserido. Com o deslocamento progressivo do
implante, o fragmento ósseo superior é deslocado para cima, criando um calo ósseo na Area da
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osteotomia. O período de latência foi de sete dias e a taxa de distração de 0,9mm ao dia. 0

aparato (que se trata do implante de titânio) foi ativado uma vez ao dia, durante seis dias
resultando num aumento ósseo médio de 4,8 + 0,19mm imediatamente após o término da
distração propriamente dita, e 3,9mm + 0,39mm após 50 semanas de consolidação do sitio da
distração. 0 exame histológico comprovou a efetiva osseointegração do implante ao osso

originário e ao osso aumentado pelo processo de distração osteogênica.
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3 DISCUSSÃO

A distração osteogênica é um processo cirúrgico que tornou-se bem reconhecido nos
alongamentos de tecidos. LAZAR (1999), observou uma menor tendência para reabsorção
óssea, baixa taxa de infecção e ausência de qualquer deiscência (possivelmente devido a
preservação da nutrição periostal do segmento alveolar osteotomizado.

ILIZAROV (1989) demonstrou que diversos fatores afetam a nova formação óssea tais

a) Estabilidade da fixação;
b) Tipo de osteotomia utilizada;
c) Localização da osteotomia;
d) Presença de diástase entre os segmentos ósseos ;
e) Período de latência antes do inicio da distração;
O Taxa de distração;
g) Freqüência da distração;
h) Período de consolidação.

,C)

Divergência entre os autores no que concerne ao tempo de latência, período antes do
acionamento do aparato distrator, existem muitas. Uns recomendam aplicação imediata de força
de tensão logo após a instalação do aparelho (WAGNER). Entretanto, outros autores capitaneado
pelos experimentos de ILIZAROV, preconizam período de latência de sete dias ou de até 14
dias (DEBASTIANI et al. 1987).

A estabildade da fixação ditará como se dará o processo de ossificação ou até não vir a
se concretizar sob condições ideais de fixação o osso é formado no hiato da distração.
Através de ossificação intramembranosa (direto), sem a geração de tecido cartilaginoso
(endocondral-indireto). Fixação externa insuficiente, permitindo micro movimentos e
consequentemente, danos na vascularização e baixa tensão de oxigênio modificando o processo
de ossificação de mesenquimal para endocondral. A fixação estável e a manutenção da função
muscular local, proporcionam a criação de um calo ósseo em um pequeno espaço de tempo
(ILIZAROV, 1989).

Experimentos realizados em Kurgan, Rússia, por ILIZAROV (1989) demonstrou que o
nível de atividade osteogênica dentro da zona de distração está diretamente relacionada: (1) ao
grau de estabilidade do conjunto aparelho-tecido ósseo e (2) o grau de injúria ao osso medular,
periósteo e vasos sanguíneos ocorrido no ato da osteotomia.
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Mínimos movimentos na estabilização da fratura levam a formação de tecido fibroso com

areas hemorrágicas e pequenas ilhas de cartilagem mas, não ha formação óssea. Um tanto mais
estável, resultam em tecido cartilaginoso que eventualmente podem formar uma pseudoartrose.

Estabilidade maxima de fixação, levam no entanto, diretamente à osteogênese dentro da zona de
distração, 1LIZAROV (1989), também demonstrou que dentro de uma configuração estável,
uma boa preservação dos tecidos moles circunjacentes, elementos medulares e suprimento
sanguíneo a nível de sitio osteotomizado, mais rapidamente se dará a formação óssea.

Distração realizada em uma taxa de 0,5mm por dia, freqüentemente levam a consolidação
prematura dos segmentos ósseos, enquanto que uma distração de 2,0mm por dia resultam em
indesejáveis mudanças dentro dos tecidos alongados. Distração a uma taxa de 1,0mm ao dia

levam aos melhores resultados. A melhor qualidade de formação óssea pode ser obtido com o
emprego de um alto distrator, com o ritmo de distração de 60 episódios ao dia (16,6 micrometro
a cada 24 minutos). Portanto, foi observado que, quanto maior a frequência da distração diária,
melhores os resultados no alongamento de tecidos (ILIZAROV 1989).

Os conceitos descritos por ILIZAROV, foram adaptados e modificados para uso em
cirurgias crânio-maxilo-facial. Embora, a maioria das experiências com tecnologia em distração
osteogênica ter sido desenvolvida em ortopedia, resultados experimentais e clínicos indicam que

a técnica é igualmente eficiente no esqueleto facial.
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Após o deslocamento do segmento osteotomizado ter sido realizado, o aparato distrator

permanece passivamente para que ocorra a cicatrização. No período de seis a oito semanas
ocorre a consolidação da fratura (BLOCK 1996).

Talvez, a distração osteogênica não produza os resultados anatômico desejado em um s6
passo, pois as deformidades do esqueleto maxilo-facial são por vezes, complexas e de natureza
tridimencional. As deformidades alveolares não são uma exceção, sendo restrito as vezes em que

a distração osteogênica produz um rebordo alveolar de formato e tamanho ideal, não sendo raro,
a indicação de alveoloplastias secudarias.

Apesar das complicações inerentes a técnica cirúrgica, tais como: período de tratamento
mais longo, custo elevado, risco de infecção, necessidade de um aparato distrator; a distração
osteogênica apresenta as vantagens de não necessitar de enxerto ósseos, ausência de morbidade

da area doadora, inexistência de limite para o aumento ósseo, tecido ósseo vitalizado na área de
distração e crescimento simultâneo de tecido mole.

BLOCK et al. (1998), confirmou em estudos em cães, que o osso formado entre os
segmentos ósseos podem receber carga através de próteses implanto-suportadas, mas permanece
desconhecido, se a longo prazo o tecido ósseo formado na distração osteogênica é capaz de
suportar, as forças da mastigação transmitidas através dos implantes.
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Estudos experimentais e clínicos continuam a buscar o desenho mais adequado de
aparelhos para distração alveolar, tendo como preocupação a utilização de aparatos simples de
usar e com pregos acessíveis, bem como a sua possível utilização como pilar protético, são estas
técnicas uma nova alternativa para reconstruções alveolares maxilo-mandibulares, em
substituição aos enxertos onlay, inlay, inter posicionais e sua morbidade associada, minimizando

possíveis reações indesejadas desses procedimentos cirúrgicos.
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4 CONCLUSÕES

Com base na literatura ,6 possível concluir que:

A distração osteogênica é um eficiente meio de crescimento ósseo, que possibilita
resoluções na falta de altura e/ou espessura óssea. Viabilizi osso para instalação de
implante, para alinhamento dos dentes e corrige defeitos congênitos e provocados por
acidentes
2)

Dispensa enxertos de tecido mole ou de osso, facilitando as intervenções ciiirgicas e
possibilitando mais conforto ao paciente.

3)

Tem-se verificado que o tempo de latência ideal, após o ato cirúrgico está relacionado
a uma série de fatores, tais como: idade do individuo,o tipo de transecção e o modelo
do distrator utilizado.

4) Em situações clinicas tem sido relatado que um período de latência de 7 dias parece ser
mais eficiente; no entanto, em pacientes jovens é recomendado que seja de 2 a 5 dias e de
7 a 14 dias em pacientes idosos, com pobre perfusdo vascular ou quando houver grande
trauma cirúrgico.

5) 0 índice de distração ideal para a formação de tecido ósseo é de lmm ao dia, para que
não ocorra ossificação prematura nem formação de tecido fibroso.
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6) De modo geral, os melhore resultados no alongamento dos tecidos são observados
quando ocorre uma maior freqüência nos episódios de distração.

7) Exames radiográficos e a ecografia podem ser usados para o estudo imagenológico do
foco de distração e auxiliar na determinação do tempo ideal para a remoção dos
distratores.

8) Os relatos da literatura evidenciam que a distração osteogênica é um método efetivo para
aumento ósseo, caracterizado pala possibilidade de controle do ganho ósseo nas variáveis
espaço e tempo.
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