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AvAliAção dos efeitos do benzodiAzepínico nA repArAção ósseA por meio de 
rAdiogrAfiAs digitAis em rAtos submetidos A estresse

Evalution of thE EffEct of bEnzoDiazEpinic on thE bonE rEpair with Digital raDiography in 
strEssED rats

resumo

Introdução: O estudo do estresse é de suma importância tendo-se em vista que tal fator pode desencadear 
alterações na reparação óssea. Método: Surge, então, a importância deste trabalho, que tem por objetivo 
avaliar a ação de um benzodiazepínico na reparação óssea por meio da verificação da densidade óptica 
obtida por histograma, em imagens radiográficas digitais obtidas pelo recurso da imagem digital direta, 
de dois grupos, o Grupo I (Controle) e o Grupo II de ratos estressados tratados com benzodiazepínico 
(Dormonid), nos períodos imediato, 7, 14 e 21 dias. Resultado: Os valores foram submetidos aos testes 
estatísticos t Student e ANOVA, nos quais os dois Grupos apresentaram valores crescentes, sendo que o 
Grupo I obteve médias maiores. No entanto, não houve diferença estatisticamente significante entre os 
grupos. Conclusão: Pode-se concluir que o benzodiazepínico utilizado no Grupo II foi eficaz no controle 
da resposta ao estresse no que diz respeito à reparação óssea.
descritores: Estresse - Radiação ionizante - Radiografia - Regeneração óssea - Densidade óssea.

AbstrAct

Introduction: Researches about stress are very important because it may bring alterations in the bone 
repair process. Methods: Therefore the aim of the present paper is to evaluate the action of the benzodia-
zepinic in the bone repair by assessing the radiographic density histogram of direct digital radiographic 
images. The total sample was divided in two groups: Group I (Control) and Group II (stressed rats 
treated with benzodiazepinic (Dormonid)) immediatelly, and after 7, 14 and 21-day periods. Results: 
The readings were submitted to the Student’s t-test and to the ANOVA test. We observed increments 
on the mean values of the bone density with the time on both groups. The mean values of Group I was 
higher than on Group II although the difference was not statistically significant. Conclusion: Therefore, 
we concluded that the benzodiazepinic used in Group II was efficient in the control of the reply to stress 
in the process of bone repair.
descriptors: Stress - Radiation, iozining - Radiography - Bone regeneration - Bone Density.
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introdução
Em 1951, Selye17, foi o primeiro a observar que or-

ganismos diferentes apresentam um mesmo padrão de 
resposta fisiológica para estímulos sensoriais ou psico-
lógicos, o que pode ter efeitos nocivos em quase todos 
os órgãos, tecidos ou processos metabólicos. Definiu o 
estresse como sendo o denominador comum de todas 
as reações de adaptação do corpo, e formulou uma te-
oria de resposta ao estresse prolongado, como parte do 
mecanismo de adaptação individual, que pode acarretar 
sinais e sintomas clínicos denominados Síndrome Geral 
de Adaptação.

Dessa forma, diversos autores mostraram a influên-
cia do estresse, tais como: a diminuição dos fatores de 
coagulação e ação fibrinolítica (Palmblad14) 1977; ação 
imunossupressora (Dantzer6)  1989;  osteoporose  do 
osso  alveolar  e  retardo  na  aposição  óssea  com  dimi-
nuição do tecido osteóide (Gupta et al.8 1959, Shklar18 

1959) e  retardo na cronologia do processo de  reparo 
alveolar (Alves Rezende2 1989).

Com a agitação da vida moderna, há pacientes com 
grande nível de estresse, submetidos a procedimentos 
cirúrgicos, em que a resposta da reparação óssea poderá 
apresentar-se  alterada,  já  que o  estresse promove uma 
secreção de glicocorticóides (Guyton9 1992, Junqueira10 

1999, Raisz16 1985, Sonis19 1989), que possuem um efei-
to inibitório nos precursores dos osteoblastos (Canalis4 

1983).
Existe um grupo medicamentoso, os benzodiaze-

pínicos, que atuam no SNC e cujos efeitos necessitam 
da liberação do ácido gama-aminobutírico (GABA), um 
neurotransmissor endógeno específico que controla as 
reações específicas somáticas e psíquicas aos estímulos 
geradores de estresse. Os benzodiazepínicos possuem 
ação sedativa, aumentando o limiar de dor, e seu princi-
pal efeito é o relaxamento da musculatura volumétrica.

Na década de  80,  surgiu  o primeiro  sistema  radio-
gráfico digital intrabucal, o Radiovisiography (RVG 
– Trophy Radiologie, Vincennes, France), introduzido 
por Mouyen et al.13 1989, e, desde então, vem aprimoran-
do-se. Existem dois tipos de sistema digital: o indireto, 
que envolve a utilização de digitalização da imagem me-
diante um dispositivo de escaneamento; e o direto, cujo 
princípio é a captação da imagem radiográfica mediante 
um sensor digital quando exposto aos raios X, que se-
rão convertidos em sinais elétricos e que, através de um 
cabo longo e flexível ligado a um computador, ocorrerá 

a conversão em sinais digitais para serem visualizados 
em software específico. 

Justifica-se esta pesquisa para avaliar a influência da 
administração de um benzodiazepínico no processo da 
reparação óssea em tíbias de ratos submetidos ao es-
tresse agudo, por meio da verificação da densidade óp-
tica, utilizando-se o recurso da radiografia digital direta 
(RDD).

mAteriAl e mÉtodo
Foram utilizados vinte ratos (Rattus norvegicus, varia-

ção albinus, Wistar), machos, três meses de idade, peso 
médio de 200 g, mantidos em gaiolas em  temperatura 
ambiente  e  alimentados  com  água  e  ração  ad libitum, 
fornecidos pelo Biotério da Faculdade de Odontologia 
de São José dos Campos – UNESP. Os animais foram 
pesados, sedados e anestesiados com solução composta 
de 1,0ml de cloridrato de tiazina – Rompum Bayer S.A. 
(0,02 g do sal) e 0,5ml de Ketamina – Dopalen - Agri-
bands do Brasil Ltda (0,05g do sal), administrados lenta-
mente via intramuscular, com seringa descartável, na do-
sagem de 0,1ml para cada 100g de massa corpórea. Após 
anestesia, foram submetidos a uma incisão de aproxima-
damente 1,5cm com divulsão da tela subcutânea e do te-
cido muscular. Atingiu-se a tíbia e realizou-se a osteoto-
mia com broca esférica carbide número 7004, montada 
em caneta de alta rotação, sob refrigeração constante; o 
defeito ósseo foi aproximadamente do mesmo diâmetro 
da broca. Após a osteotomia fez-se a lavagem do defeito 
produzido com cloreto de sódio estéril e sutura conven-
cional com fio mononylon 4-0.

Após  a  tricotomia,  eles  foram  divididos  aleatoria-
mente em dois grupos de dez animais cada, sendo o 
Grupo I denominado Controle e o Grupo II, Estresse 
com medicação – Dormonid (Produtos Roche Quími-
cos e Farmacêuticos S.A.).

Os animais do Grupo II foram submetidos a proce-
dimentos estressores, os quais, em grupos de dois,  fo-
ram colocados em caixa de madeira nas dimensões de 
27,5 cm por 20 cm por 14 cm, onde uma luz vermelha 
sob a tensão de 220V e potência de 15W permaneceu 
acesa por uma hora. Esse procedimento foi executado 
diariamente e iniciou-se no segundo dia pós-operatório. 
Esses animais receberam doses diárias de dormonid in-
jetável (0,7ml) após o estresse.

A  reparação  óssea  foi  acompanhada  nos  tempos: 
imediato,  sétimo,  décimo  quarto  e  vigésimo  primeiro  
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dias pós-cirurgia. Nos tempos propostos, os animais fo-
ram encaminhados à disciplina de Radiologia para serem 
radiografados, e foram sacrificados no vigésimo primei-
ro dia.

As imagens radiográficas de cada tempo proposto 
foram obtidas utilizando-se o recurso da imagem digi-
tal direta pelo sistema Visualix Gx-S HDI. Esse sistema 
consiste de um programa (Vixwin 1.4) que realiza a aqui-
sição da imagem radiográfica por meio de um sensor 
CCD (Charge-Coupled Device) de dimensões 27,5mm 
por 36,08mm, e área ativa de 20mm por 30mm. O apa-
relho de raios X utilizado foi o Gendex 765DC, operan-
do em 65kVp, 7mA, utilizando-se distância foco-sensor 
de 30cm e tempo de exposição de 0,062s, feixe central 
de raios X direcionado de forma a incidir perpendicular-
mente ao sensor.

As imagens radiográficas digitais foram armazenadas 
em arquivo de formato TIFF e as análises das densida-
des ópticas das imagens obtidas foram estabelecidas por 
meio do programa Image Tool 2.0 (UTHSCSA, Texas, 
USA), que apresenta em sua tela inicial a ferramenta his-
togram, por meio da qual foram mensurados os níveis de 
cinza das áreas selecionadas dentro de cada região de 
estudo (Figura 1). O valor médio dos níveis de cinza foi 
exibido juntamente com um gráfico que apresentava a 
distribuição da freqüência dos níveis de cinza da área,  
mensurada três vezes.

Após colhidos os dados, os valores da densidade óp-
tica foram submetidos à análise estatística para teste t 
Student ao nível de 5% de significância e à análise de 
variância ANOVA.

Figura 1 –  Exemplo de uma imagem radiográfica exibindo o histograma no programa Image Tool da reparação óssea da tíbia de um rato.
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resultAdos
Por meio dos dados obtidos e após análise estatísti-

ca t Student, os resultados foram expressos no Gráfico 
1, na qual foram obtidos valores crescentes e de forma 
gradativa dos níveis de cinza em ambos os grupos, sen-
do que  o Grupo I – Controle, apresentou as maiores 
médias em todos os tempos propostos.

Por meio do teste estatístico ANOVA, verifica-se na 
Tabela I, não existirem diferenças estatisticamente signi-
ficantes entre os grupos analisados.

discussão
O estudo do estresse é de suma importância, tendo-

se  em vista  a possibilidade de  alterações no  funciona-
mento normal do organismo, fato que já foi evidenciado 
por Alves e Okamoto2 1986 em seu estudo sobre a in-
fluência do estresse na extração dental em ratos, em que 
observaram alguns distúrbios na formação do coágulo 
fibrinoso no processo de reparação alveolar. Já em 1997, 
Alves-Rezende e Okamoto1,  procuraram evidenciar os 

possíveis efeitos de um material à base de fibrina na re-
paração alveolar em ratos estressados com a intenção de 
simular uma situação adversa na formação do coágulo 
fibrinoso.

Por  meio  dos  resultados  deste  trabalho,  pode-se 
verificar que não houve diferenças estatisticas entre os 
grupos analisados, fato que pode ser explicado pela pos-
sibilidade de anulação dos efeitos deletérios do estresse 
pela medicação ansiolítica, portanto concordando com 
as conclusões de Kusuda et al.11 2003, em sua avaliação 
da reparação óssea em ratos estressados medicados com 
um benzodiazepínico em relação a um grupo-controle.

De acordo com o Gráfico 1, os valores da densidade 
óptica  mantiveram  um  aumento  progressivo  nos  tem-
pos propostos das incidências radiográficas, ou seja, de-
notando a ocorrência do processo de reparação óssea, 
sendo similares nos dois grupos. A credibilidade da ava-
liação da reparação óssea por meio do recurso da den-
sidade óptica foi apontado por Tavano et al.20 1999, em 
que concluíram que a evolução e o retardo do processo 
de reparo, assim como a avaliação radiográfica, são de 
forma subjetiva, porém permitem ao profissional a ob-
tenção de dados numéricos para analisar objetivamente 
a evolução do reparo ósseo, oferecendo boas condições 
para a interpretação radiográfica.

Além da possibilidade de análise nos níveis de cinza, 
utilizada também por Barros et al.3 2001 e por Pereira et 
al.15 2004, em radiografias convencionais digitalizadas na 
densidade óssea mandibular,  as imagens digitais podem 
ser utilizadas mediante alguns programas específicos, 
para obtenção de medida linear, contraste, brilho. Essas 
possibilidades foram propiciadas pelos sistemas digitais, 
que possuem outras vantagens,  tais como:  redução no 
tempo de exposição, eliminação do filme e do proces-
samento radiográfico (Clasen5 1998, Grondahl7  1992, 
Watanabe21 1999, Welander22 1993).

conclusão
Com base na metodologia e nos resultados obtidos, 

pode-se concluir que:
– Não houve diferença estatisticamente significante 

entre os grupos, nem entre os tempos propostos;
– O benzodiazepínico utilizado, no controle do es-

tresse do Grupo II, foi eficaz no processo de reparação 
óssea comparado ao grupo que não recebeu a medica-
ção.

Tempo/Grupos I e II p-valor
Imediato 0,990

7 dias 1,000
14 dias 1,000
21 dias 0,520

Tabela 1 –  Comparação do p-valor entre os grupos nos tempos 
propostos 

*Valores p < 0,05 indicam diferenças estatisticamente significantes.

Gráfico 1 –  Média dos níveis de cinza entre os Grupos I e II em 
relação aos tempos propostos.
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