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Resumo 



  

ORLANDO, F. INFLUÊNCIA DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE NA 

MOVIMENTAÇÃO E NA ANCORAGEM ORTODÔNTICA AVALIADA POR MEIO 

DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. 2010. Dissertação (Mestrado em 

Ortodontia) Faculdade da Saúde, Pós-Graduação em Odontologia, área de 

concentração Ortodontia, São Bernardo do Campo, 2010. 

 

 

RESUMO 

 

 

Este estudo avaliou os efeitos do laser de baixa intensidade na velocidade de 

movimentação ortodôntica dos caninos durante a fase de retração e na ancoragem 

dos molares por meio de tomografia computadorizada de feixe cônico. Foram 

selecionados 21 pacientes que necessitavam de extração de primeiros pré-molares, 

sendo que 15 pacientes apresentavam maloclusão de Classe I de Angle e 6 Classe 

II de Angle. Foram avaliados 72 caninos e 72 molares, sendo 42 caninos e 42 

molares superiores, e 30 caninos e 30 molares inferiores. A retração inicial dos 

caninos foi realizada com arco segmentado 0,014”, por meio de mola de níquel 

titânio com uma força de 150g. Um dos caninos foi irradiado com laser de diodo, 

com o protocolo de aplicação de 780nm/40mW/10J/cm2/0,4J por ponto, sendo cinco 

pontos por vestibular e cinco pontos por lingual na região radicular, totalizando 

Et=4J. Esta aplicação foi realizada no dia em que foi ativada a mola de retração, 

sendo que no canino contralateral foi realizada uma simulação (placebo). Decorridos 

trinta dias em média, houve nova ativação da mola e aplicação do laser no mesmo 

canino já irradiado. A tomografia computadorizada de feixe cônico foi realizada no 

início do tratamento (T1) e decorridos 30 dias em média da quarta ativação, ou seja, 

um período total de 5 meses (T2). As medidas cefalométricas foram realizadas com 

o programa Radiocef 3D (Radiomemory), de forma a comparar a movimentação do 

canino irradiado e sua inclinação em relação ao seu contralateral não irradiado, e a 

quantidade de mesialização do primeiro molar e sua inclinação do lado irradiado em 

relação ao não irradiado; além da diferença e razão entre retração e perda de    

ancoragem.  Para isto,  foi realizado  o  teste “t”  pareado  (p<0,05).    Os resultados 

xv 

 



  

mostraram que no arco dentário superior não houve diferença estatisticamente 

significante em todas as variáveis analisadas entre o lado irradiado e o lado não 

irradiado. Porém, no arco dentário inferior houve um aumento estatisticamente 

significante na velocidade de movimentação dos caninos irradiados comparados ao 

seu contralateral, o que refletiu em uma maior razão de retração e diferença entre a 

quantidade de retração em relação à perda de ancoragem. Com isso, concluiu-se 

que o laser de baixa intensidade na dosimetria utilizada e com apenas uma 

aplicação, acelerou a movimentação ortodôntica na mandíbula, de forma a minimizar    

proporcionalmente a perda de ancoragem sem o uso de um dispositivo de 

ancoragem.  

 

 

Palavras chave: terapia a laser de baixa intensidade, movimentação dentária, 

tomografia computadorizada de feixe cônico.  
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Abstract 



  

ORLANDO, F. INFLUENCE OF LOW-INTENSITY LASER ON THE RATE AND 

ANCHORAGE OF ORTHODONTIC MOVEMENT EVALUATED BY COMPUTED 

TOMOGRAPHY. 2010. Dissertação (Mestrado em Ortodontia) Faculdade da Saúde, 

Pós-Graduação em Odontologia, área de concentração Ortodontia, São Bernardo do 

Campo, 2010. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

This study evaluated the effects of low-intensity laser at the rate of orthodontic 

movement of the canines during retraction and anchorage of molars by cone beam 

computed tomography. The sample was composed of 21 patients who required 

extraction of first premolars, and 15 patients had Class I malocclusion Angle and 6 

Class II malocclusion. Evaluated 72 canines and 72 molars (each), 42 canines and 

molars and 30 canines and molars. The initial retraction of the canines was 

performed with segmental arch 0.014” through nickel titanium spring with a 150g of 

force. One of the canines was irradiated with diode laser, the application protocol of 

780nm/40mW/10J/cm2/0, 4J-by-point, five points for buccal and lingual by five points 

in the root, totaling Et = 4J. This application was made on the day that it was 

activated spring retraction, and in the contralateral canine simulation was carried out 

(placebo). Thirty days on average, a further activation of the spring and laser 

application in the same canine that already irradiated. A cone beam computed 

tomography  was performed at the beginning of the treatment (T1) and after on 

average of 30 days of the fourth activation, in a total period of 5 months (T2). The 

cephalometric measurements were carried out using 3D Radiocef (Radiomemory) in 

order to compare the movement of canine irradiate and its inclination in relation to 

their contralateral non-irradiated and the amount of mesial movement of first molar 

and its inclination on the irradiated compared to unirradiated, besides  the   difference   

xviii 



  

 

and ratio  of retraction and loss  of  anchorage.  For this, we performed the test "t" 

test paired (p <0.05). The results showed that the upper dental arch was no 

statistically significant difference in all variables between the side irradiated and 

unirradiated side. However, in the lower arch was a statistically significant increase in 

the rate of movement of irradiated canines compared to their contralateral, which 

resulted in a higher rate of retraction and the difference between the amount of 

retraction for the loss of anchorage. Thus, we concluded that the low-intensity laser 

used in dosimetry and with only one application accelerated orthodontic movement in 

the lower jaw, so as to minimize the loss in proportion anchor without the use of an 

anchorage device. 

 

 

 

 

Keywords: laser therapy, low-level, orthodontic movement, cone-beam computed 

tomography. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xix 



  

   

 

 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx 

Figura 1- Fotografias extrabucais frontal, lateral e sorrindo de um paciente 

selecionado para a amostra………………………………………………………. 

Figura 2- Fotos intrabucais frontal, lateral esqueda e direita de um paciente 

selecionado para a amostra………………………………………………………. 

Figura 3- Aparelho ortodôntico montado antes do encaminhamento das 

extrações dentárias………………………………………………………………... 

Figura 4- Após a realização das extrações, o fio e a mola de Nitinol fechada 

foram instaladas……………………………………………………………………. 

Figura 5- Laser de baixa intensidade (Twin Flex II, MMOptics)………………. 

Figura 6- Pontos de aplicação do laser de baixa intensidade………………… 

Figura 7 – Aplicação do laser de baixa intensidade, paciente e profissional 

utilizando óculos de proteção…………………………………………………….. 

Figura 8 – Aparelho de tomografia computadorizada I-CAT e paciente da 

amostra pocisionada para obtenção da imagem……………………………….. 

Figura 9 – Obtenção da imagem no aparelho de tomografia 

computadorizada Cone beam i-CAT nos três cortes: coronal (a), sagital (b) 

e axial(c)…………………………………………………………………………….. 

Figura 10 - Mensuração da medida da face distal do incisivo lateral superior 

até a face mesial do canino superior no modelo de estudo inicial por meio 

de paquímetro digital………………………………………………………………. 

Figura 11 - Programa Radiocef Studio 2 3D mostrando o lado esquerdo de 

um paciente da amostra no início do tratamento……………………................ 

Figura 12 – Programa Radiocef Studio 2 3D mostrando o lado direito de um 

paciente da amostra no início do tratamento………………….......................... 

 

 

39 

 

39 

 

40 

 

41 

43 

44 

 

44 

 

46 

 

 

47 

 

 

48 

 

49 

 

49 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxi 

Tabela 1 – Erro do método nos modelos de estudo - teste “t” pareado e 

fórmula de Dahlberg ....................................................................................... 

 

Tabela 2 – Erro do método das medidas realizadas na tomografia 

computadorizada - teste “t” pareado e fórmula de Dahlberg........................... 

 

Tabela 3 – Posição inicial de caninos e pré-molares entre os lados irradiado 

e não irradiado - arco dentário superior e inferior - teste “t”pareado............... 

 

Tabela 4 – Alterações promovidas pela retração inicial dos caninos – arco 

dentário superior - teste “t” pareado................................................................ 

 

Tabela 5 – Alterações promovidas pela retração inicial dos caninos – arco 

dentário inferior - teste “t” pareado.................................................................. 

 

Tabela 6 – Comparação entre as alterações ocorridas entre os lados 

irradiado e não irradiado no arco dentário superir - teste “t” 

pareado............................................................................................................ 

 

Tabela 7– Comparação entre as alterações ocorridas entre os lados 

irradiado e não irradiado no arco dentário inferior - teste “t” 

pareado............................................................................................................ 

 

 

60 

 

 

61 

 

 

62 

 

 

63 

 

 

64 

 

 

 

65 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 
 
 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 
 
 

 
2D   bidimensional 

3D   tridimensional 

ATP   adenosina trifosfato 

CBCT   cone beam computed tomography 

CT   computed tomography 

DNA   ácido desoxirribonucleico 

Et   Energia total 

g   gramas 

GaAlAs  Arseneto de Gálio e Alumínio 

GaAs   Arseneto de Gálio 

HeNe   Hélio-Neônio 

J   Joule 

J/cm2                       Joule por centímetro quadrado 

LILT   Low Intensity Laser Therapy 

LLL   Low-level laser 

LLLT   Low-level laser therapy 

Mm   milímetros 

mmHg   milímetros de Mercúrio 

mW   miliwatts 

mW/cm2  miliwatts por centímetro quadrado 

nm             nanômetro 

RNA   ácido ribonucleiclo 

TC    tomografia computadorizada 

 

xxii 



  

 
  

 

 

 

1 Introdução 



  

I n t r o d u ç ã o  | 2 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
 
 
  

A palavra laser significa amplificação da luz por ação estimulada de radiação 

(“Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”)3,4,12,19. 

 

A utilização terapêutica da energia luminosa vem desde os primórdios da 

civilização. Gregos e romanos sabiam que a luz solar contribuía para a cura, no 

entanto, foram os indianos, em 1400 a.C. os primeiros a utilizar a fotoquimioterapia 

por meio de uma pomada natural capaz de absorver a luz solar, promovendo um 

efeito terapêutico no tratamento do vitiligo (BRUGNERA e ZANIN3, 2001).  

 

Atualmente, a utilização do laser vem se tornando cada vez mais freqüente na 

clínica odontológica, trazendo benefícios aos pacientes das diversas especialidades. 

Na Ortodontia, a laserterapia tem demonstrado ser eficiente na analgesia e 

biomodulação, ou seja, aceleração dos processos de multiplicação e regeneração 

celular, com efeitos analgésicos e anti-inflamatórios (GUTKNECHT, EDUARDO19, 

2004; MATEOS31, 2005; NEVES35 et al., 2005) . Como o mecanismo de ação do 

laser de baixa intensidade é a fotobioestimulação, ele possui a capacidade de 

acelerar as trocas metabólicas, proporcionando de forma mais rápida a reabsorção e 

neoformação óssea que são necessárias para a movimentação ortodôntica (KASAI24 

, 1996) . 

 

Estudos recentes mostram o efeito do laser de baixa intensidade na 

aceleração da movimentação ortodôntica. CRUZ9, em 2004, utilizou o protocolo de 

aplicação do laser de 780nm/20mW/5J/cm2, sendo que este foi aplicado no primeiro 

dia após a ativação, no 3°, 7° e 14° de cada mês. SOUSA53, em 2008, utilizou o 

mesmo protocolo de ativação de CRUZ9 (2004), porém, o laser foi aplicado nos  dias  
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0, 3, 7 pós ativação, ou seja, com um dia a menos de aplicação. Ambos os estudos 

mostraram que houve uma aceleração da movimentação ortodôntica, contudo vale 

ressaltar a dificuldade, ou até mesmo, a inviabilidade clínica da aplicação do laser 

em várias sessões após a ativação ortodôntica.  

 

Adicionado a isto, vale lembrar que durante o tratamento ortodôntico, a 

movimentação dos dentes obedece a 3ª Lei de Newton, em que “para toda força que 

surgir num corpo como resultado da interação com um segundo corpo, deve surgir 

nesse segundo, outra força chamada de reação, cuja intensidade e direção são as 

mesmas da primeira, mas em sentido oposto”. Geralmente, as forças de reação 

durante o tratamento ortodôntico são indesejáveis, pois levariam os dentes 

chamados de ancoragem a posições não planejadas, o que poderia impedir ou 

dificultar a obtenção dos objetivos do tratamento ortodôntico. Assim, o controle de 

ancoragem é fundamental durante a movimentação dentária, para que as forças de 

reação sejam anuladas, e é um dos problemas que aflige o profissional no 

planejamento e tratamento ortodôntico. (PETRELLI40, 1993). 

 

Rotineiramente, para o controle da ancoragem são utilizados aparelhos de 

ancoragem como barra transpalatina, botão de Nance, aparelho extrabucal, placa 

lábio-ativa ou mais atualmente os mini-implantes. Contudo, em muitos casos há a 

dependência da colaboração do paciente, a necessidade de um procedimento 

cirúrgico (mini-implantes) ou mesmo o custo de mais um aparelho ortodôntico para a 

obtenção de uma ancoragem moderada a absoluta. 

 

Contudo, diante dos resultados da aceleração da movimentação dos caninos 

após aplicação do laser de baixa intensidade (CRUZ9, em 2004; SOUSA53, em 2008; 

YOUSSEF62, em 2008), torna-se lícito supor que a quantidade de perda de 

ancoragem provavelmente será menor, já que demandará menos tempo para que a 

retração total do canino do lado irradiado seja realizada.  
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Desta forma, diante de uma possível aceleração da movimentação do canino 

e uma menor perda de ancoragem total do lado irradiado, buscou-se no presente 

estudo avaliar a velocidade de movimentação ortodôntica dos caninos e seus efeitos 

na ancoragem dos molares em decorrência da aplicação do laser de baixa 

intensidade por meio de tomografia computadorizada de feixe cônico. Este estudo 

também procurou avaliar o protocolo de aplicação do laser aumentando sua energia 

total e reduzindo sua aplicação para uma vez ao mês, tornando-o mais viável 

clinicamente, sendo 780nm/40mW/10J/cm2/0,4 J ponto/Et=4J. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
  
 
 
 

A revisão de literatura foi dividida nos seguintes tópicos:  
 

 
2.1  Laser de baixa intensidade em Ortodontia 
 
2.2  Movimentação Ortodôntica-Força ótima 

 
2.3  Ancoragem Ortodôntica 

 
2.4  Tomografia Computadorizada feixe cônico na Ortodontia 

 

 

2.1 Laser de baixa intensidade em Ortodontia 

 

A palavra laser significa amplificação da luz por emissão estimulada de 

radiação (“Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”). (BRUGNERA; 

GENOVESE; VILLA3, 1991). 

 

O laser possui propriedades diferenciais como monocromaticidade, coerência 

e direcionalidade e colimação. Além disso, o laser pode depositar uma grande 

quantidade de energia nos tecidos biológicos com extrema precisão, o que permite 

sua utilização em diagnóstico e terapias nas mais diversas áreas (EDUARDO; 

GOUW-SOARES; HAYPEK12, 2002). 

 

O laser de baixa intensidade também é denominado de laser de baixa 

potência,  laser terapêutico,  laser mole e laser a frio.  Sendo que a terapia com esse  
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laser é chamada de Low Intensity Laser Therapy, ou seja, terapia com laser de baixa 

intensidade (LILT). Esse laser possui um custo mais acessível e permite muitas 

aplicações clínicas (GUTKNECHT, EDUARDO19, 2004; MATEOS31, 2005; NEVES et 

al.35, 2005). Em ortodontia o laser de baixa intensidade pode ser utilizado para a 

reparação óssea após a expansão rápida da maxila; odontalgia decorrentes da 

movimentação ortodônticas; reparo de úlceras traumáticas originadas pelos 

acessórios ortodônticos (NEVES et al.35, 2005) e para a aceleração da 

movimentação ortodôntica (CRUZ et al.9, em 2004; SOUSA53, em 2008; YOUSSEF 

et al.62, 2008). 

 

SMITH54 (1991) afirmou que um bom trabalho em fotobiologia, deveria 

especificar o comprimento de onda, potência, densidade de energia, área irradiada, 

tempo de irradiação, pois só assim, o experimento poderá ser comparado, repetido 

ou como sendo referência de apoio. 

 

Sendo assim, a dosimetria é o conjunto de manobras e táticas que o 

pesquisador utiliza para adequar a fonte de luz para que o tecido alvo absorva a 

quantidade de energia mais eficiente para o tratamento. (LIZARELLI28, 2007) 

 

O comprimento de onda é uma característica extremamente importante, pois 

define a profundidade de penetração da luz no tecido alvo. Os comprimentos de 

onda mais empregados para realizar a laserterapia de baixa intensidade estão na 

faixa do vermelho (630 a700nm) e infravermelho (700 a 904nm). O laser vermelho 

penetra menos no tecido biológico e, portanto, é indicado para reparos teciduais 

(cicatrização e drenagem local). O laser infravermelho, mais penetrante, é o 

comprimento de onda de eleição para reparos neurais e também quando se busca 

tecidos mais profundos, como o tecido ósseo. (LIZARELLI28, 2007). 

 

A Potência (W) informa a capacidade de um equipamento fornecer energia, 

provocando maior ou menor reação fotobiológica, sendo representada pela fórmula: 
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 Potência (W)= Energia (J) 

                        Tempo (s) 

 

A Densidade de energia (J/cm2)  é a quantidade de energia aplicada no tecido 

com relação à área sobre a qual esta energia é aplicada, ou seja, é a distribuição da 

energia por unidade de área 

 

 Densidade de energia( J/cm2)= Potência (W) x Tempo (s) 

                                                                          Área (cm2) 

 

E a energia (J) é a quantidade de luz depositada no tecido tratado. 

 

 Energia (J)= Potência (W) x Tempo 

 

 

A maneira como o laser é absorvido nos tecidos ainda foi totalmente 

elucidada. Porém, Lizarelli28 (2007) sugere que a absorção de fótons por parte da 

célula seja diretamente por captação pelos cromóforos, também denominados 

fotorreceptores, que possuem a capacidade de absorver a luz num determinado 

comprimento de onda, mas não são especializadas para isto. 

 

Essa absorção de luz pelos cromóforos produz uma resposta biológica, 

denominada fotobioestimulação (KASAI et al24, 1996). Esta absorção é feita por uma 

molécula que poderá transferir energia para outras moléculas e com isso ativar 

outras, que poderão causar reações químicas nos tecidos (LIZARELLI28, 2007). 

 

O laser de baixa intensidade desencadeia dentro das células uma série de 

reações químicas, acelerando alguns processos metabólicos e desacelerando 

outros. Essas reações resultam em importantes efeitos analgésicos, 

antiínflamatórios e de bioestimulação, ou seja, de aceleração dos processos de 

multiplicação e regeneração celular. Para que estes efeitos aconteçam, o laser deve  
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ser usado dentro dos parâmetros adequados para cada caso, no que diz respeito ao 

comprimento de onda, tempo, intensidade, dose e forma de exposição à radiação 

(MATEOS31, 2005). 

 

O efeito analgésico do laser de baixa intensidade se dá por meio de dois 

mecanismos diferentes: estimula a produção de betaendorfina e inibe a liberação do 

ácido araquidônico. A betaendorfina é um mediador natural produzido pelo 

organismo para reduzir a dor. Sendo que, o ácido araquidônico é uma substância 

produzida localmente a partir de células lesadas, que gera metabólitos que 

interagem com os receptores de dor. Quanto maior a quantidade de ácido 

araquidônico no local, maior será a dor (MATEOS31, 2005). 

 

O efeito antiínflamatório do laser de baixa intensidade ocorre graças a uma 

inibição dos aspectos negativos da reação inflamatória, mantendo e até acentuando 

os aspectos positivos dessa reação de defesa do organismo. Assim, de um lado tem 

um efeito vasodilatador, e estimula a degranulação de mastócitos (células do tecido 

conjuntivo que contêm mediadores da inflamação). Por outro lado, o laser controla o 

edema inflamatório, o que dificulta a chegada de nutrientes e a remoção de 

catabólitos do local (MATEOS31, 2005). 

 

O laser terapêutico acelera os processos de reprodução e reparo celular por 

estimular tanto a síntese de DNA e RNA, bases da multiplicação celular, como a 

produção de ATP, que é a energia celular. Muitos estudos (KAWASAKI; SHIMIZU25, 

2000; MATEOS31, 2005; COOMBE et al.8, 2001; GOULART et al.18, 2006; KIM et 

al.26, 2008) comprovam que os tecidos submetidos à radiação do laser de baixa 

intensidade têm seus processos de reparo acelerados. 

 

Baseados nos efeitos do laser de baixa intensidade, muitos estudos estão 

sendo realizados na área de Odontologia, bem como na Ortodontia, almejando-se os 

melhores resultados por meio de uma dosimetria correta. 
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TAKEDA57, em 1988, mostrou o efeito benéfico do laser de baixa intensidade 

na cicatrização óssea por meio de um estudo em 24 ratos. Os ratos foram 

sacrificados 0, 2, 4 e 7 dias após a realização das extrações dentárias, sendo que o  

laser de baixa intensidade (GaAs) com comprimento de onda de 904nm, potência de 

25mW/cm², densidade de energia 20J/cm², foi aplicado por 5 minutos por dia. No  

grupo controle não foi aplicado o laser. Os ratos sacrificados no dia 0, logo após as 

extrações, apresentaram um alvéolo preenchido por sangue e remanescentes de 

células do ligamento periodontal. Nesta fase, não houve diferença do grupo 

experimental em relação ao controle. Nos ratos sacrificados no segundo dia, 

observou-se no grupo controle, um alvéolo preenchido com coágulo e um início de 

proliferação de fibroblastos; no grupo irradiado, a proliferação de fibroblastos foi bem 

evidente. Nos ratos sacrificados no quarto dia, no grupo controle, o alvéolo estava 

preenchido com tecido de granulação e início da formação de trabeculado ósseo, no 

grupo irradiado, a formação do trabeculado ósseo estava bem avançada, com início 

de ossificação. Nos ratos sacrificados no sétimo dia, o grupo controle mostrou um 

alvéolo quase preenchido pela nova formação óssea, enquanto que no grupo 

irradiado o alvéolo apresentou um trabeculado espesso. O autor concluiu que o uso 

do laser de baixa intensidade (GaAs) acelera a cicatrização óssea, aumentando a 

vascularização e a síntese de colágeno e fibroblastos, tendo como conseqüência um 

aumento da velocidade de neoformação óssea. 

 

ROCHKIND et al.45, em 1989, mostraram o efeito sistêmico da irradiação do 

laser de baixa potência (HeNe) sobre a recuperação do sistema nervoso periférico 

central , bem como a cicatrização de feridas cutâneas e queimaduras. O laser foi 

testado em vários grupos de ratos submetidos a ferimentos por meio de incisões 

musculares em ambas as pernas (grupo A), queimaduras bilaterais (grupo B) e 

ferimento com exposição dos nervos periféricos bilaterais (grupo C). Em todos os 

grupos a irradiação do laser foi realizada somente em um dos lados, sendo que um 

lado foi considerado como grupo controle. Para todos os grupos havia um grupo 

controle correspondente, em que as mesmas injúrias foram realizadas, porém o 

laser não foi aplicado.  Em todos os grupos em que o laser foi aplicado observaram-  
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se recuperação dos tecidos injuriados em ambos os lados, porém com melhores 

resultados no lado em que o laser foi aplicado diretamente, enquanto que no grupo 

controle correspondente observou-se necrose e até gangrena bilateral. Sendo que 

quando aplicado o laser de baixa intensidade no nervo periférico lesado, evita a 

formação de cicatrizes, a vascularização aumenta, reduz a degeneração muscular 

circundante e acelera a regeneração do nervo lesado. Com isso, os autores 

concluíram que o laser pode ter efeitos sistêmicos, agindo não só no local aplicado. 

 

SAITO; SHIMIZU46, em 1997, investigaram os efeitos da irradiação do laser 

de baixa intensidade na regeneração óssea durante a expansão da sutura palatina 

mediana em ratos. O laser de diodo (GaAlAs) com comprimento de onda de 830nm, 

potência de 100mW e densidade de energia de 35,3J/cm² foi aplicado na sutura 

palatina mediana durante a expansão. Foram utilizados 56 ratos que foram divididos 

em 5 grupos, sendo grupo 1 ou não tratado; grupo 2 ou controle: a sutura palatina foi 

expandida mas não irradiada; grupo3 grupo irradiado por 7 dias: (a) 3 minutos por 

dia e (b) 10 minutos por dia aplicado até o dia 6 com energia total de 126J e 420J, 

respectivamente, e grupo 4 grupo irradiado por 3 dias: (a) 7 minutos por dia nos dias 

0 até 2 (b) 7 minutos por dia nos dias 4 até 6 com energia total de 126J, e grupo 5 

grupo com irradiação única: irradiação durante 21 minutos ininterruptos após a 

expansão no dia 0, num total de 126J. A irradiação durante os períodos iniciais da 

expansão (0 a 2 dias) foram mais efetivas do que nas áreas em que o laser foi 

aplicado no período de 4 a 6 dias e no grupo com irradiação única não houve 

nenhum efeito na regeneração óssea. Os resultados mostraram que a irradiação 

com o laser de baixa intensidade pode acelerar a regeneração óssea na sutura 

palatina mediana durante a expansão da sutura palatina e que este efeito não 

depende somente da dose total de irradiação mas também do tempo e da freqüência 

de irradiação. 

 

KAWASAKI; SHIMIZU25 (2000) avaliaram os efeitos do laser de baixa 

intensidade na remodelação óssea durante o movimento dentário em ratos. Para o 

estudo,  foram utilizados  48 ratos,  sendo  que 24 ratos foram usados para a análise  
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histomorfométrica e 24 para a análise histológica. Para causar um movimento 

ortodôntico, foram aplicadas 10g de força nos molares dos ratos. O laser de diodo 

(GaAlAs) foi utilizado para irradiar a área ao redor do dente movimentado, e depois 

de 12 dias, foi mensurada a quantidade de movimentação. Os resultados mostraram 

que no grupo irradiado com laser, a quantidade de movimento dentário foi 

significantemente maior (1,3mm) do que no lado não irradiado. Sendo que, a 

quantidade de formação óssea e o índice de proliferação celular no lado de tensão e 

o número de osteoclastos no lado de pressão foram todos significantemente maiores 

no grupo irradiado em relação do não irradiado. Portanto, os autores concluíram que 

os resultados sugerem que a irradiação com o laser de baixa intensidade pode 

acelerar o movimento ortodôntico. 

 

DÖRTBUDAK et al11, em 2000, avaliaram a bioestimulação óssea promovida 

pelo laser de diodo nas células osteoblásticas. Foram utilizadas para o estudo 30 

culturas de células que foram irradiadas e 30 não-irradiadas. O laser de diodo foi 

aplicado de forma pulsátil com 690nm, potência de 21mW, com densidade de 

energia de 1,6J/cm², durante 60 segundos nos dias 3, 5 e 7.  Em todas as culturas 

irradiadas foram encontradas maior deposição óssea do que naquelas não 

irradiadas. Assim, a aplicação do laser de diodo pulsátil tem um efeito bioestimulante 

nos osteoblastos in vitro, que poderia ser utilizado para a osseointegração de 

implantes, por exemplo. 

 

COOMBE et al. 8, em 2001, analisaram in vitro os efeitos da laserterapia sobre 

as células osteoblásicas. Foram utilizadas células pertencentes à linhagem de 

osteossarcoma humano que foram irradiadas com laser de diodo (GaAlAs) com uma 

única dose diária durante 10 dias. O laser foi aplicado segundo o protocolo de 

830nm, 90mW e níveis de energia de 0,3; 0,5; 1; 2 e 4J (densidade de energia 

variando de 1,7 até 25,1 J/cm²). Foi avaliada a atividade de fosfatase alcalina, 

aumento de Ca+ intracelular, proliferação celular e verificação do tempo de resposta 

máxima após a irradiação e comparado com o grupo controle. Os resultados 

encontrados  demonstraram  que o grupo de células irradiadas teve um aumento de  
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crescimento maior quando comparadas com o grupo controle; não houve diferenças 

estatisticamente significantes no nível de fosfatase alcalina entre o grupo controle e 

o grupo irradiado, porém houve um aumento do Ca+ intracelular nas células 

irradiadas. Os autores sugeriram que esses resultados, apesar da necessidade de 

mais estudos, indicam que o laser de baixa intensidade pode ser um potente 

acelerador na movimentação ortodôntica.  

 

CRUZ et al. 9, em 2004, avaliaram os efeitos do laser de baixa intensidade na 

velocidade do movimento ortodôntico em dentes humanos. Foram selecionados 11 

pacientes que necessitavam da extração dos primeiros pré-molares superiores, 

sendo que um lado da arcada foi considerado grupo controle, que não foi irradiado. 

Para a retração dos caninos foi utilizada uma mola de níquel-titânio com 150g de 

força e reativada a cada 30 dias. O laser de diodo foi aplicado com um comprimento 

de onda de 780nm, durante 10 segundos, com potência de 20 mW e uma dose de 

5J/cm². O laser foi aplicado no canino em 5 pontos por vestibular e 5 pontos por 

palatino. As aplicações aconteceram no primeiro dia, 3°, 7° e 14° após ativação do 

aparelho, de cada mês. Os resultados mostraram que houve uma maior aceleração 

da retração dos caninos do lado irradiado com o laser de baixa intensidade quando 

comparado ao grupo controle. Portanto, os resultados sugerem que o laser de baixa 

intensidade acelera o movimento dos dentes e pode reduzir o tempo do tratamento 

ortodôntico. 

 

NEVES et al.35, em 2005, em revisão de literatura mostraram que o laser vem 

sendo amplamente utilizado na Odontologia, beneficiando o paciente com 

tratamentos atraumáticos, indolor, com melhor pós-operatório. A Ortodontia também 

tem muito a ganhar com a utilização da luz laser, apesar de suas aplicações e seus 

efeitos não se encontrarem bem difundidos entre os profissionais. O laser, segundo 

os autores, pode ser utilizado na Ortodontia na descolagem de braquetes cerâmicos; 

na expansão rápida da maxila para diminuição do desconforto e dor e para acelerar 

o processo de reparação óssea; odontalgia decorrente da movimentação 

ortodôntica,  o  laser  possui  ação  analgésica,  antiinflamatória   e  de   reparação   
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dentinária; polimerização da resina durante a colagem de braquetes; diagnóstico de 

lesão de mancha branca em pacientes ortodônticos; úlceras traumáticas. A 

laserterapia pode contribuir para a evolução do tratamento ortodôntico, trazendo 

benefícios para o profissional e para o paciente. Porém, mais estudos devem ser 

realizados para verificar com mais detalhes as indicações e as possíveis contra-

indicações do laser no tratamento ortodôntico.  

 

LIMPANICHKUL et al.27, em 2006, testaram a hipótese de combinar forças 

mecânicas com a terapia do laser de baixa intensidade (GaAlAs)  para aumentar o 

movimento ortodôntico dos dentes. Foram selecionados 12 pacientes jovens que 

necessitavam da extração dos primeiros pré-molares. Posteriormente foi realizada a 

retração de caninos com molas de NiTi (150g). O laser de baixa intensidade foi 

aplicado nas faces vestibular, palatina e distal dos caninos do lado irradiado com o 

laser com potência de 100mW, espectro de área de 0,09 cm², densidade de energia 

de 25J/cm², durante 23 segundos por ponto .Foi realizada uma aplicação placebo no 

lado contralateral. O laser foi aplicado imediatamente após a ativação da mola e 

reaplicado nos dois dias seguintes. Foram realizadas moldagens no final do 

primeiro, segundo e terceiro mês. A movimentação dos dentes foi medida tendo 

como referência as rugas palatinas. Os resultados mostraram que não houve 

diferença estatisticamente significante na quantidade de movimentação dos caninos 

do lado irradiado em relação ao placebo. Os autores concluíram que a densidade de 

energia do laser de diodo utilizada de 25J/cm² foi provavelmente muito baixa para 

promover um efeito estimulante no índice de movimento ortodôntico do dente. 

 

TURHANI et al.59, em 2006, analisaram o efeito da irradiação única com o 

laser de baixa intensidade na percepção da dor em pacientes durante o tratamento 

ortodôntico. Setenta e seis pacientes foram incluídos neste estudo cego, sendo 

divididos em 2 grupos. O grupo 1 recebeu uma única dose do laser de baixa 

intensidade (670nm/ 75mW) por 30 segundos por dente. No grupo 2 recebeu a 

terapia laser placebo, sem irradiação do laser ativa. A percepção da dor foi avaliada 

decorridos 6, 30 e 54 horas após a aplicação do laser de baixa intensidade por meio  
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de uma auto-avaliação com um questionário padronizado. Houve diferenças na 

percepção da dor entre os 2 grupos. O número de pacientes que relataram dor 

menos 6 horas foi significativamente menor no G1 (n = 14) que no G2 (n = 29) p 

<0,05, e as diferenças mantiveram-se em 30 horas (G1 n = 22; n G2 = 33)  p <0,05. 

Após 54 horas, não foram observadas diferenças significativas entre o número de 

pacientes que relataram dor (G1 n = 20; G2 n = 25. Os autores concluíram que o 

laser de baixa intensidade aplicado imediatamente após a instalação do aparelho 

reduziu a prevalência da percepção da dor no tempo de 6 e 30 horas. Assim, o laser 

de baixa intensidade pode ter efeitos positivos em pacientes ortodônticos não só 

imediatamente após a instalação do aparelho, mas também para prevenir a dor 

durante o tratamento. 

 

GOULART et al.18, em 2006, realizaram um estudo experimental em cães 

para avaliar a velocidade de movimentação dentária dos primeiros molares e dos 

segundos pré-molares, sendo os dentes contralaterais placebo. Foram utilizados 2 

grupos de cães: o grupo I, recebeu uma dose de 5,25 J/cm2 (energia de 70mW, 

durante 3 segundos, com um total de energia de 0,21J) na área alveolar 

correspondente ao terço médio  da raiz distal do segundo  pré-molar, no grupo II, 

recebeu uma dosagem de 35J/cm2 (energia de 70mW durante 20 segundos, com 

uma energia total de 1,4J). As irradiações eram feitas a cada sete dias, num total de 

nove irradiações. A distância entre os segundos pré-molares e primeiros molares foi 

medida a cada 21 dias e os resultados encontrados demonstram que o laser pode 

acelerar a movimentação ortodôntica, quando aplicado numa dosagem de 

5,25J/cm2. Contudo, dosagens altas, de 35 J/cm2, podem retardar a movimentação. 

 

SEIFI et al.50, em 2007, estudaram o efeito de dois tipos de aplicação laser de 

baixa intensidade na movimentação ortodôntica em ratos. Foi utilizada a dosimetria 

do laser com comprimento de onda de 850nm  de forma pulsada e com comprimento 

de onda 630nm (KLO3 laser, Technika, Russia) de forma contínua. Utilizaram 18 

ratos divididos em 3 grupos, grupo laser de forma pulsada, de forma contínua e 

grupo controle.  Para  o  movimento ortodôntico foram instaladas molas fechadas de 
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 níquel-titânio no primeiro molar inferior com 100-120g de força. Os grupos foram 

irradiados com o laser durante 9 dias, com o seguinte protocolo: em um grupo foi 

aplicado o laser com um comprimento de onda 850nm, de forma pulsada e potência 

de 5mW, durante 3 minutos por dia e o outro grupo recebeu uma dose contínua de 

630nm e potência de 10mW durante 5 minutos por dia. Foram medidas as distâncias 

entre a distal do primeiro molar e a mesial do segundo molar. Houve uma diminuição 

estatisticamente significativa na velocidade de movimentação dos dentes em 

comparação com o grupo controle. Porém, não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos irradiados com o laser.  

 

PRETEL, LIZARELLI; RAMALHO39, em 2007, avaliaram o reparo ósseo em 

defeitos criados na mandíbula de ratos depois da aplicação do laser infravermelho 

de baixa intensidade diretamente sobre o tecido lesado. Foram utilizados 30 ratos 

divididos em 2 grupos, um grupo controle e um grupo laser. O grupo laser foi 

irradiado com o laser diodo com comprimento de onda de 780nm, potência de 

35mW, durante 40 segundos, dose 178J/cm², energia de 1,4J diretamente na área 

afetada. Os resultados histológicos mostraram que houve a formação óssea em 

ambos os grupos. No entanto, o grupo laser exibiu uma resposta mais acelerada dos 

tecidos quando comparado ao grupo controle, abreviando a reação inflamatória 

inicial e promovendo uma formação de matriz óssea mais rápida em 15 a 45 dias. 

Por outro lado, não houve nenhuma diferença estatisticamente significante entre os 

grupos após 60 dias. A utilização do LLLT infravermelho diretamente sobre o tecido 

lesado mostrou um efeito de bioestimulação sobre a remodelação óssea, 

estimulando a modulação da resposta inflamatória inicial e antecipando o reparo. Os 

autores concluíram que uma simples aplicação de laser no tecido lesado foi efetiva 

para acelerar o processo de reparo ósseo quando comparado com o grupo que não 

utilizou o laser. 

 

CEPERA et al.7, em 2008, realizou um estudo para avaliar os efeitos do laser 

de baixa intensidade na regeneração óssea no procedimento de expansão rápida da 

maxila. Utilizou-se 27 indivíduos  com  média  de idade de  10,2 anos,  divididos  em  
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dois grupos: grupo laser (n=14), no qual se realizou a expansão rápida da maxila, 

associada ao laser e grupo sem laser (n=13), que realizou somente a expansão 

rápida da maxila. O protocolo de ativação do parafuso expansor foi de 1 volta 

completa no primeiro dia e ½ volta diária até a sobrecorreção. O laser utilizado foi o 

de diodo (TWIN Laser – MMOptics®, São Carlos), seguindo o protocolo de 

aplicação: comprimento de onda de 780nm, potência de 40mW, densidade de 

10J/cm2, em 10 pontos localizados ao redor da sutura palatina mediana. Os 

estágios de aplicação foram: L1 (do primeiro ao quinto dia de aplicação), L2 

(travamento do parafuso e 3 dias seguidos), L3, L4 e L5 (após 7, 14 e 21 dias do L2, 

respectivamente). Radiografias oclusais da maxila foram realizadas com auxílio de 

uma escala de alumínio, para referencial densitométrico, em diferentes tempos: T1 

(inicial), T2 (dia de travamento do parafuso), T3 (3 a 5 dias do T2), T4 (30 dias do 

T3), T5 (60 dias do T4). Os resultados mostraram  que para o grupo laser, os dados 

mostram que houve uma queda significante de densidade durante a abertura do 

parafuso (T2-T1), um aumento significante da mesma no período final de avaliação 

(T5-T4), e um aumento também da densidade no período de regeneração 

propriamente dito (T5-T2), ou seja, a partir do momento em que finalizou a fase de 

abertura do parafuso expansor. Enquanto que no grupo sem laser, a densidade não 

mostrou diferença estatisticamente significantemente em nenhum período analisado. 

Os resultados mostraram que o laser propiciou consideravelmente uma melhor 

abertura da sutura palatina mediana, além de influenciar no processo de 

regeneração óssea da sutura, acelerando seus processos de reparo. 

  

SOUSA53, em 2008, investigou os efeitos do laser de baixa intensidade na 

velocidade de movimentação ortodôntica de caninos submetidos à retração inicial. A 

amostra constou de 26 caninos superiores e inferiores submetidos à retração inicial 

realizada com mola de NiTi, com força de 150g. Um dos caninos foi irradiado com 

laser de diodo, seguindo o protocolo de aplicação: 780nm/20mW/5J/cm2/0,2J por 

ponto/ Et=2J, nos dias 0, 3 e 7 pós ativação, sendo que o contralateral foi 

considerado placebo. A retração em média durou 4 meses, num total de 9 

aplicações de laser.  Os  modelos de cada mês foram escaneados com  scanner  3D  
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(3 Shape) e as imagens tridimensionais foram analisadas por meio do Software 

Geomagic Studio 5 para a mensuração da quantidade de movimentação dos 

caninos retraídos. Foi empregada a análise de variância a três critérios, seguida pelo 

teste Tukey (p<0,05). Para a verificação da integridade tecidual foram efetuadas 

radiografias periapicais iniciais e finais dos caninos retraídos e dos molares, nas 

quais foram avaliados uma possível reabsorção da crista óssea alveolar, por meio 

da distância da crista óssea alveolar até a junção cemento-esmalte e os níveis de 

reabsorção radicular por meio do índice de Levander e Malmgreen, sendo este 

último realizado somente nos caninos retraídos. Para isto, foi empregado o teste não 

paramétrico de Wilcoxon (p<0,05). Os resultados indicaram que houve um aumento 

estatisticamente significante na velocidade de movimentação dos caninos irradiados 

comparados com o seu contralateral, em todos os tempos avaliados, como também 

a preservação da integridade tecidual. A autora conclui que o laser de diodo pode 

acelerar a movimentação ortodôntica, podendo contribuir para a diminuição do 

tempo de tratamento ortodôntico. 

 

 KIM et al.26, em 2008, investigaram os efeitos da irradiação do laser de baixa 

intensidade no processo de turnover da fibronectina e colágeno tipo I nas doenças 

dos tecidos periodontais durante o tratamento ortodôntico em ratos. Trinta ratos com 

idade de 15 semanas foram selecionados para o estudo, sendo 15 ratos para o 

grupo experimental e 15 para o grupo controle. No grupo experimental, o laser de 

diodo de gálio-alumínio-arseneto (GaAlAs) com comprimento de onda de 880nm e 

potência de 96mW foi aplicado três áreas do incisivo superior em ambas as faces 

vestibular e palatina. A irradiação foi por contato por um tempo de 10 segundos, com 

0,83J/cm² de dose de energia, uma vez ao dia durante 7 dias, com uma dose total 

diária de 4,98J/cm². No total, a dose de energia foi de 34,86 J/cm². Os animais foram 

mortos nos dias 1, 3, 7, 14 e 21. Não houve diferença entre os dois grupos na 

quantidade do movimento ortodôntico. O resultado imunohistoquímico mostrou que a 

fibronectina e o colágeno tipo I no grupo experimental tiveram um aumento 

estatisticamente significante no primeiro dia, com uma distribuição mais regular do 

que no grupo de controle, sendo que esta diferença foi mantida até o final do estudo 
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 (dia 21). Estes resultados sugerem que a irradiação com LLL facilita a 

reorganização dos tecidos durante o movimento de dentes em ratos. 

 

YOUSSEF et al.62, em 2008, avaliaram o efeito do laser de baixa intensidade 

de diodo (GaAlAs) com um comprimento de onda de 809nm e potência de 100mW 

na retração de caninos durante o tratamento ortodôntico e também avaliaram a dor 

durante este tratamento. Para o estudo foram selecionados 15 indivíduos com idade 

entre 14 e 23 anos que necessitavam de extração de primeiros pré-molares 

superiores e inferiores devido ao apinhamento ou biprotusão dentária. Para a 

retração dos caninos foi utilizada uma mola de Ricketts com 150g de força, que foi 

reativada a cada 21 dias. O lado direito superior e inferior foi escolhido para ser o 

lado irradiado com o laser, e o lado esquerdo superior e inferior foi considerado o 

grupo controle. O laser foi aplicado em três pontos no canino, na região cervical por 

10 segundos, na região média por 20 segundos e no ápice por 10 segundos tanto 

por vestibular quanto por lingual. A dose total foi de 8J para cada aplicação. O laser 

foi aplicado nos dias 0, 3, 7 e 14 dias. Os resultados mostraram que a velocidade de 

movimentação do canino foi maior no lado irradiado com o laser do que no lado do 

grupo controle. A intensidade de dor foi menor no lado irradiado com o laser do que 

no lado controle. Os autores concluíram que a terapia com o laser de baixa 

intensidade acelera o movimento ortodôntico e também pode reduzir a intensidade 

de dor durante o tratamento ortodôntico. 

 

SIMÕES52, em 2008, avaliou a regeneração óssea sob a influência do laser 

de baixa intensidade com diferentes potências na região da sutura palatina de ratos 

após a expansão rápida da maxila. Foram utilizados 20 ratos divididos em cinco 

grupos, sendo quatro ratos em cada grupo, sendo: gupo 1- não irradiados e não 

submetidos à disjunção; grupo 2- não irradiados, mas submetidos à disjunção. No 

grupo 3- submetidos à disjunção e irradiados com dose única 4J/cm²; grupo 4- 

submetidos à disjunção e à irradiação com dose única de 8J/cm² e grupo 5- 

submetidos à disjunção e a irradiação com duas doses de 4J/cm². Os grupos 

irradiados receberam as doses no momento 0 (zero-início do estudo) e dois dias 

após a primeira dose quando indicado. Os ratos sofreram eutanásia nos seguintes  
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tempos: 1º, 3º, 7º e 15º dias. Os resultados mostraram que no grupo 1, foi observado 

tecido ósseo normal na região da sutura palatina mediana e no grupo 2 verificou-se 

neo formação óssea, com a presença de vários osteoblastos. Os grupos submetidos 

à disjunção e à laserterapia apresentaram comportamento similar entre si, mas com 

algumas particularidades. Pôde-se concluir que a laserterapia com o protocolo 

utilizado tem discreto efeito na remodelação da sutura palatina em ratos e os grupos 

experimentais apresentaram menor grau de infamação na área estudada, mas não 

foi estatisticamente significantes. 

 

TORTAMANO et al.58, em 2009, avaliaram clinicamente o efeito da terapia 

com o laser de baixa intensidade como um método de redução da dor relatada pelos 

pacientes após a colocação de seus primeiros fios ortodônticos. A amostra foi 

composta por 60 pacientes, duranteo tratamento ortodôntico fixo instalado em pelo 

menos uma arcada dentária (superior ou inferior). O paciente recebeu o primeiro 

arco e depois foram aleatoriamente randomizados para o laser (experimental) ou 

placebo (grupo controle). Este foi um estudo duplo-cego. O LLLT foi aplicado no 

grupo experimental, imediatamente após a instalação do primeiro arco. Cada dente 

recebeu uma dose de 2,5 J/cm2 de cada lado. No grupo placebo, a sonda laser foi 

posicionada na boca, na mesma área que recobre a raiz dentária e o paciente podia 

ouvir um som a cada 10 segundos. Todos os pacientes receberam um questionário 

para ser preenchido em sua casa descrevendo sua dor durante os próximos 7 dias. 

Os pacientes do grupo LLLT tiveram menor média de escores de dor bucal e 

intensidade de dor no dia mais doloroso. Não houve diferença significativa na 

sintomatologia de dor nos arcos superior e inferior. Com base nestes resultados, 

concluímos que a LLLT eficientemente controla a dor causada pelo primeiro arco 

durante o tratamento ortodôntico. 
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2.2 Movimentação ortodôntica- Força ótima 

 

 

SCHWARTZ49, em 1932, mostrou que uma força ótima seria igual a pressão 

sanguínea capilar, na ordem de 15 a 20mmHg, que corresponde de 20 a 26g/cm2 e 

que devem ser aplicadas aos dentes para induzir reabsorção frontal no lado da 

pressão de um dente em movimento. Segundo o autor, forças abaixo do nível ótimo 

não causam nenhuma reação no ligamento periodontal e forças que excedam o 

nível ideal levariam o tecido à necrose, impedindo a reabsorção frontal. 

 

STOREY; SMITH55, em 1952, estudaram a força ideal para o movimento 

distal de caninos. Os autores concluíram que a força ótima variou entre 150-200 

gramas. 

 

REITAN42, em 1964, avaliou os efeitos da magnitude da força e direção do 

movimento dentário em diferentes tipos de osso alveolar de dentes humanos e de 

animais. Foram utilizados no estudo 54 jovens com idade de 11 a 12 anos e dentes 

de cachorros com idade de 10 a 11 meses, sendo que o material de estudo foi 

composto de dois tipos de movimento ortodôntico.  Conforme os resultados do 

estudo pode-se afirmar que as condições anatômicas são definitivamente 

importantes durante o tratamento ortodôntico. 

 

HIXON et al.22, em 1969, estudou a força ótima, a força diferencial e a 

ancoragem ortodôntica.  O autor comentou que além da diferença na área de raiz, a 

força diferencial baseia-se na teoria de que existe uma força ótima que, de alguma 

forma, fornece uma resposta biológica máxima e por sua vez, a taxa máxima de 

movimento do dente. Uma força maior que esta, de alguma forma, altera o turnover 

celular de modo que reduz a taxa de movimentação dentária. A manutenção dos 

molares na posição vertical (de ancoragem) é relativamente eficaz para resistir à 

retração de caninos por distribuir a força sobre uma área maior de raiz. Braquetes  
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angulados na região posterior ou tip-back ajudam a prevenir o componente mesial 

de força. O autor concluiu que quando forças maiores que 300 gramas são aplicadas 

na retração de caninos ficam difícil controlar os componentes de rotação e 

inclinação. 

 

NIKOLAI36, em 1975, mostrou que a força ortodôntica ótima tem sido definida 

como aquela que produz uma resposta biológica máxima desejável com mínimo de 

dano tecidual, resultando em um rápido movimento do dente com pouco ou nenhum 

desconforto clínico. Segundo o autor, os termos força leve, pesada e ótima se 

tornaram adjetivos usados para classificar as magnitudes de força ortodôntica, mas 

seus significados não são universalmente claros.  

 

MOSTAFA; WEAKS-DYBVIG; OSDOBY33, em 1983, avaliaram os avanços na 

arte e na mecânica das forças ortodônticas para alcançar maior precisão e controle 

do movimento do dente. Os autores mostraram que o mecanismo exato pelo qual 

estas forças provocam o movimento do dente não são totalmente entendidos. Os 

papéis desempenhados pelas respostas piezoelétricas, a produção de 

prostaglandinas, e os fatores biomecânicos foram discutidos, com ênfase especial 

na sua importância e contribuição em termos de maximizar a taxa de movimentação 

dentária. Os autores concluíram que uma melhor compreensão sobre a natureza da 

resposta biológica gerada pelo estresse mecânico deve levar ao aperfeiçoamento 

dos procedimentos terapêuticos em Ortodontia clínica. O uso inteligente desse 

conhecimento permitirá modificar o aparelho ortodôntico e o regime de tratamento a 

fim de alcançar uma resposta tecidual ótima. 

 

GJESSING17, em 1985, o autor comentou que a força ótima fornece uma 

tensão periodontal máxima que gera atividades celulares e biomecânicas 

responsáveis pela movimentação dentária. O aumento da força além desse nível 

pode levar a uma reabsorção radicular, uma perda de ancoragem, e por isso a 

identificação da força ótima para a ativação da mola é de extrema importância. 

Segundo o autor, a força ideal de retração inicial de caninos seria de 

aproximadamente 160 gramas. 



  

Revisão de Literatura | 23 

 

 

PILON et al.41, em 1996, estudaram a relação entre a magnitude de uma força 

ortodôntica contínua e o grau de movimentação dentária. O estudo foi realizado em 

cães, onde os terceiros pré-molares inferiores foram extraídos e marcadores ósseos 

foram implantados na mandíbula. Dezesseis semanas depois, um aparelho 

ortodôntico foi instalado, e elásticos exercendo 50g, 100g ou 200g, foram inseridos 

ao segundo pré-molar inferior para produzir distalização. Em cada cão, foram 

utilizadas diferentes forças do lado esquerdo e do lado direito. No grupo controle, 

foram colocados aparelhos ortodônticos sem elástico. A movimentação dentária foi 

medida diretamente na boca com um paquímetro digital, duas vezes por semana 

durante 16 semanas. Foram encontradas grandes diferenças individuais no grau de 

movimentação dentária. O grau máximo de movimentação dentária foi de cerca de 

2,5 milímetros por mês, em todos os grupos. Não houve diferença estatisticamente 

significante no movimento mesial da unidade de ancoragem. Concluiu-se que, outros 

fatores além da magnitude da força estão envolvidos, determinando a taxa de 

movimento dos dentes posteriores. As diferenças individuais na densidade óssea, no 

metabolismo ósseo e no turnover do ligamento periodontal podem ser responsáveis 

por esta variação.   

 

SAMUELS et al.47, em 1998, compararam o uso de molas de níquel titânio 

fechadas e módulo elástico com diferentes forças para o fechamento de espaço. Os 

resultados mostraram que as molas de níquel titânio foram mais eficazes no 

fechamento de espaço. As forças de 150 gramas e 200 gramas com a mola 

produziram uma taxa mais rápida de fechamento de espaço do que o módulo 

elástico com força de 100 gramas ou com a mola com 100 gramas de força. Não 

houve diferença estatisticamente significante entre as taxas de fechamento de 

espaço com molas que utilizaram força de 150 e 200 gramas. 

 

REN et al.43, em, 2003, avaliaram a magnitude da força ótima para a 

movimentação ortodôntica por meio de uma revisão sistemática. Foram avaliados 

mais de 400 artigos. Foram encontradas pesquisas em seres humanos e 

experimentação  em  animais  no  Medline  e  pela  pesquisa manual  dos  principais  
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periódicos ortodônticos e odontológicos. Porém, foram encontrados mais estudos 

em animais. Uma grande variedade de espécies de animais tais como rato, coelho, 

cachorro beagle, macaco, e porco foram utilizados nessas pesquisas. Além da 

variação de espécies, também houve uma vasta gama de grandezas de força, os 

dentes em estudo, as direções de movimento do dente, a duração do período 

experimental e a reativação da força. Constataram que não há evidências na 

literatura sobre o nível de força ótima em Ortodontia. Estudos clínicos controlados e 

mais experiências padronizadas com animais na área de Ortodontia são indicadas 

para fornecer mais detalhes sobre a relação entre a força aplicada e a taxa de 

movimento dentário. 

 

REN et al.44, em 2004 desenvolveram um modelo matemático para descrever 

a relação entre a magnitude da força aplicada e taxa de movimentação ortodôntica. 

Inicialmente, os dados foram extraídos de estudos experimentais em cães onde as 

forças padronizadas foram utilizados para mover para distal os segundos pré-

molares inferiores. A análise de regressão não-linear é uma equação que descreve a 

relação entre a magnitude da força e velocidade de movimento do dente. Uma 

equação semelhante foi posteriormente utilizada para analisar os dados disponíveis 

na literatura sobre a retração de caninos humanos. A taxa máxima de movimento de 

dentes humanos e de dentes em cães são muito semelhantes. O modelo mostrou 

uma ampla gama de forças podem ser identificadas e que levariam a uma taxa 

máxima de movimentação dos dentes. O estudo mostrou que uma força que 

provoca uma mudança brusca de pressão pode ser capaz de iniciar o movimento do 

dente. Isto mostra que forças pesadas freqüentemente utilizadas na prática 

ortodôntica não necessariamente produziriam um movimento dentário mais eficiente. 

Pelo contrário, elas podem sobrecarregar os tecidos periodontais e causar efeitos 

negativos que possam dificultar o movimento do dente. 

 

PARK et al.38, em 2008, avaliaram quantitativamente a densidade do osso 

alveolar e basal da maxila e da mandíbula. Foram utilizados no estudo, sessenta e 

três conjuntos  de  imagens  de  tomografia  computadorizada  (CT)  e   a  densidade  
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óssea foi medida com o V-works software (Cybermed, Seoul, Korea). A amostra foi 

composta por 23 homens e 40 mulheres. Foram medidas a densidade do osso 

cortical e osso esponjoso na região alveolar e basal de incisivos, caninos, pré-

molares, molares e na tuberosidade maxilar / área retromolar. Os resultados 

mostraram que a densidade do osso cortical da maxila variou aproximadamente 

entre 810 e 940 unidades de Hounsfield no osso alveolar exceto n na tuberosidade 

maxilar (443HU na região vestibular e 615 HU no osso alveolar do palato) e entre 

835 e 1113 HU no osso cortical basal exceto na tuberosidade (542HU). A densidade 

do osso cortical na mandíbula variou aproximadamente entre 800 e 1580 HU no 

osso alveolar e 1320 e 1560 HU no osso basal. Na maxila, no osso alveolar na 

região de caninos a densidade óssea foi de 914 HU na cortical vestibular e 913 HU 

na cortical palatina, sendo que na mandíbula, a cortical vestibular apresentou 

densidade óssea de 1004HU e na cortical palatina 1157HU. A maior densidade 

óssea no maxilar foi observada nas áreas de caninos e pré-molares, sendo que a 

tuberosidade da maxila apresentou a menor densidade óssea. Os autores 

concluíram que a densidade do osso cortical foi maior na mandíbula do que na 

maxila e mostrou um aumento progressivo da região dos incisivos para a região 

retromolar, assim o osso cortical da mandíbula é mais denso do que na maxila. 

 

DEGUCHI et al.10, em 2008, quantificaram as  propriedades 

histomorfométricas do osso alveolar para identificar as mudanças da quantidade e 

qualidade do osso alveolar da maxila e da mandíbula durante a movimentação 

ortodôntica em cães. Foram instalados miniimplantes na região posterior e aplicada 

uma força de 200g no pré-molar de um lado no miniimplante, o contralateral foi o 

grupo controle. Os resultados mostraram que houve uma quantidade 

significantemente maior de movimento dos dentes superiores em comparação aos 

dentes inferiores durante 12 semanas de movimentação ortodôntica. Os autores 

concluem que clinicamente, o osso maxilar e mandibular respondem de forma 

diferente à força ortodôntica, resultando em uma diferença significativa na 

quantidade de movimento do dente.  
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YEE61 et al., em 2009, avaliaram a taxa e a quantidade de movimentação 

dentária induzida ortodonticamente pela força contínua pesada (300g) e leve (50g) 

com molas fechadas de níquel titânio por um tempo definido  de 12 semanas.  Para 

o estudo foram utilizados quatorze pacientes que necessitavam de retração do 

canino superior como parte de seu tratamento ortodôntico. Molas de níquel-titânio 

calibradas com uma força de 300g ou 50g foram utilizadas para retração dos 

caninos após o alinhamento e nivelamento e estabilização. Modelos superiores 

foram feitos no início de retração de caninos (T0) e após 28 dias e 84 dias (T1, T2, 

T3) para avaliar o fechamento total do espaço, a taxa de retração de caninos e 

perda de ancoragem do molar. Os resultados mostraram que a quantidade de 

movimento dentário inicial (T0-T1) não foi relacionado com a magnitude da força.No 

entanto, durante os períodos T1-T2 e T2-T3 quantidades aumentadas e taxas mais 

elevadas de movimentação dentária foram encontradas com as forças pesadas. O 

uso de força pesada tende a aumentar a taxa e a quantidade de retração de 

caninos, mas forças pesadas possuem efeitos adversos tais como a perda de 

ancoragem e a perda de controle de rotação dos caninos. Assim, forças leves 

prevêem um maior percentual de retração de caninos do que as forças pesadas, 

com menor perda de ancoragem. Os autores concluíram que o movimento dentário 

inicial se beneficiaria de forças leves e que forças pesadas tendem a aumentar a 

taxa e quantidade de retração de caninos, mas perdem a sua vantagem por causa 

dos efeitos adversos clínicos indesejáveis. 

 

 

 

2.3 Ancoragem ortodôntica   

 

 

CASE5 (1921) analisou os princípios que regem a ancoragem dentária e 

considerou que a terceira Lei de Newton em que: “Toda ação corresponde a uma 

reação igual e de sentido contrário”, é a regra mais importante na movimentação de 

dentes mal posicionados. O autor recomendou que o sistema  de  ancoragem  a  ser  
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adotado deve prevenir, o máximo possível, a grande tendência de inclinação dos 

molares. Se este objetivo for alcançado e os dentes permanecerem verticalizados, a 

força aplicada vai ser igualmente distribuída sobre todas as superfícies internas do 

alvéolo dentário, proporcionando um aumento incalculável da estabilidade da 

ancoragem. 

 

TWEED60, em 1941, afirmou que o estabelecimento de uma ancoragem estável é 

o passo mais importante para o sucesso do tratamento ortodôntico, devendo ser a 

preocupação inicial do ortodontista. O autor afirmou que durante o preparo de 

ancoragem os incisivos inferiores deveriam ser verticalizados sobre o osso basal, 

proporcionando melhor equilíbrio, harmonia, simetria, beleza facial, estabilidade e 

menor risco de reabsorção radicular. As inclinações dos caninos, pré-molares e 

molares inferiores deveriam criar um “finca pé” e evitar qualquer tendência de 

deslocamento mesial durante a movimentação distal dos dentes superiores com 

elástico de Classe II. 

 

SANDUSKY48, em 1951, após realizar uma revisão de literatura sobre a 

ancoragem, concluiu que a escolha de um sistema de ancoragem deve ser baseada 

na experiência clínica do ortodontista e no conhecimento das respostas que ocorrem 

nos tecidos periodontais com a aplicação das diversas forças. Recomendou o uso 

de mecânicas que aperfeiçoassem as vantagens de ancoragem intrabucal, não 

descartando o uso de recursos extrabucais como ancoragem adicional. 

 

HIGLEY; CHAPEL21, em 1960, fez algumas considerações e esclarecimentos 

sobre a ancoragem na Ortodontia. A ancoragem utilizada em Ortodontia geralmente 

é simplificada, ou seja, ela é utilizada pensando inteiramente nos graus variados de 

resistência à força aplicada. Portanto, quando a força é aplicada somente aos 

dentes, torna-se necessário avaliar cuidadosamente o tipo e os graus variados de 

resistência oferecida pelas unidades dentárias, a fim de produzir movimento sem 

produzir movimento ou mudança que não seja desejada. Neste contexto, a 

ancoragem é uma consideração muito importante. 
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Segundo PETRELLI40, em 1993, um dos problemas que afligem o profissional no 

planejamento e tratamento ortodôntico diz respeito à ancoragem dos segmentos 

dentários posteriores. Estes absorvem, praticamente, as conseqüências das 

diversas forças aplicadas durante a movimentação dos dentes, tendendo a perder 

suas posições, em direção mesial ou vestíbulo mesial. Isto, evidentemente, 

acarretará perda de espaço e torna-se prioritário um reforço de ancoragem para 

aqueles dentes.  

 

FELDMAN; BONDEMARK14, em 2006, realizaram uma revisão sistemática para 

examinar, com evidências científicas, que tipo de sistema de ancoragem ortodôntica 

é utilizado e sua eficácia. Uma pesquisa na literatura foi realizada nas bases de 

dados Pubmed e Cochrane no período de janeiro de 1966 a dezembro de 2004. A 

estratégia da pesquisa resultou em 494 artigos, em que 14 foram incluídos na 

amostra. Dois tipos de situações de ancoragem foram identificados: ancoragem dos 

molares durante o fechamento do espaço depois da extração de pré-molares e a 

perda de ancoragem na região de incisivos e pré-molares (ou ambos) durante a 

distalização dos molares. Por causa dos resultados contraditórios e os diversos 

métodos, a evidência científica foi muito pobre para avaliar a eficiência da 

ancoragem durante o fechamento dos espaços. Muitos desses estudos tiveram 

sérios problemas, tais como, uma amostra pequena, fatores tendenciosos, erro no 

método estatístico e o não cegamento do estudo. Assim, torna-se necessário 

estudos com evidência científica, ou seja,  com uma amostra suficiente para 

determinar qual o sistema de ancoragem mais efetivo para cada situação. 
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2.4 Tomografia computadorizada de feixe cônico (Cone beam) na 

Ortodontia 

 

 

ADAMS2 et al., 2004, mostraram que a cefalometria é o método padrão 

utilizado pelo ortodontista para avaliar as relações dos tecidos ósseo, dentário e 

tecido mole. Esta abordagem, no entanto, é baseada em imagem em duas 

dimensões (2D) utilizado para analisar objetos em 3 dimensões (3D). O objetivo 

deste estudo foi avaliar e comparar o sistema de imagem 3D e a cefalometria 

tradicional (2D) na marcação de verdadeiros pontos anatômicos definidos por meio 

de medições físicas com um paquímetro calibrado em crânios secos. Trinta pontos 

do esqueleto foram marcados em ambos os métodos. Os resultados mostraram 

grande variabilidade no método em duas dimensões. O método em três dimensões 

foi muito mais preciso. Estes resultados indicam que, quando a distância real é 

medida em um crânio humano na sua verdadeira dimensão de espaço, o programa 

escultor, usando um método 3D, é mais preciso de 4 a 5 vezes mais do que a 

abordagem em 2D. Avaliando as distâncias no espaço 3D com uma imagem 2D 

ocorreu um exagero grosseiro da medida verdadeira e ofereceu uma visão distorcida 

do crescimento craniofacial. Desta forma, existe um problema inerente de 

representar uma medida linear, ocupando um espaço 3D em uma imagem 2D. 

 

HALAZONETIS20, em 2005, relatou que a tomografia computadorizada está 

começando a ser utilizada na especialidade ortodôntica como uma ferramenta de 

diagnóstico. A exposição à radiação e os custos diminuíram significativamente, e a 

precisão do diagnóstico é muito elevada em comparação com as tradicionais opções 

radiográficas. No entanto, os dados 3-D apresentam novos desafios e necessidade 

de uma abordagem diferente da visão tradicional de imagens estáticas para 

aproveitar ao máximo as possibilidades disponíveis. Os avanços em hardware e 

software permitem a visualização interativa dos dados em computadores pessoais, 

com   a   capacidade   de  visualizar  seletivamente  os  tecidos  moles  ou  duros  de 
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qualquer ângulo. De acordo com o autor, a utilização de dados 3-D podem 

eventualmente substituir muitos registros ortodônticos convencionais que estão em 

uso hoje em dia, sendo o futuro da cefalometria. 

 

HOLBERG et al. 23, em 2005, avaliaram a qualidade e acurácia da tomografia 

computadorizada cone-beam (CBCT) na imagem das estruturas dentais e 

compararam a qualidade da imagem com a tomografia convencional (CT), 

mostrando as vantagens e desvantagens da tomografia cone beam em seu uso 

clinico. Foram avaliados 208 dentes. Os autores concluíram que CBCT e CT são 

importantes procedimentos para o diagnóstico em Ortodontia. No caso de pacientes 

que apresentam restaurações metálicas é preferível o uso de CBCT. CBCT parece 

ser superior à CT dental para examinar estruturas dentárias maiores e esqueléticas 

devido a sua menor exposição à radiação. Por outro lado, a CT deve ser usada para 

visualizar estruturas dentais tais como o espaço do ligamento periodontal, sendo 

utilizado para realizar o diagnóstico de anquilose e reabsorções, porque a qualidade 

da imagem dessas estruturas na CBCT não é satisfatória.   

 

NAKAJIMA et al.34, em 2005, citaram que progressos consideráveis foram 

feitos em diagnóstico, tal como a tomografia computadorizada (CT). No entanto, 

esses artifícios não são rotineiramente usados em Odontologia e na Ortodontia 

devido ao seu alto custo. Um artifício usando a tecnologia da tomografia 

computadorizada tem sido desenvolvido para o uso na Odontologia chamado de 

tomografia computadorizada Cone beam (3DX). O objetivo do artigo foi demonstrar 

utilidade da imagem 3DX para o diagnóstico ortodôntico e o planejamento do 

tratamento. Foram abordados três casos clínicos, um caso mostrou a erupção 

atrasada de um segundo molar superior esquerdo, o segundo caso mostrou uma 

impacção dentária severa na maxila, e o terceiro caso mostrou a disfunção da 

articulação temporomandibular. No caso do dente impactado a imagem da 

tomografia computadorizada obteve informações mais precisas do que o método 

radiográfico convencional e também a melhor observação do longo eixo do dente, 

condição  da  raiz  e  sua relação com o osso. No  caso  da  articulação 



  

Revisão de Literatura | 31 

 

 

temporomandibular, imagens claras e detalhadas da articulação temporomandibular 

foram observadas e a posição antes e após o tratamento foram facilmente 

comparadas. Os autores concluíram que a imagem da tomografia computadorizada 

Cone beam obteve informações úteis para o diagnóstico e planejamento do 

tratamento ortodôntico. 

 

 OLSZEWSKI et al37., em 2006, apresentaram uma análise cefalométrica 3D 

baseada na transformação de uma clássica cefalometria em duas dimensões. Para 

validar a CT em três dimensões foram sistematicamente comparados o alinhamento 

das estruturas anatômicas. Concluíram que o diagnóstico baseado na análise em 

duas dimensões e na análise em três dimensões mostrou-se adequado, porém a 

análise em três dimensões obteve mais informação, tal como a possibilidade de 

comparar os lados direito e esquerdo do crânio. Esse método também elimina as 

sobreposições das estruturas anatômicas o que melhora a visibilidade dos pontos de 

referência. 

 

 FARMAN; SCARFE13, em 2006, mostraram que o sistema de tomografia 

computadorizada cone beam (CBCT) para imagens craniofaciais estão agora 

disponíveis de vários fabricantes. CBCT fornece oportunidades para a cefalometria 

ortodôntica em três dimensões, da avaliação dos ossos e as superfícies dos ossos 

bem como da pele da face. No entanto algumas precauções são necessárias para 

garantir que os critérios de seleção e os parâmetros de obtenção da imagem são 

necessários para garantir uma dose de radiação o mais baixa possível. 

 

 SWENNEN; SCHUTYSER56, em 2006, citaram que as técnicas 3D de 

imagem craniofacial estão se tornando mais populares e tem aberto novas 

possibilidades para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos tratamentos 

ortodônticos. Recentemente, um novo método de cefalometria 3D baseado na 

tomografia computadorizada em multi-slice spiral (MS-TC) foi desenvolvido. O 

objetivo do presente artigo foi descrever as vantagens e as desvantagens da 

tomografia  multi-slice spiral  e discutir  o  potencial  da  tomografia  computadorizada 
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cone-beam (CBCT) 3D. Esta abordagem inovadora virtual 3D (MS-CT) é uma ponte 

entre a cefalometria convencional e as modernas técnicas de imaginologia 

craniofaciais e oferecem alta qualidade, precisão e confiabilidade dos dados 3D. Os 

autores concluiram que se espera que a tomografia cone-beam (CBCT) seja em 

breve uma rotina, por causa da exposição à radiação reduzida, acessibilidade e 

custo-benefício favorável ao paciente. 

  

 GARIB et al.16, em 2007, procuraram atualizar e informar o profissional da 

área de odontologia a respeito da tomografia computadorizada, incluindo 

informações concernentes à aquisição de imagens, dose de radiação e interpretação 

do exame tomográfico, com distinção entre a tomografia computadorizada tradicional 

e a tomografia computadorizada de feixe cônico. Adicionalmente, as possibilidades 

de aplicação deste método de diagnóstico por imagens na ortodontia foram 

discutidos. Portanto, devido principalmente ao reduzido custo financeiro e à menor 

dose de radiação, vislumbra-se um crescente uso e difusão da TC de feixe cônico 

ocorrendo num futuro bem próximo na odontologia. Com a definição de novos 

conhecimentos gerados pela visão tridimensional do crânio e da face, a expectativa 

é que a TC de feixe cônico altere conceitos e paradigmas, redefinindo metas e 

planos terapêuticos na Ortodontia. Segundo os autores as aplicações da tomografia 

computadorizada em Ortodontia: 1) avaliação do posicionamento tridimensional de  

dentes retidos e sua relação com os dentes e estruturas vizinhas; 2) avaliação do 

grau de reabsorção radicular de dentes adjacentes a caninos retidos; 3) visualização 

das tábuas ósseas vestibular e lingual e sua remodelação após a movimentação 

dentária; 4) avaliação das dimensões  transversais das bases apicais e das 

dimensões das vias aéreas superiores; 5) avaliação da movimentação dentária para 

a região  de osso atrésico (rebordo alveolar pouco espesso na direção 

vestibulolingual) ou com invaginação  do seio maxilar; 6) avaliação dos defeitos e 

enxerto ósseo na região de fissuras lábio-palatais; 7) análise quantitativa e 

qualitativa do osso alveolar para colocação de mini-implantes de ancoragem 

ortodôntica; 8) medições de exato diâmetro mesio-distal de dentes permanentes não 

irrompidos  para  a  avaliação  da  discrepância  dente-osso  na  dentadura  mista;  
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9)  avaliações cefalométricas; 10) avaliação das inclinações e angulações dentárias 

antes ou depois do tratamento ortodôntico 11) avaliação  dos dentes e suas 

posições em relação as corticais ósseas. 

 

 ACCORSI1, em 2007, comparou as medidas cefalométricas lineares obtidas 

por meio de telerradiografias em norma lateral e frontal, com medidas obtidas por 

tomografia computadorizada multislice em terceira dimensão (3D-TC), comparando-

as com o padrão ouro (medidas físicas). O autor concluiu que a tomografia 

computadorizada multislice se mostrou mais precisa e acurada do que as 

telerradiografias em norma lateral e frontal, de forma estatisticamente significante, 

para a obtenção de medidas em crânios secos. 

 

 MOSHIRI et al.32, em 2007, mostra que à medida que a prática ortodôntica 

avança em direção às análises cefalométricas 3D, é necessário assegurar a 

disponibilidade dos resultados dos tratamentos bem estabelecidos com base em 

análises cefalométricas em duas dimensões. Este estudo foi conduzido para 

comparar a precisão das medidas lineares realizadas em telerradiografias digitais 

laterais com 3 métodos para simulação de telerradiografias laterais com a tomografia 

computadorizada cone beam (CBCT). A distância linear entre os pontos anatômicos 

em crânios humanos dentados secos foram medidos por observadores utilizando um 

paquímetro digital. Foram realizadas a tomografia computadorizada cone beam nos 

crânios secos e a telerradiografia lateral digital. As imagens foram importadas para 

um programa de análise cefalométrica (Dolphin, Chatsworth, California) para a 

realização das medidas cefalométricas. As análises foram repetidas três vezes e as 

medidas comparadas com o teste estatístico ANOVA. Para a maioria das medidas 

cefalométricas no plano sagital, a tomografia computadorizada cone beam 

simulando projeções cefalométricas laterais 2D provou ser mais precisa do que as 

telerradiografias laterais digitais convencionais.  

 

 LOPES et al.29, em 2007, avaliaram a precisão e acurácia de medidas 

cefalométricas lineares em imagens reconstruídas em terceira dimensão (3D),  pela 
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técnica de volume, a partir da tomografia computadorizada (TC) multislice. O 

material utilizado para a pesquisa foram 10 crânios secos que foram submetidos a 

TC multislice, sendo 16 cortes com 0,5mm de espessura por 0,3mm de intervalo de 

reconstrução. Os pontos cefalométricas (n=13) foram localizados e as respectivas 

medidas ósseas lineares foram realizadas por 2 examinadores, previamente 

calibrados. As medidas físicas foram obtidas por um terceiro examinador, utilizando 

um paquímetro digital nos crânios secos. Os resultados mostraram que não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os valores das medidas 

inter e intra-examinadores, nem entre as medidas físicas e em 3D. Todas as 

medidas cefalométricas lineares foram consideradas precisas e acuradas utilizando 

a técnica de volume em 3D por meio da TC multislice. 

 

 CATTANEO et al.6, em 2008, mostraram que a tomografia computadorizada 

cone beam está se firmando como uma alternativa e, em muitos aspectos, essa 

técnica radiográfica é superior à radiografia convencional em Ortodontia. Entretanto, 

a análise cefalométrica ainda é uma ferramenta importante para o planejamento do 

tratamento ortodôntico e, no entanto a análises 3D ainda estão em estudo. Assim, o 

objetivo do estudo foi comparar as medidas cefalométricas realizadas em 

telerradiografias convencionais com àquelas em CBCT. Para o estudo, três 

observadores realizaram a análise de Björk em norma lateral convencional e em 2 

cefalogramas de CBCT (MIP e Raycast) de 34 pacientes. Os resultados mostraram 

que a média calculada não diferiu entre as 3 técnicas de imagem. A técnica raycast 

provou ser mais reprodutível do que o MIP. Portanto, os cefalogramas em CBCT 

podem substituir os cefalogramas de radiografias convencionais. 

 

 SILVA et al.51, em 2008, mostraram que por causa das vantagens e 

possibilidades da tomografia computadorizada, os ortodontistas começaram a utilizar 

rotineiramente este método para a avaliação do paciente. O objetivo deste estudo foi 

comparar as doses de radiação entre as imagens da radiografia panorâmica 

convencional e a imagem cefalométrica com doses de 2 unidades diferentes de 

CBCT e uma unidade de CT multi-slice na prática ortodôntica.   As doses absorvidas  
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nos órgãos foram medidas por meio  de um simulador antropomórfico carregado 

com os dosímetros termoluminescentes em 16 sítios relacionados aos órgãos 

sensíveis. Os 4 aparelhos (Sirona DS Plus Dental system, Bernsheim, Germany; i-

CAT, imaging sciences international, Hatfield,Pa; NewTom DVT 900, QR, Verona, 

Itália e Somatom Sensation, Siemens Medical Solutions, Erlangen, Germany) foram 

usados com protocolos padrão. O cálculo das doses efetivas baseou-se nas 

recomendações da Comissão Internacional de Proteção Radiológica 2005. Os 

resultados mostraram que do ponto de vista da proteção radiológica, as imagens 

convencionais ainda oferecem menores doses aos pacientes. Quando a imagem 

tridimensional é necessária na prática ortodôntica, uma CBCT deve ser preferida 

sobre uma imagem de CT. Mais estudos são necessários para justificar o uso 

rotineiro de CBCT no planejamento do tratamento ortodôntico 

  

 LUDLOW et al.30, em 2009, compararam a precisão de identificação de 

pontos cefalométricos utilizando tomografia computadorizada cone beam e 

radiografias laterais convencionais. Foram realizadas telerradiografias convencionais 

e tomografias computadorizadas Cone-beam de 20 pacientes ortodônticos pré-

cirurgicos. Cinco observadores marcaram 24 pontos cefalométricos na 

telerradiografia lateral no programa Dolphin 2D e os mesmos pontos foram 

marcados na tomografia cone beam Dolphin 3D. Os autores concluíram que as 

imagens da tomografia permitiram identificação de pontos cefalométricos geralmente 

mais precisos que na radiografia convencional. No estudo, foi mais precisa a 

identificação dos seguintes pontos: côndilo, gônio e orbital, sendo que a identificação 

desses pontos supera o problema da sobreposição deles na imagem convencional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 

 3 Proposição 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

  O objetivo do presente estudo consistiu em: 

 

1) Avaliar a velocidade de movimentação ortodôntica dos caninos submetidos 

à irradiação com o laser de baixa intensidade com o protocolo 

780nm/40mW/10J/cm2/0,4J ponto/ Et=4J, sendo somente uma aplicação 

por mês, comparados aos caninos contralaterais, não irradiados; 

 

2) Avaliar a quantidade de mesialização do primeiro molar permanente do 

lado em que o canino foi irradiado em relação ao lado não irradiado, 

proporcionalmente à quantidade de retração do canino do mesmo lado. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 4 Material e Método 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

4.1 Material 

4.1.1 Lista de materiais 

 

 Aparelho ortodôntico fixo metálico, canaleta 0,022”x0,028”, prescrição Roth 

(Abzil, 3M Unitek, Sumaré, Brasil) 

 Bandas (Abzil, 3M Unitek, Sumaré, Brasil) 

 Fio de aço inoxidável 0,014” (Abzil, 3M Unitek,Sumaré, Brasil) 

 Fio NiTi 0,014” (Abzil, 3M Unitek,Sumaré, Brasil) 

 Fio de amarrilho 0,20mm (Morelli, Sorocaba, Brasil) 

 Mola fechada de NiTi 7mm (Morelli, Sorocaba, Brasil) 

 Dinamômetro (Morelli, Sorocaba, Brasil) 

 Twin Laser II (MMOptics, São Carlos, Brasil) 

 Aparelho de tomografia computadorizada i-CAT® (Hatfield, PA, Estados 

Unidos) 

 Radiocef Studio 2 3D (Radiomemory, Belo Horizonte, Brasil) 

 Paquímetro digital (Jomarca ,Guarulhos, Brasil) 
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4.1.2 Amostra  

 

 Para a realização deste trabalho, foram selecionados 21 indivíduos, de acordo 

com os seguintes critérios de inclusão /exclusão: 

 

 presença de todos os dentes permanentes irrompidos, exceto os terceiros 

molares; 

 indicação de extração dos primeiros pré-molares superiores em pacientes 

apresentando maloclusão de Classe II; 

 indicação de extração dos primeiros pré-molares superiores e inferiores em 

pacientes apresentando maloclusão de Classe I, devido à biprotrusão e/ou 

apinhamento moderados; 

 indicação de retração de caninos permanentes superiores  e/ou inferiores; 

 perda de ancoragem moderada; 

 ausência de problemas sistêmicos; 

 ausência de uso de qualquer medicamento; 

 boa saúde bucal; 

 com idade entre 12 e 17 anos. 

 

4.1.2.1 Dados dos pacientes da amostra 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Metodista de São Paulo, protocolo n° 231026 (ANEXO). Foram selecionados 21 

pacientes, 15 pacientes portadores de classe I de Angle e 6 pacientes portadores de 

classe II de Angle. A idade inicial média foi de 14,6 anos ( idade mínima de 12 anos 

e máxima de 17,58 anos) e nas figuras 1 e 2 constam as fotografias extrabucais e 

intrabucais de um paciente selecionado neste estudo. Após a seleção da amostra, 

os pacientes receberam orientações sobre o tratamento ortodôntico e a autorização 

de sua participação neste estudo foi realizada por meio de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido assinado por seus responsáveis legais (ANEXO).  
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 Para o diagnóstico e plano de tratamento ortodônticos, os pacientes foram 

encaminhados ao Departamento de Ortodontia da Universidade Metodista para a 

realização da documentação ortodôntica inicial, que constou de radiografia 

panorâmica, telerradiografia em norma lateral, fotos extra e intrabucais, e modelos 

de estudo. As tomografias computadorizadas Cone Beam foram obtidas nas fases 

inicial e final de retração dos caninos no Centro de Radiologia Única Radiologia 

Digital, em Santo André-SP.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Fotografias extrabucais frontal, sorriso e lateral de um paciente selecionado para a 

amostra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Fotos intrabucais frontal, lateral esqueda e direita de um paciente selecionado para 

a amostra 
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4.2 Métodos 
 
 
4.2.1 Tratamento ortodôntico 
 
 
4.2.1.1 Retração dos caninos 
 
 

Foram realizados o diagnóstico e o planejamento ortodôntico de cada 

paciente selecionado, onde constou, em todos os casos, a indicação de extrações 

dos primeiros pré-molares e retração inicial dos caninos permanentes, de acordo 

com os critérios de seleção da amostra. Foram avaliados caninos superiores e 

inferiores, num total de 72 caninos, sendo 42 caninos superiores e 30 caninos 

inferiores. 

 

Antes da solicitação das extrações, o aparelho ortodôntico fixo metálico com 

canaleta 0,022”x0,028” prescrição Roth (Abzil, 3M Unitek, Sumaré, Brasil) foi 

instalado parcialmente, sendo que os primeiros molares permanentes foram 

bandados e braquetes metálicos foram colados nos caninos e segundos pré-

molares, conforme a figura 3. 

  

 

Figura 3- Aparelho ortodôntico montado antes do encaminhamento das extrações dentárias 
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Então, foram solicitadas as extrações dos primeiros pré-molares, com no 

máximo uma semana de intervalo entre uma extração de um lado e outro e no 

mínimo quinze dias antes do início da retração dos caninos.  

 

Depois de realizadas as extrações dentárias foram instalados, bilateralmente, 

arcos segmentados confeccionados com fio de aço inoxidável com diâmetro de 

0,014”. Quando o paciente possuía um desalinhamento ou desnivelamento severo 

do canino, foram instalados arcos de Nitinol 0.014” em ambos os lados. Os caninos 

foram amarrados ao arco por meio de um fio de amarrilho 0,20mm (Morelli, 

Sorocaba, Brasil), conforme a figura 4.  

 

A retração inicial dos caninos foi realizada por meio de uma mola fechada de 

níquel-titânio de 7mm (Morelli, Sorocaba, Brasil) unindo os primeiros molares (no 

gancho do tubo) e caninos (na aleta distal) com força de ativação de 150g para a 

retração dos caninos (direito e esquerdo), mensurada por um dinamômetro (Morelli, 

Sorocaba, Brasil). 

 

 

 

Figura 4- Após a realização das extrações, o fio e a mola de Nitinol fechada foram instaladas. 
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A seguir, foi realizada a aplicação do laser de baixa intensidade em um dos 

caninos, como explicado a seguir. Decorridos em média 30 dias, a mola fechada era 

reativada de forma a gerar uma força de 150g e o mesmo canino já irradiado 

previamente, foi novamente irradiado seguindo o mesmo protocolo.  

 

Os molares permaneceram livres de acessórios de ancoragem, sendo que 

mensalmente o paciente era examinado pelo professor responsável para avaliação 

da perda de ancoragem. Desta forma, a retração dos caninos foi realizada durante 5 

meses, com 4 reativações da mola fechada de níquel-titânio.  

 
 
 

4.2.2 Aplicação do laser de baixa intensidade 
 

 

A cada ativação da mola para retração dos caninos (mensalmente), foi 

realizada a aplicação do laser de baixa intensidade na região radicular de somente 

um dos caninos de cada arco dentário, com o objetivo de acelerar a sua retração. No 

canino contralateral foi realizada uma simulação de aplicação de laser, para que o 

paciente não soubesse o lado em que foi aplicado o laser. A definição do lado 

experimental ou placebo foi aleatória: no dia da anamnese, para o primeiro paciente 

agendado, o lado irradiado foi escolhido pelo método de “cara ou coroa”, assim o 

lado oposto consistiu no placebo, e a partir disso, foi escolhido o lado nos outros 

pacientes. 

 

A aplicação do laser foi realizada com o aparelho de laser Twin Laser II 

(MMOptics, São Carlos, Brasil) que é um laser de diodo de baixa intensidade (figura 

5). Seu meio ativo é um semicondutor que emite ondas contínuas, e a área de saída 

do feixe do laser (“spot size”) compreende 0,04 cm². 
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Figura 5- Aparelho de Laser de baixa intensidade (Twin Flex II, MMOptics) 

 

O aparelho foi previamente calibrado e aferido pela indústria produtora. O 

protocolo de aplicação compreendeu um comprimento de onda de 780nm, numa 

potência de 40mW, com densidade de energia na superfície do tecido alvo de 

10J/cm², durante 10 segundos por ponto, cuja energia total consistiu em 0,4 J/ponto. 

 

Foram irradiados 10 pontos na região das raízes dos caninos selecionados, 5 

pontos por vestibular e 5 pontos por lingual, totalizando energia de 4 J ao redor da 

raiz de cada canino.  

 

Os pontos de aplicação do laser localizaram-se na região vestibular e lingual, 

sendo (Figura 6): 

 

1. gengiva marginal mesial; 

2. gengiva marginal distal; 

3. um ponto central na raiz dentária; 

4. um ponto a uma distância de aproximadamente 8mm do ponto 1 em 

direção apical; 

5. um ponto a uma distância de aproximadamente 8 mm do ponto 2 em 

direção apical; 
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Figura 6- Pontos de aplicação do laser de baixa intensidade 

 

As irradiações foram realizadas pelo mesmo examinador de forma pontual, 

onde o feixe de luz foi direcionado perpendicularmente e em contato com a mucosa, 

numa superfície limpa e seca, com o auxílio de isolamento relativo. 

 

Para a utilização do laser foram utilizados os cuidados necessários para a 

proteção do paciente e do operador, como o uso de óculos de proteção e também os 

cuidados de biossegurança necessários para a realização do procedimento (figura 

7).  
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Figura 7 – Aplicação do laser de baixa intensidade, paciente utilizando óculos de proteção.  

 

4.2.4 Obtenção da tomografia computadorizada cone beam 

 

 

As tomografias computadorizadas Cone Beam foram obtidas nas fases inicial 

(T1) e final (T2) da retração inicial dos caninos, em média 5 meses, de maneira 

padronizada no Serviço de Radiologia Única Radiologia Digital por um único 

Radiologista e aparelho de tomografia computadorizada i-CAT® (Hatfield, PA, 

Estados Unidos). O i-CAT® possui como fonte de raio-x, 120kVp e 3-8 mAs 

(miliamperagem por segundo), tempo de escaneamento foi de 20 segundos. A 

tomografia é um exame que gera uma visão tridimensional do crânio e da face, 

sendo que a tomografia utilizada na pesquisa foi de toda a maxila e mandíbula 

(numa janela de 11cm) com cortes de  0,25mm de voxel. 

 

Para a realização da tomografia o paciente colocou um avental de chumbo e 

depois foi posicionado no aparelho de tomografia, sentado, onde foi colocado um 

suporte na cabeça e também um apoio mentoniano, de forma que o plano sagital 

mediano do paciente ficasse posicionado de forma correta, conforme figura 8. 
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Figura 8 – Aparelho de tomografia computadorizada i-CAT
®

 e paciente da amostra posicionada para 

obtenção da imagem.  

 

 

A tomografia computadorizada utiliza um feixe cônico de radiação (Cone 

beam) associado a um receptor de imagens bidimensional. Nesta técnica, o conjunto 

fonte de raio-x e receptor de imagens gira 360° uma única vez em torno da região de 

interesse. Durante este giro, múltiplas projeções bidimensionais em ângulos 

diferentes são obtidas e enviadas ao computador. Essas projeções contêm toda a 

informação necessária para compor a matriz da imagem 3D. Na tela do computador 

aparecem cortes nos três planos do espaço (figura 9) e com essas imagens é 

verificado pelo radiologista se o paciente se mexeu durante o exame, o que poderia 

comprometer os resultados, se isso ocorria, o exame era realizado novamente.  

 

Após a realização da tomografia o exame foi gravado em um DVD com as 

imagens em formato DICOM. 
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                  Figura 9 – Obtenção da imagem no aparelho de tomografia computadorizada Cone beam 

i-CAT
®

 nos três cortes: coronal (a), sagital (b) e axial (c).  

 

4.2.2 Avaliação do posicionamento inicial dos caninos e 

segundos pré-molares 

 

 Para avaliar a posição inicial dos caninos e segundos pré-molares foram 

utilizados os 21 modelos de estudo iniciais dos pacientes onde foi realizada a 

mensuração das distâncias dos pontos de contato, mesial e distal, por meio de 

paquímetro digital Jomarca (Guarulhos, Brasil), de forma semelhante ao Índice de 

Little, contudo entre os incisivos, caninos e segundos pré-molares superiores e 

inferiores. 

 

 As distâncias mensuradas foram: 

 Nos caninos: foi medida a distância do ponto de contato mesial do canino até 

o  ponto  de  contato  distal  do  incisivo   lateral   (medida  mesial),   além   da  

c 

b a 
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 distância do ponto de contato distal do canino até o ponto de contato mesial 

do primeiro pré-molar (medida distal), do lado direito e esquerdo dos arcos 

dentários superior e inferior (figura 10). Estas duas medidas foram somadas 

para que fosse definida a severidade do mau posicionamento do canino.  

 

 Nos segundos pré-molares: foi medida a distância do ponto de contato mesial 

do segundo pré-molar até o ponto de contato distal do primeiro pré-molar 

(medida mesial) e a distância do ponto de contato distal do segundo pré-

molar até o ponto de contato do primeiro molar (medida contato distal), do 

lado direito e esquerdo superior e inferior. Estas duas medidas foram 

somadas para que fosse definida a severidade do mau posicionamento do 

segundo pré-molar. 

 

Vale salientar que diante do não contato interproximal, foi utilizado o ponto 

mais convexo das faces mesiais e distais dos caninos e segundos pré-molares.  

 

 

Figura 10- Mensuração da medida da face distal do incisivo lateral superior até a face mesial do 

canino superior no modelo de estudo inicial por meio de paquímetro digital.   
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4.2.5 Mensuração das variáveis avaliadas 

 

 

As tomografias foram utilizadas em formato DICOM que é o formato original 

da imagem gerada pelo tomógrafo. Para a formação da imagem da tomografia, cada 

uma era formada por aproximadamente 400 cortes, que, no programa Radiocef 

Studio 2 3D da empresa Radiomemory® (Belo Horizonte, Brasil), eram agrupados 

para formar a imagem. Utilizando este mesmo software, foram realizadas as 

medidas cefalométricas. Para isso, a empresa realizou uma análise cefalométrica 

específica, onde foram realizadas as medidas para avaliar a posição dos primeiros 

molares superiores e inferiores do lado direito e esquerdo para a avaliação da 

ancoragem ortodôntica, e a mensuração da posição dos caninos para comparar a 

movimentação dos caninos. 
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Figura 11 - Programa Radiocef Studio 2 3D mostrando o lado esquerdo de um paciente da amostra 

no início do tratamento 

 

 

 Figura 12 – Programa Radiocef Studio 2 3D mostrando o lado direito do paciente de um paciente da 

amostra no início do tratamento 
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4.2.5.1 Pontos cefalométricos  

 

Os pontos cefalométricos foram marcados no programa Radiocef Studio 2 3D, 

nos cortes sagitais por meio dos cortes da tomografia computadorizada cone beam e 

na reconstrução 3D, e durante a marcação dos pontos cefalométricos o examinador 

desconhecia os lados irradiado e não irradiado. Os pontos cefalométricos marcados 

foram:   

 

 Espinha nasal posterior (ENP) – ponto mais posterior da espinha nasal 

posterior, localizada no corte sagital mediano, na parte posterior do osso 

palatino. 

 

 Espinha nasal anterior (ENA): ponto mais anterior da espinha nasal anterior, 

localizado na maxila quando visualizada no corte sagital mediano. 

 

 Goníaco (Go): ponto mais póstero-inferior do ângulo mandibular, localizado 

na imagem em reconstrução 3D do lado direito e esquerdo.  

 

 Mentoniano (Me): ponto mais inferior da sínfise mandibular, localizado no 

corte sagital mediano. 

 

 M: ponto mais posterior da sínfise mandibular, localizado no corte sagital 

mediano; 

 

 Cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior direito (16C): ponto mais 

inferior da cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior direito, 

visualizado no corte sagital. Sendo escolhido o corte sagital que melhor 

demonstrava o ponto mais inferior da cúspide mesiovestibular do primeiro 

molar superior direito. 
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 Ápice radicular da raiz mesial do primeiro molar superior direito (16A): ponto 

mais apical da raiz mesiovestibular do primeiro molar superior direito,  

visualizado no corte sagital. Sendo escolhido o corte sagital que melhor 

demonstrava o ponto mais apical da raiz mesiovestibular do primeiro molar 

superior direito. 

 

  Cúspide mésio-vestibular do primeiro molar superior esquerdo (26C): ponto 

mais inferior da cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior esquerdo,  

visualizado no corte sagital. Sendo escolhido o corte sagital que melhor 

demonstrava o ponto mais inferior da cúspide mesiovestibular do primeiro 

molar superior esquerdo. 

 

 Ápice radicular da raiz mesial do primeiro molar superior esquerdo (26A): 

ponto mais apical localizado na raiz mesiovestibular do primeiro molar 

superior esquerdo, visualizado no corte sagital. Sendo escolhido o corte 

sagital que melhor demonstrava o ponto mais apical na raiz mesiovestibular 

do primeiro molar superior esquerdo. 

 

 Cúspide mesiovestibular do primeiro molar inferior esquerdo (36C): ponto 

mais superior da cúspide mesiovestibular do primeiro molar inferior esquerdo,   

visualizado no corte sagital. Sendo escolhido o corte sagital que melhor 

demonstrava o ponto mais superior da cúspide mesiovestibular do primeiro 

molar inferior esquerdo. 

 

 Ápice radicular da raiz mesial do primeiro molar inferior esquerdo (36A): ponto 

mais apical da raiz mesiovestibular do primeiro molar inferior esquerdo,  

visualizado no corte sagital. Sendo escolhido o corte sagital que melhor 

demonstrava o ponto mais apical da raiz mesiovestibular do primeiro molar 

inferior esquerdo. 
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 Cúspide mésio-vestibular do primeiro molar inferior direito (46C): ponto mais 

superior da cúspide mesiovestibular do primeiro molar inferior direito, 

visualizado no corte sagital. Sendo escolhido o corte sagital que melhor 

demonstrava o ponto mais superior da cúspide mesiovestibular do primeiro 

molar inferior direito. 

 

 Ápice radicular da raiz mesial do primeiro molar inferior direito(46A): ponto 

mais apical da raiz mesiovestibular do primeiro molar inferior direito, 

visualizado no corte sagital. Sendo escolhido o corte sagital que melhor 

demonstrava o ponto mais apical da raiz mesiovestibular do primeiro molar 

inferior direito. 

 

 Canino superior direito (13C): ponto mais inferior da coroa do canino superior 

direito, visualizado no corte sagital. Sendo escolhido o corte sagital que 

melhor demonstrava o ponto mais inferior da coroa do canino superior direito. 

 

 Ápice radicular do canino superior direito (13A): ponto mais apical da raiz do 

canino superior direito, visualizado no corte sagital. Sendo escolhido o corte 

sagital que melhor demonstrava o ponto mais apical da raiz do canino 

superior direito. 

 

 Canino superior esquerdo (23C): ponto mais inferior do canino superior 

esquerdo, visualizado no corte sagital. Sendo escolhido o corte sagital que 

melhor demonstrava o ponto mais inferior da coroa do canino superior 

esquerdo. 

 

 Ápice radicular do canino superior esquerdo (23A): ponto mais apical da raiz 

do canino superior esquerdo, visualizado no corte sagital. Sendo escolhido o 

corte sagital que melhor demonstrava o ponto mais apical da raiz do canino 

superior esquerdo. 
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 Canino inferior esquerdo (33C): ponto mais superior da coroa do canino 

inferior esquerdo, visualizado no corte sagital. Sendo escolhido o corte sagital 

que melhor demonstrava o ponto mais superior da coroa do canino inferior 

esquerdo. 

 

 Ápice do canino inferior esquerdo (33A): ponto mais apical da raiz do canino 

inferior esquerdo, visualizado no corte sagital. Sendo escolhido o corte sagital 

que melhor demonstrava o ponto mais apical da raiz do canino inferior 

esquerdo. 

 

 Canino inferior direito (43C): ponto mais superior da coroa do canino inferior 

direito, visualizado no corte sagital. Sendo escolhido o corte sagital que 

melhor demonstrava o ponto mais superior da coroa do canino inferior direito. 

 

  Ápice do canino inferior direito (43A): ponto mais apical da raiz do canino 

inferior direito, visualizado no corte sagital. Sendo escolhido o corte sagital 

que melhor demonstrava o ponto mais apical da raiz do canino inferior direito. 

 

 

4.2.5.2 Variáveis analisadas 

 

Linhas e planos de referência 

 

Plano palatino: união dos pontos ENA-ENP 

Plano mandibular de Ricketts: união do ponto Me com o ponto Go, bilateralmente.  

Plano palatino perp: linha perpendicular ao plano palatino passando por ENP 

(ENPperp) 

Plano mandibular perp: linha perpendicular ao plano mandibular passando pelo 

ponto mais posterior da sínfise mandibular (M) (Plmperp) 

Longo eixo do primeiro molar superior direito: união dos pontos 16C e 6A 

Longo eixo do primeiro molar superior esquerdo: união dos pontos 26C e 26A 

Longo eixo do primeiro molar inferior direito: união dos pontos 46C e 46ª 
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Longo eixo do primeiro molar inferior esquerdo: união dos pontos 36C e 36A 

Longo eixo do canino superior direito: união dos pontos 13C e 13A. 

Longo eixo do canino superior esquerdo: união dos pontos 23C e 23A. 

Longo eixo do canino inferior direito: união dos pontos 43C e 43A. 

Longo eixo do canino inferior esquerdo: união dos pontos 33C e 33A 

 

MOLARES  

 

Foram avaliadas as variáveis dos molares direito e esquerdo superiores e 

inferiores, sendo que, o molar do lado experimental (lado em que o canino foi 

irradiado) ora era do lado esquerdo, ora do lado direito, chamadas de inclinação e 

ancoragem dos molares do lado irradiado e o molar do grupo controle (placebo) ora 

era do lado direito, ora do lado esquerdo, chamadas de inclinação e ancoragem dos 

molares não irradiados. 

 

ANGULAÇÃO DOS PRIMEIROS MOLARES (M. Ang.)  

 

Ângulação do primeiro molar superior direito 

Ângulo formado pelo longo eixo do primeiro molar superior direito (16C- 16A) com o 

plano palatino (ENA-ENP). 

Ângulação do primeiro molar superior esquerdo 

Ângulo formado pelo longo eixo do primeiro molar superior direito (26C- 26A) com o 

plano palatino (ENA-ENP). 

Ângulação do primeiro molar inferior direito 

Ângulo formado pelo longo eixo do primeiro molar inferior direito (46C-46A) com o 

plano mandibular (Go-Me). 

Ângulação do primeiro molar inferior esquerdo 

Ângulo formado pelo longo eixo do primeiro molar inferior esquerdo (36C-36A) com 

o plano mandibular (Go-Me). 
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ANCORAGEM DOS PRIMEIROS MOLARES (M. Anc.)  

 

Ancoragem do primeiro molar superior direito 

Medida linear (distância) da cúspide mésio-vestibular do primeiro molar superior 

direito (16C) com o plano palatino perp (ENPperp) 

Ancoragem do primeiro molar superior esquerdo 

Medida linear (distância) da cúspide mésio-vestibular do primeiro molar superior 

esquerdo (26C) com o plano palatino perp (ENPperp) 

Ancoragem do primeiro molar inferior direito 

Medida linear (distância) da cúspide mésio-vestibular do primeiro molar inferior 

direito (46C) com o plano mandibular perp (Plmperp) 

Ancoragem do primeiro molar inferior esquerdo 

Medida linear (distância) da cúspide mésio-vestibular do primeiro molar inferior 

esquerdo (36C) com o plano mandibular perp (Plmperp) 

 

CANINOS 

 

Foram avaliadas as variáveis dos caninos direito e esquerdo superiores e 

inferiores, sendo que, o canino do lado experimental (irradiado do lado irradiado) ora 

era do lado esquerdo, ora do lado direito, sendo chamadas de inclinação e retração 

dos caninos e o canino do grupo controle (placebo) ora era do lado direito, ora do 

lado esquerdo, determinadas de inclinação e retração dos caninos do lado não 

irradiado.  

 

ÂNGULAÇÃO DOS CANINOS (C. Ang.) 

 

Ângulação do canino superior direito 

Ângulo formado pelo longo eixo do canino superior direito (13C-13A) com o plano 

palatino (ENA-ENP) 
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Ângulação do canino superior esquerdo 

Ângulo formado pelo longo eixo do canino superior esquerdo (23C-23A) com o plano 

palatino (ENA-ENP) 

Ângulação do canino inferior direito 

Ângulo formado pelo longo eixo do canino inferior direito (43C-43A) com o plano 

mandibular (Go-Me) 

Ângulação do canino inferior esquerdo 

Ângulo formado pelo longo eixo do canino inferior esquerdo (33C-33A) com o plano 

mandibular (Go-Me) 

 

RETRAÇÃO DOS CANINOS (C.Retr)  

 

Retração do canino superior direito Medida linear (distância) da cúspide do canino 

superior direito (13C) com o plano palatino perp (ENPperp) 

Retração do canino superior esquerdo 

Medida linear (distância) da cúspide do canino superior esquerdo (23C) com o plano 

palatino perp (ENPperp) 

Retração do canino inferior direito 

Medida linear (distância) da cúspide do canino inferior (43C) com o plano mandibular 

perp (Plmerp) 

Retração do canino inferior esquerdo 

Medida linear (distância) da cúspide do canino inferior (33C) esquerdo com o plano 

mandibular perp (Plmperp) 

 

 

RAZÃO E DIFERENÇA ENTRE A RETRAÇÃO E A PERDA DE ANCORAGEM 

 

Para avaliar a quantidade de retração do canino em relação à quantidade de 

mesialização do molar do mesmo lado (irradiado e não irradiado), foi realizada a 

razão entre a retração e a perda de ancoragem. Para isso foi feita a diferença entre 
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as medidas de retração dos caninos (T2 – T1), e também a diferença entre as 

medidas de perda de ancoragem dos molares (T2 – T1). Em seguida, foi realizada a 

divisão entre a quantidade de retração dos caninos e a perda de ancoragem dos 

molares. Esta foi então determinada como razão de retração e perda de ancoragem 

(Retr/Perda anc). 

 

Para avaliar a diferença entre a quantidade de retração dos caninos em 

relação à quantidade de perda de ancoragem nos molares, foi feita a diferença entre 

as medidas de retração dos caninos (T2 – T1) e as medidas de perda de ancoragem  

(T2 – T1) do mesmo lado, e estas então foram subtraídas de forma direta (Dif. Ret. e 

Perda).  

 

 

4.2.6 Erro do método 

 

 

Foram medidas novamente 10 tomografias computadorizadas cone beam na 

fase inicial (T1) e na fase final de retração (T2) no programa Radiocef 3D®, 

totalizando 20 tomografias computadorizadas cone beam que foram selecionadas 

aleatoriamente, num período mínimo de 15 dias após a primeira medição. 

 

Para os modelos de gesso, foram medidos todos os modelos de gesso 

novamente, num período mínimo de 15 dias após a primeira medição. 

 

 

4.2.7 Análise estatística  

 

 

Para verificar o erro sistemático intra examinador foi utilizado o teste “t” 

pareado. Na determinação do erro casual utilizou-se o cálculo de erro proposto por 

Dahlberg (Houston, 1983). 
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n
erro d

2

2

            

onde, d = diferença entre 1a. e 2a. medições 

n = número de repetições 

 

 

Para comparação entre os tempos T1 (fase inicial) e T2 (fase final) de 

retração dos caninos nas tomografias computadorizadas cone beam e para a 

comparação entre os lados irradiado e não irradiado tanto nos modelos como nas 

tomografias cone beam,  foi utilizado o teste “t” pareado.  

  



  

 

 

 

 5 Resultados 
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5  RESULTADOS 

 

 

 

5.1 Análise do Erro do método 

 

 

5.1.1 Erro do método nos modelos de estudo  

 

A análise do erro do método nos modelos de estudo consta na tabela 1. 

 

 

Tabela 1 – Erro do método nos modelos de estudo - teste “t” pareado e fórmula de Dahlberg  

 

Medida 

1a. Medição   2a. Medição   

t P 

  

Erro 

média dp   Media dp     

Canino Sup. 6,24 3,71  6,24 3,71  0,119 0,906ns  0,01 

Pré-Molar 
Sup. 

1,10 1,28  1,10 1,28  1,952 0,058ns  0,01 

Canino Inf. 5,58 2,44  5,57 2,44  1,072 0,293ns  0,03 

Pré-Molar Inf. 2,28 2,30   2,28 2,30   1,313 0,199ns   0,01 

ns – diferença estatisticamente não significante 

 

 Observou-se que não houve erro sistemático e nem casual nas medidas 

realizadas nos modelos de estudo. 
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5.1.2 Erro do método nas tomografias computadorizadas 

 

 A análise do erro do método nas tomografias encontra-se na tabela 2.  

 

Tabela 2 – Erro do método das medidas realizadas na tomografia computadorizada - teste 
“t” pareado e fórmula de Dahlberg. 

 

Arco medida 
1a. Medição   2a. Medição   

t p 
  

Erro 
média dp   média dp     

S
u

p
e

ri
o

r 

M. Ang. 86,03 7,56  86,04 7,55  1,300 0,201ns  0,03 

M. Anc. 23,95 3,77  23,96 3,77  0,927 0,360ns  0,01 

C. Ang. 95,71 8,41  95,72 8,42  1,626 0,112ns  0,03 

C. Retr. 41,93 5,18  41,93 5,18  1,617 0,114ns  0,01 

In
fe

ri
o

r 

M. Ang. 85,11 8,12   85,12 8,12   1,317 0,199ns   0,03 

M. Anc. -13,84 3,06  -13,84 3,06  0,120 0,905ns  0,01 

C. Ang. 85,68 11,32  85,68 11,33  0,250 0,804ns  0,04 

C. Retr. 1,99 4,41   1,98 4,41   1,066 0,296ns   0,01 

ns – diferença estatisticamente não significante 

 

Observou-se que não houve erro sistemático e erro casual na mensuração 

das variáveis mensuradas nas tomografias computadorizadas de feixe cônico. 
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5.2 Análise dos dados 

 

 

5.2.1 Análise dos modelos de estudo 

 

 

A posição inicial de caninos e pré-molares encontram-se na tabela 3. 

Verificou-se que não houve diferença estatisticamente significante no 

posicionamento inicial dos caninos e segundos pré-molares do lado irradiado em 

relação ao lado não irradiado, tanto no arco dentário superior como no inferior. 

 

 

Tabela 3 – Posição inicial de caninos e pré-molares entre os lados irradiado e não irradiado - 
arco dentário superior e inferior - teste “t”pareado. 

 

Medida 

  Irradiado   Não irradiado   Diferença 

p 
  média dp   média dp   média dp 

Can. Sup.   6,52 3,41   5,96 4,06   0,56 3,11 0,420ns 

Pré-M. Sup.  1,28 1,46  0,92 1,07  0,36 1,19 0,187ns 

Can. Inf.  5,44 1,38  5,72 3,22  -0,28 3,28 0,750ns 

Pré-M. Inf.   2,12 2,16   2,44 2,50   -0,32 1,46 0,415ns 

ns - diferença estatisticamente não significante 

 

 

 

 

 



  

 

R e s u l t a d o s  | 66 

 

5.2.2 Análise das tomografias computadorizadas cone beam 

  

5.2.2.1 Alterações promovidas pela retração inicial dos caninos 

 

As alterações ocorridas nos caninos e primeiros molares superiores devido à 

retração inicial dos caninos, tanto do lado irradiado como do não irradiado constam 

na tabela 4. 

 

Os primeiros molares superiores inclinaram para mesial e mesializaram, 

enquanto que os caninos inclinaram para distal e retraíram, de forma 

estatisticamente significante, em ambos os lados (irradiado e não irradiado).  

 

Tabela 4 – Alterações promovidas pela retração inicial dos caninos – arco dentário superior - 
teste “t” pareado. 

 

Lado Variável 
  T1   T2   Diferença 

p 
  média dp   média dp   Média dp 

Ir
ra

d
ia

d
o
 

M. Ang.  86,44 6,66  90,72 8,22  4,29 2,75 <0,001* 

M. Anc.  22,81 3,43  25,44 3,26  2,64 0,79 <0,001* 

C. Ang.  106,13 7,67  93,09 7,80  -13,04 5,10 <0,001* 

C. Retr.  43,60 4,29  40,09 4,05  -3,51 1,67 <0,001* 

N
ã
o

 i
rr

a
d

ia
d
o
 

M. Ang.   87,31 7,31   92,12 8,08   4,81 3,51 <0,001* 

M. Anc.  23,42 3,30  26,18 3,39  2,76 0,80 <0,001* 

C. Ang.  106,06 6,95  93,75 7,57  -12,31 4,10 <0,001* 

C. Retr.  44,34 4,32  40,89 4,53  -3,45 1,57 <0,001* 

           

* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns - diferença estatisticamente não significante 
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Da mesma forma, observou-se no arco dentário inferior que houve uma 

inclinação mesial e uma mesialização dos primeiros molares assim como uma 

inclinação distal e retração dos caninos tanto do lado irradiado como do lado não 

irradiado pelo laser de baixa intensidade (tabela 5). 

 

 

Tabela 5 – Alterações promovidas pela retração inicial dos caninos – arco dentário inferior - 
teste “t” pareado. 

 

Lado Variável 
  T1   T2   Diferença 

p 
  média dp   média Dp   Média dp 

Ir
ra

d
ia

d
o
 

M. Ang.  84,56 6,05  88,58 6,51  4,02 2,30 <0,001* 

M. Anc.  -15,01 2,90  -13,33 2,80  1,68 0,78 <0,001* 

C. Ang.  93,08 8,52  79,98 8,71  -13,09 6,99 <0,001* 

C. Retr.  3,59 3,70  -0,72 3,40  -4,31 1,66 <0,001* 

N
ã
o

 i
rr

a
d

ia
d
o
 

M. Ang.   86,53 7,85   89,95 6,69   3,42 4,14 0,006* 

M. Anc.  -15,25 2,16  -13,13 2,47  2,13 0,87 <0,001* 

C. Ang.  92,73 9,27  81,62 7,94  -11,11 3,99 <0,001* 

C. Retr.  3,35 3,64  0,12 3,21  -3,23 1,27 <0,001* 

           

* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns - diferença estatisticamente não significante 
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5.2.2.2 Comparação das alterações ocorridas entre os lados 

irradiado e não irradiado 

 

 

Verificou-se que não houve diferença estatisticamente significante na 

inclinação dos caninos e primeiros molares, na quantidade de mesialização dos 

primeiros molares e retração dos caninos, assim como na razão de retração/perda 

de ancoragem e na diferença entre retração e perda de ancoragem entre os lados 

irradiado e não irradiado no arco dentário superior (tabela 6).  

 

 

Tabela 6 – Comparação entre as alterações ocorridas entre os lados irradiado e não 
irradiado no arco dentário superior - teste “t” pareado. 

 

Variável 
  Irradiado   Não irradiado   Diferença 

P 
  média dp   média dp   média Dp 

M. Ang.   4,29 2,75   4,81 3,51   -0,53 4,56 0,603ns 

M. Anc.  2,64 0,79  2,76 0,80  -0,12 1,11 0,618ns 

C. Ang.  -13,04 5,10  -12,31 4,10  -0,72 3,62 0,370ns 

C. Retr.  -3,51 1,67  -3,45 1,57  -0,06 1,74 0,879ns 

Retr/Perda anc. 1,54 1,22  1,53 0,94  0,01 1,33 0,972ns 

Dif. Ret. e 
Perda 

0,87 1,98   0,72 2,01   0,15 2,36 0,777ns 

* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns - diferença estatisticamente não significante 
 

 
 

Já no arco dentário inferior, houve semelhança estatisticamente significante 

na mesialização dos primeiros molares e na inclinação dos caninos e molares. 

Contudo, observou-se uma maior retração dos caninos inferiores irradiados em  
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relação aos não irradiados, o que influenciou diretamente em uma maior razão entre 

a retração dos caninos e a perda de ancoragem (mesialização dos molares) e a uma 

maior diferença entre a quantidade de retração e perda de ancoragem no lado 

irradiado com o laser de baixa intensidade em relação ao lado não irradiado (tabela 

7).  

 
 

 
Tabela 7– Comparação entre as alterações ocorridas entre os lados irradiado e não 

irradiado no arco dentário inferior - teste “t” pareado. 
 

Variável 
  Irradiado   Não irradiado   Diferença 

P 
  média dp   média dp   média dp 

M. Ang.   4,02 2,30   3,42 4,14   0,61 5,33 0,666ns 

M. Anc.  1,68 0,78  2,13 0,87  -0,45 1,06 0,119ns 

C. Ang.  -13,09 6,99  -11,11 3,99  -1,98 5,03 0,148ns 

C. Retr.  -4,31 1,66  -3,23 1,27  -1,08 1,29 0,006* 

Retr/Perda anc. 3,65 3,20  1,78 1,13  1,87 3,27 0,044* 

Dif. Ret. e 
Perda 

2,63 2,05   1,10 1,47   1,53 2,14 0,015* 

* - diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
ns - diferença estatisticamente não significante 

 
 

 

Nos testes foi adotado o nível de significância de 5% (p<0,05). Todos os 

procedimentos estatísticos foram executados no programa Statistica versão 5.1 

(StatSoft Inc., Tulsa, USA). 

 

 
 
 
 
 
 



  

 
  
 
 
 

   6 Discussão 
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6 Discussão 

 

Para um melhor entendimento, a discussão foi dividida nos seguintes tópicos: 

 

6.1 Considerações sobre a amostra e metodologia empregada 
 
6.2 Influência do laser de baixa intensidade e sua dosimetria na movimentação de 
caninos e ancoragem dos molares 
 
6.3 Considerações clínicas 
 

 

6.1 Seleção da amostra e metodologia empregada 

 

 Este é um estudo prospectivo, onde os pacientes foram selecionados 

previamente ao seu tratamento ortodôntico. A amostra constou de 21 pacientes 

jovens com idade média de 14,6 anos (idade mínima de 12 anos e máxima de 17,58 

anos). A fotorresposta depende do nível de atividade metabólica do tecido. Desta 

forma, os pacientes da amostra encontravam-se na mesma fase de metabolismo 

corpóreo, sem apresentar diferenças significativas na movimentação ortodôntica 

devido à idade. Em pacientes adultos, na fase em que a atividade metabólica está 

mais reduzida, quando utilizada uma terapia com o laser de baixa intensidade, 

ocorrerá uma resposta mais intensa em relação a pacientes mais jovens, que já 

estão com o metabolismo mais acelerado(LIZARELLI28, 2007) . 

 

Destes pacientes, 15 indivíduos possuíam maloclusão de Classe I de Angle e 

6, maloclusão de Classe II de Angle. Os pacientes Classe I de Angle possuíam  
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apinhamento ou biprotrusão dentária que justificaram as extrações dos quatro 

primeiros pré-molares. Nos pacientes apresentando maloclusão de Classe II de 

Angle foram realizadas as extrações de dois primeiros pré-molares superiores 

devido à protrusão dentoalveolar superior ou apinhamento na região dos caninos 

superiores. Vale salientar que não haverá influência do tipo de maloclusão, já que o 

objetivo do estudo é avaliar a influência do laser de baixa intensidade durante a 

retração dos caninos.  

 

A amostra do presente estudo foi composta por 21 pacientes, sendo maior em 

relação aos estudos anteriores, em que CRUZ et al9. (2004) utilizaram somente 11 

indivíduos, LIMPANICHKUL et al27.(2006) analisaram 12 indivíduos, SOUSA53 

(2008) 10 pacientes e YOUSSEF62 (2008), 15 indivíduos. Esta diferença deve ser 

salientada principalmente se considerarmos a quantidade de caninos avaliados. 

CRUZ et al9. (2004) e LIMPANICHKUL et al27 (2006) utilizaram somente os caninos 

superiores, YOUSSEF62 (2008) e  SOUSA53 (2008) realizaram o estudo em caninos 

superiores e inferiores. No presente estudo, utilizou-se um total de 72 caninos, 

sendo 42 caninos superiores e 30 caninos inferiores.   

 

Um dos critérios de inclusão de pacientes na amostra foi à ausência de 

problemas sistêmicos ou uso de medicamentos que pudessem influenciar no 

metabolismo celular, atenuando ou exacerbando os efeitos do laser, gerando uma 

falsa resposta celular. Por isso, foram selecionados somente pacientes que não 

estavam utilizando nenhum tipo de medicamento ou que não apresentassem 

doenças sistêmicas. Adicionado a isto, outro critério de inclusão foi a ausência de 

tratamento ortodôntico prévio. Pacientes em retratamento ortodôntico talvez 

apresentassem alterações na movimentação dentária, principalmente em relação à 

severidade do mau posicionamento inicial dos caninos.  

 

Além disso, os pacientes selecionados poderiam perder ancoragem (de forma 

moderada), sem que o seu tratamento ortodôntico fosse prejudicado. Assim, os 

pacientes  possuíam  um  apinhamento  e  protrusão  moderados,  avaliados 
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 clinicamente. Todo mês de retração dos caninos, a perda de ancoragem foi avaliada 

clinicamente. Portanto, nenhum aparelho de ancoragem foi utilizado, pois os efeitos 

de ancoragem foram avaliados.  

 

 O tratamento ortodôntico foi realizado de forma padronizada por meio de arco 

segmentado. Foram utilizados o mesmo tipo de braquete, arco segmentado de aço 

inoxidável com diâmetro de 0,014” em ambos os lados, porém quando o paciente 

possuía um desalinhamento ou desnivelamento severo do canino, foram instalados 

arcos de níquel-titânio também com o diâmetro de 0.014” em ambos os lados. O uso 

de arco segmentado proporciona um melhor controle para a retração dos caninos ao 

invés do arco contínuo utilizado por CRUZ et al.9 (2004) e LIMPANICHKUL et 

al.27(2006), de forma que um lado não causasse interferência no contralateral 

utilizado como controle.  

 

O tratamento ortodôntico foi realizado sempre da mesma maneira, seguindo 

os mesmos critérios e o laser foi aplicado sempre por um único operador. Foi 

realizada a padronização do operador para evitar fatores que poderiam influenciar 

na quantidade de energia depositada no tecido alvo. Os principais fatores seriam a 

inclinação do spot size do aparelho e se a superfície não estivesse limpa e seca, 

onde poderia ocorrer perda de energia (EDUARDO; GOUW-SOARES; HAYPEK, 

200212).  

 

 Para uma melhor padronização da força liberada nos caninos, utilizou-se mola 

de níquel titânio, em vez de elástico em cadeia, corroborando com os estudos de 

CRUZ et al.9 (2004), LIMPANICHKUL et al.27(2006), YOUSSEF62 (2008)  e SOUSA53 

(2008). Com as molas, tem-se um melhor controle da força liberada, enquanto que 

os materiais elásticos sofrem uma maior influência do meio bucal, deteriorando-se e 

perdendo mais facilmente o controle da força aplicada nos caninos, caracterizando-

se como força intermitente (SAMUELS et al.47, 1998), corroborando com CRUZ et 

al.9 (2004); LIMPANICHKUL et al.27(2006) e YOUSSEF62 (2008).  

 



  

D i s c u s s ã o  | 74 

 
 

A força liberada pelas molas de NiTi foi padronizada em 150g, sendo 

mensurada a cada reativação com tensiômetro por um só operador. Esta quantidade 

de força corrobora com vários estudos na literatura em que, segundo STOREY; 

SMITH55, em 1952, a força ortodôntica ideal para a retração de caninos seria de 

150-200g, já para GJESSING17, em 1985, de 160g e deb150 e 200g para SAMUELS 

et al.47, em 1998.  

 

Para a realização das mensurações, utilizou-se a tomografia computadorizada 

de feixe cônico. Em estudos em crânios secos, a tomografia  cone beam se mostrou 

um método mais preciso e acurado29 do que as telerradiografias em norma lateral 

convencional e digital e das telerradiografias em norma frontal, de forma 

estatisticamente significante32,6. Além disso, a tomografia de feixe cônico possui as 

vantagens de permitir a mensuração do lado direito e esquerdo do paciente de forma 

distinta, o que elimina as sobreposições das estruturas anatômicas e que melhora a 

visibilidade dos pontos de referência37, 30. Assim, se comparou o canino e o molar do 

lado irradiado com o canino do lado não irradiado nos arcos dentários superior e 

inferior, sem que houvesse sobreposições de estruturas, de uma forma visível e 

clara dos dentes e das estruturas anatômicas.  

  

As tomografias computadorizadas de feixe cônico foram obtidas na fase inicial 

(T1) e final (T2) de retração de caninos, para a comparação da quantidade de 

retração dos caninos e perda de ancoragem dos molares do lado irradiado em 

relação ao não irradiado.  Diferentemente dos estudos de CRUZ et al. (2004) que 

utilizaram a medida diretamente na cavidade bucal por meio de paquímetro digital e 

YOUSSEF et al. (2008)62; LIMPANICHKUL et al.27(2006) e SOUSA53 (2008) em que 

utilizaram mensurações em modelos de estudo. Apesar do paquímetro ser um 

método muito confiável, a  mensuração diretamente na cavidade bucal mostra-se 

mais susceptível a erros de medição, além da impossibilidade de se avaliar o erro do 

método. Importante salientar que o estudo foi duplo cego, ou seja, o paciente não 

sabia  qual  o  lado  foi  irradiado  com  o  laser  de baixa intensidade e o examinador 
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durante a marcação dos pontos cefalométricos também não sabia qual o lado era 

irradiado. 

 

No presente estudo utilizaram-se como pontos de referência a ponta da 

cúspide mesial dos molares e a ponta de cúspide dos caninos em relação ao plano 

palatino e uma linha perpendicular à espinha nasal posterior (ENP) no arco dentário 

superior. Já no arco dentário inferior foi utilizado como referencial o plano 

mandibular e uma perpendicular passando pelo ponto posterior da sínfise (M). 

Escolheram-se essas estruturas anatômicas por não sofrerem interferências do 

tratamento ortodôntico durante os cinco meses de retração dos caninos, além de 

representarem pontos de fácil identificação e visualização na tomografia cone beam. 

Vale ressaltar que a referência utilizada (planos palatino e mandibular) localizava-se 

no maxilar avaliado, pois interferências no posicionamento de ambos os maxilares 

entre si, que por ventura acontecessem, não influenciariam nos resultados. 

 

Em outros estudos, não houve um referencial para a realização das 

mensurações, ou seja, foi mensurado somente o espaço referente às extrações. Por 

exemplo, YOUSSEF et al.62 (2008) mensuraram a ponta de cúspide dos caninos à 

cúspide mesiovestibular do primeiro molar, de forma semelhante à CRUZ et al9 

(2004), que utilizaram a parte distal do braquete do canino à mesial do tubo do 

primeiro molar. Essas referências utilizadas podem ter sido influenciadas pela perda 

de ancoragem, pois não se sabe se essa distância diminuiu devido à retração dos 

caninos ou pela mesialização dos molares. Com isso, acredita-se que as referências 

utilizadas neste estudo realmente mostraram a retração real dos caninos e a 

mesialização dos molares. 

 

Neste estudo foi comparado o lado em que o canino foi irradiado com o lado 

em que o canino não foi irradiado (grupo controle) no mesmo paciente, o que 

minimiza as variações sistêmicas inerentes da movimentação ortodôntica que 

poderiam ocorrer se fossem comparados lados irradiado e não irradiado em 

diferentes pacientes. 
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Para avaliar o erro intraexaminador das medidas analisadas no estudo, foram 

medidos novamente 10 tomografias computadorizadas  e  todos  os  modelos  de   

estudo iniciais (21 modelos). Observou-se que não houve erro sistemático e erro 

casual nas variáveis analisadas, o que indica a precisão e reprodutibilidade das 

medidas realizadas no estudo. Essa ausência de erros foi devido à definição e 

precisão na visualização dos pontos cefalométricos obtidas por meio da tomografia 

cone beam, sem a sobreposição de estruturas característica da telerradiografia em 

norma lateral. Adicionado a isto, nas medidas nos modelos, o paquímetro digital 

também proporciona uma alta precisão na mensuração. 

  

 

 

6.2  Influência do laser de baixa intensidade e sua dosimetria na 

movimentação de caninos e ancoragem dos molares 

 

  

 

A retração inicial dos caninos devido à força aplicada nos caninos e primeiros 

molares promoveu como efeito esperado uma retração dos caninos, mesialização 

dos primeiros molares, com uma inclinação distal dos caninos e mesial dos molares, 

já que fios de pequeno calibre foram empregados (em decorrência da fase inicial de 

tratamento), o que não permite o controle adequado da inclinação durante a 

movimentação. Estes efeitos foram observados tanto no arco dentário superior e 

inferior, como nos lados irradiado e não irradiado (tabelas 4 e 5).  

 

Quando os lados irradiado e não irradiado foram comparados nos arcos 

dentários superior e inferior, não se observou qualquer diferença estatisticamente 

significante na inclinação dos caninos e molares, mostrando que uma possível maior 

verticalização de um dos dentes em um dos lados não ocorreu de forma a influenciar 

na quantidade de retração ou mesmo na mesialização do primeiro molar (tabelas 6 e 

7).  
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Esta possível influência do mau posicionamento inicial de caninos e segundos 

pré-molares na quantidade de retração ou mesmo de perda de ancoragem entre os 

lados foi investigada nos modelos de estudo iniciais. A posição dos segundos pré-

molares em relação aos primeiros pré-molares (mensurados no modelo de estudo 

inicial) foi mensurada em detrimento dos primeiros molares, pois haveria uma 

deflexão do arco segmentado se o segundo pré-molar estivesse mal posicionado, o 

que poderia influenciar na quantidade de retração/perda de ancoragem. O mesmo 

não ocorreria com um mau posicionamento dos primeiros molares em relação aos 

segundos molares, visto que estes não foram incluídos na mecânica. Verificou-se 

que não houve diferença entre o mau posicionamento dos caninos e segundos pré-

molares do lado irradiado em relação ao lado não irradiado, tanto no arco dentário 

superior como no inferior (tabela 3).  Assim, não houve influência da severidade do 

mau posicionamento dos caninos e segundos pré-molares na quantidade de 

movimentação de caninos e primeiros molares do lado irradiado em relação ao não 

irradiado.  

 

Já com relação à quantidade de retração dos caninos, observou-se que houve 

diferença estatisticamente significante da retração dos caninos no arco dentário 

inferior, com uma maior movimentação dos caninos irradiados em relação ao seu 

contralateral não irradiado, de forma estatisticamente significante. 

 

Este maior movimento do canino irradiado pelo laser de baixa intensidade em 

um mesmo tempo de tratamento (maior velocidade de movimentação) ocorre devido 

a uma maior neoformação óssea e índice de proliferação celular 26. A maneira como 

o laser é absorvido nos tecidos ainda não foi totalmente esclarecida, porém 

LIZARELLI28 (2007) sugere que a absorção de fótons por parte da célula ocorra 

diretamente por meio da captação dos cromóforos, também denominados 

fotorreceptores. Esta absorção de luz pelos cromóforos produz uma resposta 

biológica, denominada fotobioestimulação24, que poderá causar reações químicas 

nos tecidos na dependência da dosimetria aplicada28. Estas reações químicas 

desencadeadas  pelo  laser  podem  produzir  aceleração  de  alguns    processos  
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metabólicos e desaceleração de outros. Em doses para fotobioestimulação, o laser 

irá acelerar os processos de reprodução e reparo celular, tanto pela síntese de DNA 

e RNA, bases da multiplicação celular, com a produção de ATP, que é a energia 

celular31. Além disso, muitos estudos25,8,18,26 comprovaram que os tecidos 

submetidos à radiação do laser de baixa intensidade têm seus processos de reparo 

acelerados.  

  

Vários estudos9,53,62 na literatura observaram efeitos semelhantes com uma 

maior velocidade da movimentação de caninos irradiados pelo laser de baixa 

intensidade. No entanto, o estudo de LIMPANICHKUL et al.27, em 2006, mostrou que 

não houve diferença estatisticamente significante entre o canino irradiado com o 

laser e o lado placebo durante a movimentação ortodôntica. Isto ocorreu devido a 

diferenças na dosimetria aplicada. LIMPANICHKUL et al.27 (2006) utilizaram uma 

maior dosimetria (25J/cm2/ 2,3 J por ponto/ 18,4 J por dente, sendo 3 aplicações ao 

mês), com uma energia total de 18,4J por dente e 55,2J por mês,   sem qualquer 

efeito na movimentação dentária. Já os estudos que demonstraram uma aceleração 

da movimentação ortodôntica empregaram dosimetrias menores, sendo CRUZ et al.9 

(2004) com uma dose de 5J/cm2, 0,2J por ponto e energia total por aplicação 2J por 

dente, totalizando 8J ao mês com 4 dias de aplicação ao mês;  e SOUSA53 (2008) 

que utilizou o mesmo protocolo de aplicação do laser de CRUZ et al.9, porém com 

um dia a menos de aplicação, totalizando uma energia total  acumulada  de  6J/mês   

( 3 dias de aplicação ao mês).  Diante destes dados, cabe inferir que dosimetrias 

mais baixas promoveriam uma aceleração na movimentação ortodôntica, enquanto 

que dosimetrias mais altas, não produziram maior velocidade de movimentação.  

Isto foi demonstrado por GOULART et al.18 (2006) em um estudo em cães, que 

verificou uma aceleração da movimentação ortodôntica na dosimetria de 5,25J/cm2 e 

até mesmo um retardo na movimentação na dosimetria de  35 J/cm2. 

 

Por outro lado, YOUSSEF et al.62 (2008) utilizaram uma energia total de 8J 

para cada aplicação, sendo 4 dias de aplicação totalizando 32J ao mês,  obtendo 

também  uma  aceleração  da  movimentação.  Contudo,  deve-se  observar  que  a  
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energia total aplicada por dia e mesmo o somatório foi bem menor que a energia 

total aplicada por LIMPANICHKUL et al.27 (2006). Além disso, como YOSSEF et 

al.62(2008) mensuraram o espaço existente referente à extração, ou seja, da face 

distal do canino até a mesial do primeiro molar permanente, permanece a dúvida se 

realmente o canino irradiado retraiu mais ou se houve um efeito no primeiro molar do 

lado irradiado. Vale ressaltar que não foi relatado se algum aparelho de ancoragem 

foi utilizado.  

 

Diferentemente dos estudos existentes na literatura que realizaram 3 

SOUSA53 (2008)  ou 4 (CRUZ et al.9 (2004) e YOUSSEF et al.62 (2008) aplicações 

do laser de baixa intensidade, obtendo aceleração da movimentação ortodôntica, no 

presente estudo utilizou-se uma única dose de irradiação na dosimetria de 10J/cm2/ 

10mW/10s/ 0,4J por ponto, totalizando uma energia total de 4 J no canino, que foi 

efetiva para a aceleração da movimentação ortodôntica no arco dentário inferior. 

Esta dosimetria foi testada devido a maior facilidade do seu emprego na clínica, já 

que a mesma é realizada no mesmo momento em que ocorre a ativação do aparelho 

ortodôntico. Apesar desta única aplicação, com uma energia total inicial maior que 

àquela aplicada por CRUZ et al.9 e SOUSA53 (2J), mas menor no somatório do mês, 

observou-se sucesso do mesmo. Desta forma, ressalta-se a necessidade de mais 

pesquisas para se determinar possíveis diferenças na freqüência da aplicação do 

laser.  

 

Entretanto, esta mesma dosimetria (780nm/10J/cm2/ 40mW/10s/ 0,4J por 

ponto, Et=4J) não promoveu nenhum efeito na movimentação dos caninos 

superiores. Este é um fato inédito na literatura, visto que os estudos anteriores 

compararam o lado irradiado em relação ao não irradiado, tanto do arco dentário 

superior como do inferior conjuntamente SOUSA53 (2008) e YOUSSEF et al.62 (2008) 

o que provavelmente alterou os seus resultados.  

 

Esta diferença nos efeitos da aplicação do laser de baixa intensidade na 

maxila  e  mandíbula  pode  ser  explicada  pela  diferença  que  ocorre  na  própria  
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movimentação ortodôntica em ambos. De acordo com DEGUCHI et al.10, em 2008, a 

maxila e mandíbula respondem de forma diferente à força ortodôntica, tanto por 

diferenças anatômicas quanto por respostas fisiológicas, resultando em uma 

diferença significativa na quantidade de movimento do dente. Isto provavelmente 

ocorre devido a uma diferença anatômica entre eles. De acordo com PARK et al.38, 

em 2008, há uma diferença na densidade óssea da maxila e mandíbula. Segundo 

estes autores, a mandíbula é um osso mais denso (compacto) e a maxila um osso 

menos denso (esponjoso). Isso nos leva a acreditar que a dose aplicada foi ideal 

para acelerar o movimento na mandíbula, porém na maxila como o osso é menos 

denso (esponjoso), talvez uma dosimetria menor e/ou com maior freqüência fosse 

eficaz.   

 

Portanto, novos estudos devem ser realizados buscando determinar 

dosimetrias adequadas para a aceleração da movimentação ortodôntica na maxila e 

mandíbula.  

 

Clinicamente surge a dúvida: Qual é a vantagem clínica em acelerar a 

movimentação de um ou vários dentes? Além do fato provável da diminuição do 

tempo de tratamento, em mecânicas de retração dentária, em que o pré-molar é 

extraído com vistas a proporcionar espaço para a correção de apinhamentos ou para 

a retração dos incisivos diante de uma protrusão dentoalveolar, há que se pensar 

em termos de ancoragem.  

 

No presente estudo, apesar da semelhança estatística entre a perda de 

ancoragem do lado irradiado em relação ao lado não irradiado no arco dentário 

inferior (tabela 4), houve em média uma menor perda de ancoragem de 0,45mm no 

lado irradiado em relação ao não irradiado, apesar de ter ocorrido uma maior 

quantidade de retração neste lado (1,08mm maior). Isto refletiu em uma maior 

diferença entre a quantidade de retração e perda de ancoragem do lado irradiado 

(2,63mm) em relação ao não irradiado (1,10mm) no arco dentário inferior de 

1,53mm, de forma estatisticamente significante (tabela 4).  
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Para que nós possamos extrapolar estes resultados para outros pacientes, foi 

calculada a razão da movimentação, ou seja, a quantidade de retração dos caninos 

em relação à perda de ancoragem, em que do lado irradiado observou-se uma razão 

de 3,65 (ou seja, uma maior movimentação do canino em 3,65 vezes em relação à 

perda de ancoragem) e do lado não irradiado, uma razão de 1,78 (uma maior 

retração do canino em 1,78 vezes em relação ao molar) (tabela 4). Desta forma, 

houve uma diferença estatisticamente significante na razão de retração/perda de 

ancoragem no arco dentário inferior maior em 1,87 vezes, com uma vantagem visível 

do emprego do laser de baixa intensidade com vistas a preservar de forma 

moderada a ancoragem, sem o emprego de nenhum aparelho de ancoragem nos 

primeiros molares.  

 

Este fato assume uma importância ainda maior visto que muitos dos sistemas 

de ancoragem dependem da cooperação do paciente, significam custos ao 

tratamento ou mesmo necessitam da realização de um procedimento cirúrgico para 

a instalação de mini-implantes, por exemplo. Frente a estes resultados promissores 

da menor perda de ancoragem em relação a maior quantidade de retração do 

canino, ressalta-se a realização de mais pesquisas para que o laser de baixa 

intensidade possa representar clinicamente um instrumento adicional na ancoragem 

ortodôntica.  

 

 

 

 

6.5 Considerações clínicas 
 
 
  

Na prática clínica, uma das principais queixas dos pacientes que procuram o 

tratamento ortodôntico consiste no tempo de tratamento, no desconforto e dor 

gerada pelo aparelho ortodôntico. A aplicação do  laser  seria  de  grande  valia  para 
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acelerar a movimentação ortodôntica, ter efeito analgésico, e assim, reduzir o tempo 

e o desconforto do tratamento ortodôntico.  

 

Neste estudo aplicou-se o laser apenas uma única vez, ou seja, no momento 

de ativação da mola para a retração dos caninos, sem que houvesse necessidade 

do paciente retornar mais de uma vez ao mês ao consultório, diferentemente dos 

outros estudos clínicos9,27,53,62,, com aceleração da movimentação ortodôntica 

também. Isto facilita o emprego do laser de baixa intensidade no consultório 

ortodôntico, viabilizando a sua aplicação de forma a não demandar em mais 

consultas do paciente no mesmo mês.  

  

No presente estudo houve uma diferença na movimentação dos caninos na 

maxila e a mandíbula, e isto foi detectado somente nesta pesquisa diferentemente 

dos estudos anteriores que compararam o lado irradiado em relação ao lado não 

irradiado, tanto no arco dentário superior e inferior conjuntamente (SOUSA53, 2008; 

YOUSSEF et al.62, 2008), o que provavelmente pode ter alterado os resultados. No 

estudo de YOUSSEF et al.62, em 2008, houve uma comparação posterior entre a 

velocidade da movimentação dos caninos irradiados na maxila e mandíbula, e foi 

afirmado que não houve diferença estatisticamente significante. Entretanto, o 

comprimento de onda utilizado foi diferente (809nm), sendo que foi mensurado o 

espaço referente à extração em modelos, o que inviabiliza a afirmação de que o 

menor espaço reflete necessariamente em uma maior retração do canino, já que não 

foi abordado qualquer tipo de aparelho de ancoragem nos molares. Desta forma, os 

resultados do presente estudo são mais condizentes com a realidade clínica de que 

existe uma diferença na movimentação dentária na maxila e mandíbula, o que 

corrobora com vários estudos10,38 levando ao raciocínio lógico de que dosimetrias 

diferentes deveriam ser realizadas na maxila e mandíbula. Como no presente estudo 

observou-se uma aceleração da movimentação ortodôntica de caninos inferiores, 

ressalta-se a importância de novos estudos procurando determinar a dosimetria 

adequada para a maxila.   
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Adicionado a esta aceleração da movimentação ortodôntica no arco dentário 

inferior, no presente estudo verificou-se que a quantidade de retração dos caninos 

foi maior do que a perda de ancoragem no lado irradiado em relação ao lado não 

irradiado, tanto na diferença destas quanto na razão do movimento. Isso 

clinicamente é de grande valia porque rotineiramente, para o controle da ancoragem 

são utilizados aparelhos de ancoragem como barra transpalatina, botão de Nance, 

aparelho extrabucal, placa lábio-ativa ou mais atualmente os mini-implantes. 

Contudo, em muitos casos há a dependência da colaboração do paciente, a 

necessidade de um procedimento cirúrgico (mini-implantes) ou mesmo o custo de 

mais um aparelho ortodôntico para a obtenção de uma ancoragem moderada a 

absoluta. Vale ressaltar que esta menor perda de ancoragem em relação à 

quantidade de retração seria obtida de forma indolor e ainda sem custos 

(necessidade de colocar um aparelho de ancoragem) para o profissional e para o 

paciente, sendo que, o uso do laser de baixa intensidade é um método simples de 

aplicação, indolor e não possui efeitos colaterais. 

 

Além disso, esta aceleração na movimentação ortodôntica clinicamente 

poderia reduzir o tempo de tratamento, sendo que o tempo de tratamento é uma das 

queixas que o paciente relata sobre o tratamento ortodôntico. O uso do laser 

também poderia ser utilizado para auxiliar na movimentação de dentes impactados, 

que são dentes difíceis de serem movimentados. 

 

 Portanto, diante dos resultados presentes, verifica-se que o uso do laser de 

baixa intensidade na movimentação ortodôntica apresenta vantagens, 

principalmente com vistas à maior preservação de ancoragem. No entanto, há a 

necessidade de mais estudos, buscando-se determinar a dosimetria adequada para 

a movimentação ortodôntica mais eficiente de forma distinta, no arco dentário inferior 

e superior. Porém, ainda há muito que se estudar sobre o laser de baixa intensidade, 

ou seja, a sua real ação em termos celulares e seus efeitos quando utilizado em 

diferentes dosimetrias 

 

 



  

 

 
 
 
 

   7 Conclusão 
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7. Conclusão 
 
 
 
 

Com base na metodologia empregada, conclui-se que a terapia com o laser 

de baixa intensidade: 

 

1) Acelerou de forma estatisticamente significante, a velocidade de 

movimentação ortodôntica no arco dentário inferior. 

 

2) A quantidade de retração dos caninos foi maior do que a perda de 

ancoragem no lado irradiado em relação ao lado não irradiado.  

 

No entanto, há a necessidade de mais estudos, buscando-se determinar a 

dosimetria adequada para a movimentação ortodôntica mais eficiente de forma 

distinta, no arco dentário inferior e superior. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 

Por este instrumento que atende às exigências do COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), venho informar ao 

responsável pelo menor, paciente a ser avaliado nesta pesquisa intitulada “AVALIAÇÃO 

DA ANCORAGEM DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO COM O USO DO LASER 

DE BAIXA INTENSIDADE”, sob responsabilidade da cirurgiã-dentista Franciele Orlando e 

da professora orientadora Profa Dra Lylian Kazumi Kanashiro, sobre os procedimentos aos 

quais o mesmo será submetido durante o transcorrer do tratamento e desta pesquisa.  

Inicialmente, será solicitado o preenchimento de fichas constando dados pessoais e 

exame clínico odontológico, com perguntas sobre a história de doenças sistêmicas, higiene 

bucal, amamentação, medicamentos prescritos. Feito isso, será realizada a documentação 

ortodôntica do menor, constando de radiografias periapicais (dos incisivos – dentes 

anteriores), telerradiografia em norma lateral, frontal, panorâmica, radiográfica carpal (mão e 

punho) e fotografias do rosto e dos dentes e a tomografia computadorizada. Todos estes 

itens fazem parte da documentação convencional ortodôntica e servem para o diagnóstico 

para o tratamento ortodôntico adequado. A tomografia computadorizada Cone Beam é um 

exame atual que mostra uma imagem tridimensional (3D) dos dentes e dos ossos. A seguir, 

os arcos dentários superior e inferior do paciente serão moldados. Será instalado o aparelho 

ortodôntico fixo, ou seja, os braquetes e os “anéis metálicos nos dentes posteriores. Então, 

será solicitada a extração dos dentes pré-molares superiores e/ou inferiores, dependendo do 

planejamento do tratamento ortodôntico realizado para seu filho (a). A extração do(s) 

dente(s) será necessária para a obtenção de espaço para a correção dos “dentes tortos” ou 

„projetados para frente” que seu filho(a) possui. Esta extração deverá ser realizada pelo 

cirurgião-dentista de sua escolha e o seu custo deverá ficar a seu encargo. Feitas as 

extrações, o ortodontista responsável instalará uma mola nos caninos, para levá-los para 

trás, no local dos dentes extraídos. Na mesma sessão, serão efetuadas radiografias 

periapicais (dos caninos e molares de apoio) e será aplicado o laser nos caninos a serem 

retraídos. O laser consiste em uma radiação luminosa, indolor, sem apresentar qualquer  
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risco para a saúde bucal destes pacientes, visando apenas a aumentar a velocidade da 

movimentação do dente citado. O objetivo desta pesquisa consiste será avaliar a ancoragem 

durante o tratamento ortodôntico com o uso do laser de baixa intensidade. Durante a sua 

aplicação   serão  disponibilizados óculos  de  proteção,  que  obrigatoriamente  deverão  ser  

 

utilizados. A aplicação do laser se repetirá após 30, 60 e 90 dias, seguindo o mesmo 

protocolo. Sendo que ao final do primeiro mês e do segundo mês serão realizadas novas 

telerradiografias de perfil.  

Após este processo, o tratamento ortodôntico continuará em seu percurso normal, 

obedecendo ao planejamento já realizado, não afetando as condutas necessárias para o 

seu desenvolvimento clínico adequado. 

Convém esclarecer que não existem riscos, nem quaisquer transtornos deletérios à 

saúde causados pelo uso do laser de baixa intensidade. 

Não haverá qualquer tipo de benefício financeiro em decorrência da participação do 

meu filho(a) nesta pesquisa. Os custos referentes ao material de consumo necessário ao 

tratamento ortodôntico do meu filho(a) ficarão a meu encargo, totalizando o custo de R$ 

100,00 (cem reais), podendo ser pagos em até 5 parcelas de R$20,00 (vinte reais) e o custo 

dos dois exames de tomografia computadorizada Cone Beam que será de R$ 150,00 (cento 

e cinquenta reais) que poderão ser divididos em 3 parcelas de R$ 50,00 (cinqüenta reais).  

Meu filho(a) poderá ter seu aparelho ortodôntico removido se faltar consecutivamente 

mais de 3 vezes, sem justificativa.  

Em qualquer momento da realização do tratamento ortodôntico, o senhor(a) terá a 

liberdade de retirar este consentimento para a participação do seu filho nesta pesquisa, sem 

qualquer prejuízo ou dano ao seu tratamento ortodôntico ou de qualquer espécie.  

Qualquer dúvida em relação à pesquisa ou ao tratamento ortodôntico, a cirurgiã-

dentista responsável e a professora responsável se comprometem a esclarecê-los antes e 

durante a realização do tratamento ortodôntico.  

Deve-se também esclarecer que todas as informações obtidas neste estudo, os 

modelos, históricos de antecedentes familiares, e quaisquer outras informações 

concernentes ao planejamento e/ou tratamento poderão ser utilizados pela Universidade 

Metodista de São Paulo (UMESP), para fins de pesquisa, ensino e de divulgação em jornais  
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e/ou revistas nacionais e internacionais, com a garantia da preservação do sigilo do menor 

supracitado. 

Estando ciente e tendo sido informado de todos os procedimentos a serem 

realizados, o senhor, responsável pelo menor, autoriza o prosseguimento das etapas do 

tratamento, segundo o protocolo mencionado e descrito anteriormente. 

Eu,_________________________________________ portador do RG nº 

_______________________ Residente à Rua __________________________ nº____ 

Cidade _________________ no Estado de São Paulo, responsável pelo (a) menor 

___________________________________, autorizo a participação do meu filho (a) na  

pesquisa “AVALIAÇÃO DA ANCORAGEM DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO 

COM O USO DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE”, de acordo com este termo de 

consentimento.  

 

 

São Bernardo do Campo _____de______________ de _____. 
 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Profa. Dra. Lylian Kazumi Kanashiro 

Orientadora 
 

_____________________________ 

Franciele Orlando 

Pesquisadora Responsável 
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