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RESUMO 
 

Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são medicamentos 

utilizados no alívio da dor após a ativação dos aparelhos ortodônticos, mas estas 

substâncias podem influenciar a formação óssea ou remodelação. Diante da 

possibilidade de interferência dos medicamentos durante o tratamento ortodôntico, 

foi avaliado o efeito á curto prazo de AINEs e anti-inflamatório seletivo COX-2, em 

doses terapêuticas, sobre osteoblastos durante a movimentação dentária induzida. 

Os fármacos foram determinados através de questionários aplicados a 

ortodontistas, os quais mais selecionaram os mais prescritos para alívio da dor 

durante o tratamento ortodôntico. Os medicamentos selecionados e a nimesulida 

(seletivo COX-2) foram administrados em uma amostra de 80 ratos albinos da 

linhagem Wistar, nos quais foi realizada a instalação de dispositivos constituídos por 

uma mola de secção fechada ancorada aos incisivos centrais superiores, 

movimentando mesialmente o primeiro molar superior esquerdo. Os animais foram 

distribuídos em quatro grupos de 20 de acordo com a administração medicamentosa 

diária: paracetamol, ibuprofeno, nimesulida e um grupo controle (animais não 

medicados). E divididos em subgrupos de 5 de acordo com o tempo de tratamento 

da movimentação dentária induzida: 3, 5 e 7 dias. Posteriormente, os animais 

receberam doses letais da mistura de relaxante muscular e anestésico por via 

intramuscular para coleta do material, o qual foi devidamente processado, corado 

com hematoxilina-eosina e submetido à análise microscópica óptica para avaliar a 

quantidade de osteoblastos, na área de tensão, do osso adjacente de cada raiz 

distovestibular dos primeiros molares superiores esquerdo. Os resultados mostraram 

que o uso de paracetamol até 5 dias pode gerar interferências na formação óssea, 

pois diminuiu o número de osteoblastos e  que o ibuprofeno foi a droga que melhor 

agiu por apresentar menor ação de inibição sobre os osteoblastos num período de 

uso de até 7 dias. Sugere-se que o ideal para aliviar dor e/ou desconforto causado 

pela movimentação ortodôntica sem prejuízo ao reparo ósseo seria o uso da 

medicação associada, no primeiro dia utilizar o paracetamol seguido pela 

administração de ibuprofeno. Caso ocorra distúrbios sistêmicos devido aos 

medicamentos indicados, o medicamento de eleição é a nimesulida. 

 

Palavras-chaves: Anti-inflamatórios. Osteoblastos. Movimentação dentária. 



 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Influence of anti-inflammatory non steroidal and selective COX-2 in osteoblasts 
during the tooth movement induced in rats 

 

The nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are drugs used to 

relieve pain after activation of orthodontic appliances, but these substances can 

influence bone remodeling and formation. Faced with the possibility of interference of 

drugs in treatments, the effects will be short-term NSAIDs and COX-2 selective anti-

inflammatory in therapeutic doses on osteoblasts during induced tooth movement. 

The drugs were determined through questionnaires given to orthodontists, selecting 

then, the most commonly prescribed for pain relief during orthodontic treatment. The 

selected drugs and nimesulide (selective COX-2) were administered in a sample of 

80 albino Wistar rats, in which the installation of devices consisted of an enclosed 

section spring anchored to the upper central incisors, moving out mesially the first 

upper left molar. The animals were divided into four groups of 20 according to the 

daily drug administration: acetaminophen, ibuprofen, nimesulide and a control group 

(animals not treated). Then, divided into subgroups of 5 according to the treatment 

time of the induced tooth movement, 3, 5 and 7 days. Subsequently, the animals 

received lethal doses of the mixture of anesthetic and muscle relaxant 

intramuscularly for the collection of the material, which has been properly processed, 

stained with hematoxylin-eosin and subjected to microscopic analysis to assess the 

amount of osteoblasts in the stressed area of the adjacent bone of each distobuccal 

root of the first left molars. The results showed that the use of acetaminophen up to 5 

days will cause interference in bone formation decreasing the number of osteoblasts 

and ibuprofen was the drug that best acted by having less inhibiting action on 

osteoblasts in a usage period of up to 7 days. It is suggested that the ideal to relieve 

pain and/or discomfort caused by orthodontic movement without prejudice to the 

bone repair would be the use of the associated medication. On the first day, use 

acetaminophen followed by the administration of ibuprofen. If systemic disorders 

occur due to the indicated drugs, the drug of choice is nimesulide. 

 

Key words: Anti-inflammatory Agents. Osteoblasts. Toothmovement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são fármacos considerados ideais 

para o alívio da dor, principalmente desencadeada por processo inflamatório no 

ligamento periodontal por tratamentos ortodônticos (OKESON, FALACE, 1997; 

ARIAS, MARQUEZ-OROZCO, 2006; WALKER, BURING, 2001). Além disso, estes 

apresentam facilidade de comercialização e normalmente não necessitam de 

prescrições medicamentosas (BRICKS, 1998; ACHAR, HOSAMANI, 

SEETHARAMAREDDY, 2010; KRISHNAN, DAVIDOVITCH, 2006; OKESON; 

FALACE, 1997). Apesar de sua eficiência no combate as dores relacionadas a 

tratamentos odontológicos acredita-se que estes prejudiquem a movimentação 

dentária induzida (CONSOLARO, 2011; GUPTA et al., 2014; KNOP et al., 2011; 

KRASNY et al., 2013; ARIAS, MARQUEZ-OROZCO, 2006; SALARI, ABDOLLAHI, 

2009).  

Os AINEs reduzem, os sinais e sintomas inflamatórios sendo responsáveis 

por suprimirem a dor, o edema e o aumento de fluxo sanguíneo associado à 

inflamação. O mecanismo de ação desses anti-inflamatórios ocorre através da 

inibição da oxidação do ácido araquidônico (AA) pela enzima ciclooxigenase (COX) 

(BRUNTON, CHABNER, KNOLLMAN, 2012). 

A COX-1 é encontrada na grande maioria das células na forma de enzima 

constitutiva, sendo responsável pela homeostasia dos tecidos e produção de 

prostaglandinas. Estando então expressa em osso normal e no local da fratura 

óssea.  Quando inibida a COX-1 pode desencadear efeitos adversos, principalmente 

os gastrintestinais (RANG et al., 2012). 

 A COX-2 é uma enzima liberada pelas células inflamatórias por vários 

estímulos, como a presença de citocinas, fatores de crescimento, estimulantes 

tumorais, sendo expressa especialmente durante as fases iniciais do processo de 

reparação óssea (RANG et al., 2012). Ao ser inibida a COX-2 é responsável por 

efeitos terapêuticos (DIONNE, GORDON, 1994; BENNET, VILLA, 2000; BRUNTON, 

CHABNER, KNOLLMAN, 2012; RAINSFORD, 1999; RAINSFORD 2006; RANG et 

al., 2012). 

Os AINEs seletivos para a enzima COX-2 distribuem-se amplamente por 

todo o corpo alcançando concentrações cerebrais suficientes para exercer um efeito 
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analgésico central e reduzirem a formação de prostaglandinas nas áreas inflamadas, 

são bem absorvidos, apresentam boa tolerabilidade para 85% dos pacientes com 

intolerância aos AINEs não seletivos e possuem um modo de ação multifatorial no 

tratamento da dor, com ação analgésica rápida (BENNETT, 2000; RANG et al., 

2012; VALERO SANTIAGO, GONZALEZ-MORALES, MARTÍ GUADAÑO, GETNIA, 

2003; BRUNTON, CHABNER, KNOLLMAN, 2012). No metabolismo ósseo tanto os 

osteoblastos quanto os osteoclastos produzem prostaglandinas (PGs) 

(DAVIDOVITCH et al., 1988; KRISHNAN, DAVIDOVITCH, 2009). Essas possuem 

um importante papel, pois auxiliam aumentando o número e a atividade 

osteoclástica, promovem vasodilatação, angiogênese, aumentam a replicação e 

diferenciação dos osteoblastos induzindo a remodelação óssea (KAKU et al., 2008; 

KARIYA et al., 2015; MEIKLE, 2006; SAITO et al., 1990). Consequentemente, os 

seletivos COX-2 vêm substituindo os AINEs convencionais na prática clínica 

(GAMEIRO et al., 2008; KRISHNAN, DAVIDOVITCH, 2006), tornando-se tendência 

na tentativa de aliviar a dor ortodôntica (YOUNG et al., 2006; FLEMING et al., 2009).  

Sabe-se do importante papel das PGs durante o processo de movimentação 

ortodôntica. Segundo alguns pesquisadores à inibição destas enzimas, através do 

uso de AINEs convencionais e seletivos COX-2, podem gerar efeitos prejudiciais, 

podendo interferir na formação óssea ou remodelação (CONSOLARO, 2011; 

KRISCHAK, 2007; WALKER, BURING, 2001; HAMMADA, EL-HAWARY, EL-

HAWARY, 2012; KIDD et al., 2013; KRASNY et al., 2013; LI et al., 2006).  

Karthi et al. (2012) e Retamoso et al. (2010), investigaram a influência do 

uso dos AINEs durante movimentações ortodônticas e sua interferência no processo 

de reparo. Esta linha de estudo também foi seguida por Vuolteenaho, Moilanen e 

Moilanen (2008) que buscaram, através de uma revisão de literatura, avaliar as 

evidências clínicas da influência de AINEs e seletivos COX-2 nas PG durante a 

formação óssea. Com tudo, os autores verificaram que ainda há necessidade de 

mais estudos sobre a ação dos seletivos COX-2 no processo de remodelação óssea 

e uma averiguação dos diferentes receptores que podem mediar a reabsorção e 

formação de osso por meio das PG.  

Knop e colaboradores em 2011 avaliaram a remodelação ósseo durante a 

movimentação ortodôntica associada à administração de anti-inflamatórios não 

esteroidais e esteroidais. Utilizaram uma amostra de 90 ratos Wistar, a qual foi 

dividida em grupos: controle, anti-inflamatório não esteroidal – diclofenaco de 
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potássio, anti-inflamatório esteroidal – fosfato dissódico de dexametasona. Em cada 

animal foi instalado um dispositivo para a movimentação dentária induzida no 

primeiro molar superior, sendo a movimentação realizada em períodos de três, sete 

e quatorze dias. Realizaram a quantificação dos vasos sanguíneos, lacunas de 

Howship e células osteoclásticas nos lados de compressão e tensão. Para a análise 

da formação óssea os pesquisadores observaram o percentual de colágeno imaturo 

e maduro. Concluíram que tanto os anti-inflamatórios não esteroidais quanto os anti-

inflamatórios esteroidais induziram a diminuição da deposição de colágeno maturo 

quando comparados ao grupo controle. Os autores sugerem a necessidade de 

investigação do uso de anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais na 

movimentação dentária induzida. 

A preocupação sobre os AINEs é em função da sua possível interferência 

durante a movimentação dentária induzida (ARIAS, MARQUEZ-OROZCO, 2006; 

KRISHNAN, DAVIDOVITCH, 2006), no atraso do reparo ósseo (SIMON et al., 2002) 

ou até mesmo por prejudicar o aparecimento de colágeno maduro nas áreas de 

reparo (RETAMOSO et al., 2010). 

Durante a atividade clínica, ortodontistas precisam ter conhecimento 

farmacológico e devem ser cautelosos em suas prescrições, já que alguns fármacos 

podem ter influências significativas no movimento dentário. Além disso, o histórico 

do uso de medicamentos, efeitos secundários e a possibilidade de hipersensibilidade 

são informações importantes para o planejamento e tratamento dos pacientes. 

Inclusive, em trabalho prévio, notou-se que ortodontistas utilizam AINEs no alívio da 

dor durante o tratamento ortodôntico, como primeira opção o paracetamol e em 

segundo lugar o ibuprofeno (VILARDI, 2011). De acordo com as evidências literárias 

o presente estudo visa avaliar a influência dos anti-inflamatórios no reparo ósseo 

alveolar. Para isso utilizará AINEs e anti-inflamatórios seletivos COX-2 para 

contagem do número de osteoblastos na região do osso adjacente da raiz 

distovestibular dos primeiros molares superiores esquerdos em área de tensão. Esta 

pesquisa espera colaborar com o conhecimento do cirurgião-dentista e o seu 

trabalho em relação a modelação óssea, bem como, trazer melhoria da qualidade de 

vida dos pacientes, indicando a melhor opção para dor durante a movimentação 

dentária. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

No tratamento ortodôntico, principalmente durante os primeiros dias após a 

ativação, é comum a sensação dolorosa. Esta sintomatologia pode gerar transtornos 

às atividades diárias dos pacientes (BROWN, MOERENHOUT, 1991; SERGL, 

KLAGES, ZENTNER, 1998), inclusive conduzir ao abandono do tratamento 

(OLIVER, KNAPMAN, 1985). Para evitar a sensação gerada pelo ajuste ortodôntico 

é importante a prescrição de medicamentos analgésicos (BERGIUS, KILIARIDIS, 

BERGGREN, 2000; BRADLEY et al., 2007; KIDD et al., 2013; ROCHA et al., 2003).  

Sendo assim, a orientação é um passo importante após as consultas, pois 

esclarece a forma de uso dos fármacos, tanto em quantidade quanto frequência e as 

possíveis consequências para tentar minimizar os riscos referentes às intoxicações e 

ocorrências de eventos adversos (TIERLING et al., 2004), evitando que os pacientes 

realizem a automedicação, hábito que está presente na vida de cerca de 80 milhões 

de Brasileiros (IVANNISSEVICH, 1994). Ainda no Brasil, pode-se observar a má 

qualidade da oferta de medicamentos, o não cumprimento da obrigatoriedade da 

apresentação da receita médica e a carência de informação e instrução na 

população em geral (ARRAIS et al., 1997). 

Normalmente são utilizados os anti-inflamatórios não esteroidais para o 

desconforto das primeiras horas após ativação do aparelho (LAW et al.,2000; 

KRISHNAN, DAVIDOVITCH, 2006). Estas drogas possuem venda livre, ou seja, são 

comercializadas sem a necessidade de prescrições (BRICKS, 1998; MEHALLO, 

DREZNER, BYTOMSKI, 2006; RIBEIRO, SEVALHO, CÉSAR, 2007).  

Os anti-inflamatórios não esteroidais estão acessíveis em estabelecimentos 

farmacêuticos e postos de saúde, mas também podem ser encontrados em bares, 

supermercados e lojas de conveniência, contrariando as disposições legais. Além da 

existência à sistemática indução ao uso através de propagandas em rádio e 

televisão (TIERLING et al., 2004). Estas medicações diminuem ou eliminam a dor, 

porém podem prejudicar a movimentação dentária (WALKER, BURING, 2001).  
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2.1 ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS E SELETIVOS COX-2  

 

Todos os AINEs são anti-inflamatórios, analgésicos e antipiréticos. O efeito 

anti-inflamatório reduz componentes da resposta inflamatória (vasodilatação, edema 

e dor) e imunológica em que as prostaglandinas, principalmente as derivadas da 

ciclooxigenase 2 (COX-2), desempenham um papel significativo. Os AINEs reduzem, 

mas não eliminam completamente os sinais e sintomas inflamatórios (BRUNTON, 

CHABNER, KNOLLMAN, 2012; KIDD et al., 2013), portanto eles são responsáveis 

por suprimirem a dor, o edema e o aumento de fluxo sanguíneo associado à 

inflamação. No efeito analgésico tem-se redução da dor leve a moderada, 

especialmente aquelas que têm origem da inflamação ou lesão tecidual. O efeito 

antipirético causa a redução da febre ou temperatura corporal patologicamente 

elevada através da inibição da produção de prostaglandinas, enzimas conhecidas 

como ciclooxigenase ou COX, no hipotálamo (BRUNTON, CHABNER, KNOLLMAN, 

2012). 

A ciclooxigenase apresenta três isoformas: COX-1, COX-2 e COX-3. 

A COX-1 é encontrada na grande maioria das células na forma de enzima 

constitutiva (sempre presente), tanto na maioria dos tecidos quanto nas plaquetas do 

sangue, estando então envolvida na homeostasia dos tecidos e sendo responsável 

pela produção de prostaglandinas. Já a COX-2 é induzida em células inflamatórias 

(daí ser chamada de ciclooxigenase patogênica) por vários estímulos, como a 

presença de citocinas, fatores de crescimento e estimulantes tumorais. E em relação 

a COX-3 ainda não se sabe realmente se ocorre no homem em forma funcional 

(RANG et al., 2012). Mas alguns autores, como Willoughby , Moore, Colville-Nash 

(2000), sugerem a existência da terceira isoforma em seres humanos, e destacam 

ainda, que a produção de prostaglandinas pela COX-3 possua uma ação anti-

inflamatória, diferente da ação já conhecida das demais. Botting (2000) também 

acredita na existência desta enzima, e em outra pesquisa, com o colaborador Ayoub 

(2005), verificaram a possibilidade de existência de uma quarta isoformas, a COX-4.   

O mecanismo de ação dos AINEs se deve a inibição da oxidação do ácido 

araquidônico (AA) pela COX, a qual possui o mecanismo de ação que consiste na 

formação de peróxidos bicíclicos (endoperóxidos) a partir da oxigenação de ácidos 

graxos poli-insaturados (LI et al., 2006; MARNETT et al., 1999).  
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O AA consiste em um ácido graxo de 20 carbonos que apresenta um papel 

regulador-chave na fisiologia celular. É liberado a partir de fosfolipídios da 

membrana celular através da enzima fosfolipase A2, a qual pode ser ativada por 

diversos estímulos (químico, inflamatório, traumático, mitogênico) que são 

convertidos pela prostaglandina (PG) G/H sintase citosólica ou COX, nos compostos 

intermediários PGG2 e PGH2 (Figura 1). 

 

Figura 1 - Desenho esquemático com a simplificação da produção de prostanóides a partir  
do metabolismo do ácido araquidônico. Em destaque (flecha vermelha) via onde haverá a 
ação dos AINEs para a inibição das enzimas ciclooxigenase.   

A enzima prostaglandina G/H sintase, apresenta dois sítios catalíticos: o sítio 

COX e o sítio peroxidase. O sítio COX converte o AA em PGG2, que por sua vez é 

reduzida ao intermediário instável, PGH2 pelo sítio peroxidase, o qual não é inibido 

pelos AINES. A PGH2 é convertida pelas isomerases tissulares específicas em 

múltiplos prostanóides, como as tromboxanas, prostaglandinas e prostaciclinas 

(BROOKS et al., 1999). Os AINEs em sua totalidade inibem ambas as enzimas 

(COX-1 e COX-2), quanto mais potente for a inibição exercida sobre COX-1 em 

relação a COX-2, maiores serão as reações adversas dos medicamentos, portanto 

estes efeitos estão relacionados à ação primária dos fármacos através da inibição da 

enzima COX (ANDRADE, 1999). Conforme se entende melhor o papel das 

prostaglandinas, torna-se cada vez mais evidente que a ativação da COX-1 também 

tem participação no início da resposta inflamatória e que a ativação da COX-2 nem 

sempre esta associada a processos patológicos (ANDRADE, 1999). 

Doses terapêuticas de AINEs reduzem a biossíntese de prostaglandinas em 

seres humanos e há uma boa correlação entre a potência desses fármacos como 
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inibidores da COX e suas atividades anti-inflamatórias (BRUNTON, CHABNER, 

KNOLLMAN, 2012).  

Após a ativação do aparelho ortodôntico ocorre a liberação de mediadores 

químicos, como as prostaglandinas, fenômeno decorrente da movimentação 

dentária induzida, assim é razoável esperar que inibidores de prostaglandinas como 

os AINEs, inibam ou retardem o movimento dos dentes. Como na Ortodontia é 

necessário aplicar uma força para gerar a movimentação dentária, os analgésicos 

tornam-se uma alternativa apropriada para tratar a dor resultante desse processo 

(LAW  et al., 2000; POVEDA RODA  et al., 2007; SARI, ÖLMEZ, GÜRTON, 2004; 

WALKER; BURING, 2001). 

 

2.1.1 Paracetamol  

 

O paracetamol ou acetaminofeno é uma alternativa eficaz ao ácido 

acetilsalicílico como analgésico-antipirético, porém seus efeitos anti-inflamatórios 

são muito mais fracos. Assim, não pode ser utilizado como um substituto adequado 

aos demais AINEs e salicilatos em condições inflamatórias crônicas. É bem tolerado 

e tem baixa incidência de efeitos colaterais gastrintestinais, estando disponível sem 

prescrição médica e sendo usado como analgésico caseiro comum (BRUNTON, 

CHABNER, KNOLLMAN, 2012). Possui efeito protetor da mucosa gástrica contra 

lesões erosivas, acredita-se que ocorra devido ao aumento da síntese da 

prostaglandinas e por outros mecanismos através da eliminação de radicais livres 

(BOTTING, 2000). Entretanto a overdose aguda pode causar lesão hepática grave e 

o número de envenenamento acidental continua a crescer (BRUNTON, CHABNER, 

KNOLLMAN, 2012; FREY et al., 2015). 

Possui excelente atividade analgésica e antipirética. Esta capacidade do 

paracetamol pode ser atribuída à inibição da síntese de prostaglandinas no sistema 

nervoso central, efeito inibidor da COX no cérebro onde o conteúdo de peróxido é 

baixo. O fármaco também apresenta ação anti-inflamatória fraca, por inibir de forma 

insuficiente a COX na presença de altas concentrações de peróxidos encontrados 

nas lesões inflamatórias. Por não compartilhar os efeitos adversos gástricos ou 

plaquetários dos outros AINEs, algumas vezes não é classificado absolutamente 

como AINEs (MARSHALL, 1987; RANG et al., 2012). 
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Sabe-se que o paracetamol age, com sensibilidade variável de inibição, 

sobre a COX-1 e COX-2, mas pesquisas tem apontado a ação deste fármaco sobre 

uma terceira isoformas (BOTTING, 2000; BOTTING, AYOUB, 2005; WILLOUGHBY, 

MOORE, COLVILLE-NASH, 2000). Pesquisadores como Willoughby, Moore e 

Colville-Nash (2000), tem sugerido, que o paracetamol tenha a ação de inibir, 

principalmente, a COX-3, e ainda, que esta enzima demostra menor sensibilidade 

para os outros AINEs. Acredita-se que este medicamento exerça uma ação no 

Sistema Nervoso Central, através da inibição de prostaglandinas via COX-3, 

removendo a febre sem atuar sobre as plaquetas e células inflamatórias no restante 

do organismo. Assim, o fármaco também não apresenta efeitos indesejáveis na 

mucosa gástrica, não alteram a coagulação sanguínea, não são nefrotóxicos e não 

inibem a ativação dos neutrófilos (ABRAMSON, WEISSMANN, 1989; BIANCHI, 

PANERAI, 1996; CHANDRASEKHARAN et al., 2002; CLISSOLD, 1986; 

SWIERKOSZ et al., 2002).  

O paracetamol é um substituto adequado em casos de hipersensibilidade ao 

ácido acetilsalicílico. Sua dose oral convencional é de 325 a 1.000mg, com as doses 

totais não devendo exceder 4.000 mg/dia. Doses únicas empregadas em crianças 

variam de 40 a 480mg, dependendo da idade e do peso, não se devendo administrar 

mais de cinco doses em 24 horas. A dose ideal pode ser calculada utilizando-se 

10mg/kg de peso corporal. Doses muito altas podem resultar na completa inibição 

da COX e fazer o paracetamol aproximar-se do perfil de efeitos adversos dos outros 

AINEs. O medicamento mostra-se bem tolerado nas doses terapêuticas 

recomendadas, entretanto, ocasionalmente, pode apresentar reações de 

hipersensibilidade, tendo como risco na overdose um efeito adverso agudo mais 

sério, como a necrose hepática potencial fatal (BRUNTON, CHABNER, KNOLLMAN, 

2012; FREY et al., 2015).  

 

2.1.2 Ibuprofeno 

 

O ibuprofeno é um derivado do ácido propiônico, de principal efeito anti-

inflamatório, além de antitérmico e analgésico, destacando-se como fármaco de 

escolha contra a febre e em pacientes com dengue. Em seu efeito antitérmico inibe 

a produção de prostaglandinas, por ação sobre as enzimas COX-1 e COX-2, no 

hipotálamo fazendo com que seu limiar volte aos patamares mais baixos com 
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consequente normalização da temperatura (MIGOWSKI, NORONHA, 2003). 

Encontra-se disponível em balcão na maioria dos países, geralmente como 

comprimidos de 200 a 800mg, apenas os comprimidos de 200mg estão disponíveis 

sem prescrição médica. A dose habitual para dor leve a moderada é de 400mg a 

cada 4 a 6 horas, conforme o necessário, não podendo ultrapassar 3.200mg/dia 

(BRUNTON, CHABNER, KNOLLMAN, 2012; DERRY et al., 2009). 

O ibuprofeno é amplamente utilizado para o alívio da dor e inflamação em 

ambas as condições agudas e crônicas (DERRY et al., 2009), este fármaco tem 

apresentado preferência como analgésico para o desconforto ou dor causada pela 

movimentação ortodôntica após os ajustes periódicos, mas também pode ser 

utilizado em analgesias como cefaléias, dismenorréias e dor pós-operatória por um 

curto prazo (DERRY et al., 2009; GASKELL et al., 2009; NGAN et al., 1994; RANG 

et al., 2012). Apesar de este fármaco apresentar efeitos adversos, principalmente os 

gastrintestinais (BRUNTON, CHABNER, KNOLLMAN, 2012; DRIBAN et al., 2011), o 

mesmo é considerado melhor tolerado do que o ácido acetilsalicílico e a 

indometacina. Este medicamento é usado em pacientes com história de intolerância 

gastrintestinal aos outros AINEs, porém, cerca de 5 a 15% dos pacientes que 

fizeram uso do ibuprofeno já experimentaram efeitos colaterais gastrintestinais. 

Outros efeitos menos frequentes como a trombocitopenia, exantemas, cefaléia, 

tonturas, visão borrada e em poucos casos ambliopia tóxica (diminuição da acuidade 

visual de um ou de ambos os olhos), retenção de líquidos e edema também já foram 

observados. Em casos mais graves de desenvolvimento de distúrbios oculares, 

sugere-se a interrupção do uso da medicação (BRUNTON, CHABNER, KNOLLMAN, 

2012). Também se deve optar por cessar o uso do medicamento em casos de 

hipersensibilidade, já que o ibuprofeno apresenta mais comumente estas reações, 

seguido pelo paracetamol (CALADO et al., 2012; LOPES, GOMES, 2007).  

O ibuprofeno pode ser usado ocasionalmente por gestantes, porém há 

preocupações quanto aos efeitos adversos durante o terceiro trimestre de gestação, 

os quais podem provocar atraso no parto. A excreção deste medicamento no leite 

materno durante a amamentação é mínima de modo que a sua administração pode 

ser feita com cautela (BRUNTON, CHABNER, KNOLLMAN, 2012). 
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2.1.3 Nimesulida 

 

A nimesulida é um seletivo COX-2, pois atua especificamente sobre a 

enzima COX-2, a qual é considerada indutível, pois tem sua produção aumentada 

em processos inflamatórios pela ação de citocinas e endotoxinas. E é expressa 

constitutivamente no cérebro, rim, ossos e provavelmente no sistema reprodutor 

feminino. Sua atividade é importante na modulação do fluxo sanguíneo glomerular e 

balanço hidroeletrolítico, possui também expressão inibida pelos glicocorticóides, o 

que explica os seus efeitos anti-inflamatórios (KLIPPEL et al., 2008; RANG et al., 

2012; SOLOMON, 2007; VANE, BOTTING, 1995).  Este fármaco tem potente ação 

anti-inflamatória, analgésica e antipirética. E é recomendado quando os AINEs 

convencionais causam uma probabilidade alta de efeitos adversos gastrintestinais 

(BENNET, VILLA, 2000; BRUNTON, CHABNER, KNOLLMAN, 2012; RAINSFORD, 

1999, 2006; RANG et al., 2012). Embora o uso de seletivos COX-2, como 

nimesulida, ofereça uma menor probabilidade de efeitos secundários 

gastrointestinais, deve-se ter cuidado com o potencial hepatotóxico realizando o 

monitoramento do paciente, durante o período de tratamento, e das doses 

ministradas, além do conhecimento das reações adversas para as possíveis 

precauções (GELLER et al., 2010). 

A maioria dos coxibes distribui-se amplamente por todo o corpo e todos são 

bem absorvidos. Mesmo com diferenças sutis entre os coxibes, todos alcançam 

concentrações cerebrais suficientes para exercer um efeito analgésico central e 

reduzirem a formação de prostaglandinas nas áreas inflamadas (BRUNTON, 

CHABNER, KNOLLMAN, 2012). Pois estes fármacos agem inibindo a via de COX-2, 

a qual é a principal responsável pela liberação de PGE2 que é um mediador químico 

produzido frente a estímulos de forças aplicadas sobre os ossos, para o processo de 

formação óssea (FORWOOD, 1996; KIDD et al., 2013) e também em processos de 

reabsorção óssea (LI et al., 2006).  

Gupta e colaboradores (2014), durante um estudo, buscaram avaliar a 

sintomatologia dolorosa dos pacientes após colocação do aparelho ortodôntico e 

analisar a eficácia comparativa da ação analgésica dos AINEs. O estudo teve uma 

amostra de 45 pacientes os quais relatavam a sintomatologia após a colocação do 

aparelho ortodôntico através de uma escala analógica graduada visual. A 

administração das drogas tinha início uma hora antes da instalação do dispositivo e 
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a sintomatologia avaliada após 2, 6, 24 e 48 horas da ativação. Os pesquisadores 

verificaram que a sensação dolorosa, durante o tratamento ortodôntico de rotina, 

tinha uma intensidade moderada, além de apresentar diferenças estatisticamente 

significativas no controle da dor entre os grupos de AINEs convencionais, AINEs 

seletivos COX-2 e controle. Com base nesta pesquisa, pode-se concluir que os 

AINEs seletivos COX-2 são altamente eficazes no controle da dor gerada pela 

ativação dos dispositivos ortodônticos. 

Diante do desconforto gerado durante os tratamentos ortodônticos 

(BERGIUS, BERGGREN, KILIARIDIS, 2002; BROWN, MOERENHOUT, 1991; 

GUPTA et al., 2014), estudiosos têm buscado avaliar a influência de drogas que 

costumam ser utilizadas no alívio da sintomatologia dolorosa (CONSOLARO et al., 

2010; BERTHOLD, FERREIRA, BERTHOLD, 2012; FUJIYAMA et al., 2008; GUPTA, 

2014; HAMMADA, EL-HAWARY, EL-HAWARY, 2012; KRASNY, 2013; OSHINA et 

al., 2007; PATEL et al., 2011; XIAOTING et  al., 2010; TUNÇER et al., 2014) Já que 

a ação destes fármacos tem atuação significante na  redução dos processos 

inflamatórios, consequentemente interferindo na movimentação dentária induzida e 

remodelação óssea (BERTHOLD, FERREIRA, BERTHOLD, 2012; GUPTA et al., 

2014; KRASNY et al., 2013; SIMON, O’CONNOR, 2007).  

 Baseado nas informações relatadas até o presente momento, nota-se a 

importância de estudos para avaliar a frequência do uso de medicações em 

prescrições pelos profissionais durante a movimentação dentária induzida. E de 

verificar quais destes fármacos influenciam a formação óssea, do ponto de vista 

celular, durante a movimentação. Para que seja possível um entendimento e 

prevenção de possíveis danos às estruturas dentárias e ósseas, durante os 

processos de movimentações dentárias induzidas. 

 

2.2 MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA 

 

O dente está ligado ao osso através das fibras do ligamento periodontal 

(CONSOLARO, 2012), este ambiente possui uma espessura que varia normalmente 

entre 0,2 a 0,4mm. Além disso, é composto por tecido conjuntivo fibroso ricamente 

vascularizado com predomínio de vênulas e capilares (CONSOLARO, 2014), por 

alguns tipos celulares como os fibroblastos, além de feixes nervosos. Já na 

superfície radicular podemos observar os cementoblastos, estas células também têm 



Revisão de Literatura  37 

 

papel importante, pois produzem o cemento que é necessário para integração 

estrutural e organizacional de fibras colágenas periodontais com a raiz do dente. E 

na superfície do osso alveolar encontramos células denominadas de osteoblastos 

(CONSOLARO, 2012; CONSOLARO, 2014).  

O deslocamento dentário, durante as movimentações ortodônticas, gera um 

estresse local pela compressão do ligamento periodontal sobre a superfície óssea 

alveolar no lado de pressão. Há consequente diminuição do volume de sangue por 

meio da redução do diâmetro do vaso, ou por deformação mecânica do 

citoesqueleto, contribuindo para o deslocamento dentário, capacidade esta 

denominada de deflexão (CONSOLARO, 2014, CUOGHI et al., 2014). 

Sendo assim, durante os tratamentos ortodônticos, forças são incididas 

sobre os dentes, e estas são transmitidas ao osso alveolar através do ligamento 

periodontal (SHEN et al., 2014; McCORMACK et al., 2014), que é o tecido conjuntivo 

frouxo com áreas fibrosas específicas, que preenche o espaço entre a raiz dos 

dentes e do osso alveolar. É através das fibras do ligamento periodontal, que 

auxiliam na distribuição de cargas em todo o osso alveolar (McCORMACK et al., 

2014). Desencadeando uma resposta inflamatória (CARVALHO-FILHO et al., 2012), 

diversos tipos de citocinas são gerados (KITAURA et al., 2014; THAMAMONGOOD 

et al., 2012), como o TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8, os quais apresentam-se associados a 

remodelação óssea (MASELLA, MEISTER, 2006; THAMAMONGOOD et al., 2012).   

Os mediadores químicos liberados durante o processo inflamatório são 

importantes para o recrutamento de células progenitoras de osteoclastos 

favorecendo as reabsorções e também para inibi-las (THAMAMONGOOD et al., 

2012).  Mas dentre os mediadores destaca-se as prostaglandinas, pois durante o 

processo de movimentação tem importante participação na atividade dos 

osteoclastos e dos osteoblastos (SAITO et al., 1990; MEIKLE, 2006), mostrando 

assim, possibilidade de interferência no processo de remodelação (CARVALHO-

FILHO et al., 2012). 

Os processos de remodelação e de reabsorção óssea são controlados por 

osteoclastos e osteoblastos, este conjunto de células recebe o nome de unidade 

osteorremodeladora ou unidade de reabsorção de tecido mineralizado (BMU - Bone 

Modelling Unit ou Basic Multicellular Unit). Com a inflamação surge um 

microambiente susceptível à remodelação óssea devido à concentração local de 

mediadores da reabsorção óssea. Ocorre, portanto, a interação dos mesmos aos 
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receptores de superfície dos osteoblastos, favorecendo a instalação e 

funcionamento de BMUs sobre a face periodontal do osso alveolar e gerando um 

espaço para o deslocamento dentário. Em torno de dois dias após a aplicação da 

força, as modificações locais permitirão que os osteoclastos iniciem o processo de 

reabsorção na face de compressão, formando lacunas ou depressões denominadas 

de Lacunas de Howship (ATTAL  et al., 2001; CHO, GARANT, 2000; JUNQUEIRA et 

al., 2001; KAKU et al., 2001; MABUCHI, 2002;). Ainda quando ativos os osteoclastos 

podem apresentar, no lado de atividade reabsortiva, um aspecto franjado ou também 

chamado de formato de escova, como observado na figura 2 (KIERSZENBAUM, 

TRES, 2015). 

Os osteoclastos são derivados de monócitos originários de células 

hematopoiéticas da medula óssea. E tem seus precursores recrutados à medida que 

o processo de reabsorção é estimulado (KIERSZENBAUM, TRES, 2015; 

THAMAMONGOOD et al., 2012; YAMASHITA, TAKAHASHI, UDAGAWA, 2012). 

 
Figura 2 - Desenho esquemático do lado de compressão durante a movimentação dentária induzida. 
(OC) Osteoclasto ativo (união de osteoclastos, formando uma única célula gigante multinucleada) com 
extremidades em formato de escova/franjada promovendo áreas de reabsorção óssea (formações de 
Lacunas de Howship); (OT) osteócitos em lacunas/osteoplastos.  

Após a ativação do aparelho ortodôntico, logo nos primeiros dias, estruturas 

nociceptivas, ou seja, aquelas que captam os sinais de dor são ativadas mais 

intensamente, pois a ação das cininas sobre as terminações nervosas gera o 

desconforto e posteriormente torna-se potencializadas pelas prostaglandinas, 

eicosanoide com vida útil de um a três dias, que são produzidas pelas células 

estressadas em função da compressão, hipóxia, hiperfunção no local da agressão 

(CARVALHO-FILHO, 2012). 
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Nas áreas de compressão, podemos observar a alteração da 

microcirculação local resultando em hipóxia com consequente morte e fuga celular 

do local afetado. Concomitantemente, nesta área, a matriz extracelular (MEC) sofre 

alteração bioquímica e organizacional de seus componentes, desenvolvendo regiões 

com maior concentração proteica e união de densos feixes colagênicos, sendo estas 

denominadas como transformação hialina da matriz ou áreas hialinas da matriz, a 

qual apresenta aspecto eosinofílico homogêneo e são pobres em células. 

(CONSOLARO, 2014; TENÓRIO, CRUCHLEY, HUGHES, 1993).  

As alterações, devido à aplicação de força, são percebidas no ligamento 

periodontal e também nas células do osso (DAVIDOVITCH et al., 1988; MEERAN, 

2013 ). Esta área de pressão gera um estresse para os osteócitos com consequente 

liberação em cascatas em vários níveis de vias de transdução de sinal, como por 

exemplo, a de prostaglandina (DAVIDOVITCH et al., 1988; KRISHNAN, 

DAVIDOVITCH, 2009), este eicosanoide é capazes de ativar os osteoclastos 

(YONEDA, MUNDY, 1979), que são células gigantes multinucleadas, que realizam 

reabsorção óssea (SPROGAR et al., 2008; NANCI, 2013; THAMAMONGOOD et al., 

2012).  

Os osteócitos são células colaboradoras para a movimentação dentária, já 

que estão associados a ativação de células como osteoclastos (MATSUMOTO et al., 

2013) e osteoblastos (ROBLING et al., 2008).   

Durante a movimentação dentária induzida alterações celulares são 

percebidas no lado de pressão, mas da mesma forma, podemos observar a 

influência deste mecanismo na área de tensão (KANZAKI et al.,2006). Pois as 

células mesenquimais presentes na região do ligamento periodontal, quando 

estimuladas, diferenciam-se em osteoblastos ou também em fibroblastos (MADAN, 

KRAMER, 2005). Além disso, o espaço periodontal se torna amplo e podemos 

observar figuras de mitose e aumento do número de células, estes fenômenos 

contribuem para a atividade osteoblástica na deposição de tecido osteóide com 

posterior mineralização e remodelação das fibras colágenas (CONSOLARO, 2014; 

HAMAYA et al., 2002; HELLER, NANDA, 1979; MACAPANPAN, WEINMANN, 

BRODIE, 1954). Com o aumento gradual da força aplicada durante os tratamentos 

ortodônticos, temos então a otimização do aumento no número de osteoblastos no 

lado de tensão, como observado na figura 3 (ALSWAFEERI, 2015; SHEN et al., 

2014). 
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Figura 3 - Desenho esquemático do lado de tensão durante a movimentação dentária induzida.  (OB) 
osteoblastos, dispostos uns ao lado dos outros, produzindo matriz osteóide; (OT) osteócitos, em 
lacunas/osteoplastos, inter-relacionados pelas junções tipo gap. No espaço do ligamento periodontal, 
em permeio ao tecido conjuntivo fibroso, as fibras se encontram distendidas (em amarelo). Observa-
se ainda, alguns tipos de células como, por exemplo, as osteoprogenitoras e fibroblastos, além da 
presença de vasos sanguíneos. 

 
O aumento do número de osteoblastos e fibroblastos tem contribuição 

importante para a formação óssea (KAKU et al., 2008; KARIYA et al., 2015). Já que 

estas células favorecem a angiogênese (KAKU et al., 2008).  

 

 

 

 

 

Figura 4 - Representação esquemática do dente durante a movimentação ortodôntica. (A) Dente em 
repouso/sem ativação do aparelho ortodôntico. (B) Ativação do aparelho ortodôntico; o dente é 
deslocado no sentido da força incidida (flecha vermelha), gerando uma área de compressão do 
ligamento periodontal, otimizando a reabsorção óssea nesta região. O lado oposto gera-se uma área 

de tensão, favorecendo a formação óssea. 
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2.3 OSTEOBLASTOS 

 

A origem das células osteoblásticas vem de células progenitoras 

pluripotentes de linhagem mesenquimal (BYRJALSEN  et  al.,  2008; MARTIN et al., 

2015; MATSUSHIMA et al., 2011), que podem ser ativadas sob a influência da 

família de Proteínas Morfogenéticas Ósseas, conhecidas por BMP (do inglês Bone 

Morphogenetic Proteins) (FAN et al., 2007; GARTNER, HIATT, 2007; HE et al., 

2013; ZHAO et al., 2009), e por Fator de Crescimento Transformante β, conhecido 

como TGF- β (do inglês Transforming Growth Factor) (FAN et al., 2007; GARTNER, 

HIATT, 2007). Microscopicamente é possível observar que os osteoblastos estão 

distribuídos por toda a superfície do osso e são responsáveis em produzir a matriz 

óssea a partir de proteínas colagenicas e não colagenicas (IZU et al., 2012; NANCI, 

2013).  Podemos verificar ainda, que estas células são mononucleares com aspecto 

arredondado, aplainado (NANCI, 2013) ou até mesmo cubóide quando em maior 

atividade metabólica em região de matriz osteóide recém-formada (IZU et al., 2012; 

NANCI, 2013; TWINE et al., 2014).  

Os osteoblastos, durante o período em que se apresentam em atividade, ou 

seja, secretando a matriz, exibem normalmente um citoplasma abundante e 

basofílico (GARTNER, HIATT, 2007; IZU et al., 2012). Podemos notar ainda, que 

suas organelas são polarizadas, ou seja, o núcleo da célula fica localizado na região 

distante da área de síntese. A área de atividade secretora apresenta vesículas 

chamadas de grânulos de secreção (GARTNER, HIATT, 2007).  

Até que se tornem células maduras, os osteoblastos compreendem três 

fases: a primeira fase é a de proliferação celular, a qual é acompanhada pela 

produção da matriz não mineralizada chamada de osteóide, pois sintetiza os 

componentes orgânicos proteicos e glicídios da matriz óssea, sendo esta ricamente 

composta por colágeno tipo I, além de glicopretínas e proteoglicanos. 

Posteriormente esta matriz osteóide receberá depósitos de cristais de hidroxiapatita 

para que gradualmente se torne um osso mineralizado; a segunda fase é a de 

maturação e organização da matriz, neste período não há ou é muito baixa a 

proliferação celular e a terceira fase é de mineralização da matriz (DENG  et  al., 

2008; GARTNER, HIATT, 2007; HUANG  et  al., 2002; NANCI, 2013; TWINE et al., 

2014).   
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Os osteoblastos expressam outras proteínas que são constitutivas do tecido 

ósseo e que tem participação no processo de mineralização como a fosfatase 

alcalina, osteopontina (BANERJEE et al., 1997; GARTNER, HIATT, 2007; TWINE et 

al., 2014) e a osteocalcina (BANERJEE et al., 1997; GARTNER, HIATT, 2007; HINOI 

et al., 2012; KIM et al., 2013; LI et al., 2008; THAMAMONGOOD et al., 2012; TWINE 

et al., 2014). E também produzem RANKL (Receptores de Ativação do Fator Kappa 

B Ligante), que se ligam aos receptores RANK de células precursoras de 

osteoclastos influenciando a diferenciação, ativação e fusão de osteoclastos 

(ANDRADE et al., 2008; BOYCE, XING, 2008; GARTNER, HIATT, 2007; MOROTE, 

PLANAS, 2011; THAMAMONGOOD et al., 2012; TYROVOLA et al, 2008). 

O peptídeo RANK é um receptor da superfície celular que faz parte da 

família do TNF (do inglês Tumor Necrosis Fator) que pode ser encontrado em alguns 

tipos de células, como as precursoras de osteoclastos, fibroblastos e células 

dendríticas (KHOSLA, 2001). RANKL também é um peptídeo da família TNF, porém 

é expresso como uma citocina de membrana celular ou é liberado como fator solúvel 

por células como os osteoblastos (BOYCE, XING, 2008; TYROVOLA et al., 2008). 

Além disso, RANKL também é considerado um ligante de osteoprotegerina (OPGL), 

ODF ou citocina indutora de ativação relacionada ao TNF, atuando como um ligante 

da osteoprotegerina (OPG) (BAUD´HUIN et al., 2007; HOFBAUER, HEUFELDER, 

2001;  MOROTE, PLANAS, 2011). Estes peptídeos, RANKL e OPG, podem ser 

regulados por citocinas (exemplo: TNFα, IL1, IL4, IL6, IL11 e IL17), hormônios 

(exemplo: glicocorticóides e estrógeno) e fatores transcripcionais mesenquimais 

(exemplo: cbf-a) (BAUD´HUIN et al., 2007; HOFBAUER, HEUFELDER, 2001). 

A osteoprotegerina (OPG) é um receptor solúvel (KHOSLA, 2001) que é 

produzido por algumas células, como os osteoblastos e células endoteliais. Este 

receptor pode ser considerado um osteoprotetor (BOYCE, XING, 2008) por agir 

inibindo RANKL e assim bloqueia a interação de RANK-RANKL, impedindo a 

influência da diferenciação osteoclástica com consequente diminuição das células 

que fazem a reabsorção óssea (BAUD´HUIN et al., 2007; HOFBAUER, 

HEUFELDER, 2001;  MOROTE, PLANAS, 2011). 

Sugere-se que as células osteoblásticas possuam pequenos 

prolongamentos que estão em contato com os osteoblastos adjacentes. Já os 

prolongamentos maiores se estendem e estão em contato com o osteócitos 

formando então as junções tipo gap (são junções de comunicação intercelular que 
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favorecem a comunicação e ligação entre as células) (GARTNER, HIATT, 2007; 

JUNQUEIRA, CARNEIRO, 2013; NANCI, 2013; TONG et al., 2015) com células 

denominadas de osteócitos, as quais foram um dia osteoblastos que ficaram retidos 

pela matriz óssea sintetizada, mineralizada ou não, os espaços onde estas ficam 

envolvidas são chamados de lacunas ou também osteoplastos (GARTNER, HIATT, 

2007; NANCI, 2013).  

Os osteócitos possuem ramificações que passam por dentro de pequenos 

canais que se conectam as lacunas/osteoplastos, através destes canalículos se faz 

as comunicações intercelulares, além da difusão de nutrientes, provenientes dos 

vasos sanguíneos. Observa-se, portanto, que os osteócitos têm sua vitalidade 

dependente do processo de difusão de nutrientes, assim como a matriz óssea tem 

sua vitalidade dependente dos osteócitos (KIERSZENBAUM, TRES, 2015). Essa 

rede de comunicação intercelular favorece a homeostasia mineral e vitalidade óssea 

(GARTNER, HIATT, 2007; NANCI, 2013). 

Os osteoblastos são células importantes tanto para a formação óssea no 

lado de tensão, quanto para o lado de compressão durante o tratamento ortodôntico 

por favorecer a diferenciação, ativação e inativação de osteoclastos (GARTNER, 

HIATT, 2007; MOROTE, PLANAS, 2011; NANCI, 2013). 

O uso de AINEs pode influenciar o processo de remodelação óssea 

(CARVALHO-FILHO et al., 2012). De acordo com os fenômenos celulares e as 

consequentes ações desencadeadas por mediadores químicos durante a 

movimentação dentária induzida, sugere-se que a ação destes fármacos interfira na 

liberação de mediadores como, por exemplo, os prostanóides (tromboxanas, 

prostaglandinas e prostaciclinas) oriundos da cascata do AA. Este fato pode 

prejudicar, não somente a reabsorção óssea, mas também o processo de formação 

afetando o equilíbrio do metabolismo ósseo.    

O conhecimento sobre os fenômenos desenvolvidos no ligamento 

periodontal e osso alveolar, associados ao uso dos AINEs, podem auxiliar para a 

escolha de melhores tratamentos, amenizando o desconforto durante este período e 

evitando consequências desfavoráveis como as reabsorções radiculares e as perdas 

ósseas patológicas. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O presente estudo propôs-se a avaliar o efeito a curto prazo do 

paracetamol, ibuprofeno e nimesulida, em doses terapêuticas, sobre áreas de 

formação óssea em front de tensão de cada raiz distovestibular dos primeiros 

molares superiores esquerdo submetidos a movimentação dentária induzida.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto foi realizado nas dependências do Laboratório de Anatomia 

Patológica da Faculdade de Odontologia de Bauru/Universidade de São Paulo. 

Foram utilizadas lâminas de um trabalho prévio nomeado Anti-inflamatório não 

esteroidais e sua interferência na movimentação dentária induzida em ratos 

(VILARDI, 2011), o qual obedece às recomendações éticas e legais especificadas 

pelo Comitê de Ética no Ensino e Pesquisa em Animais da Faculdade de 

Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo sob o número 005/2010 (ver 

Anexo A). 

 

4.1 ANIMAIS EXPERIMENTAIS 

 

Para a realização da pesquisa, foram utilizados 80 ratos albinos machos da 

linhagem Wistar (Rattus norvergicus albinus), com 90 dias de vida, com massa 

corporal de aproximadamente 300g cada (Figura 5). Estes animais foram obtidos 

junto ao Biotério Central da Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de 

São Paulo. 

 

      

Figura 5 – (A e B) Rato albino macho da linhagem Wistar com massa corporal com cerca de 300g. 

 

A escolha destes animais se deve a padronização da técnica com pesquisas 

anteriores (CONSOLARO, 2005; HELLER; NANDA, 1979; KOHNO et al., 2002; 

MACAPANPAN, WEINMANN, BRODIE, 1954; MALDONADO, 2009; MARTINS-

ORTIZ, 2004; OGAWA et al., 2002; SANTAMARIA, 2009; SILVEIRA, 2006; VERNA, 

ZAFFE, SICILIANI, 1999), por resultar em menor custo de manutenção quando 

comparados a primatas, gatos, cães, e possibilidade de emprego em larga escala, 

A B 



52  Material e Métodos 

 

devido ao curto período de procriação e ninhadas com vários filhotes (BLAKE, 

WOODSIDE, PHAROAH, 1995). Além de oferecer condições adequadas de 

instalação e manutenção do aparelho, obtenção de quantidades representativas de 

tecidos para inclusão e análise microscópica (PORTER, 1967; SCHOUR, 

MASSLER, 1963). 

Durante o período experimental os animais foram mantidos no Biotério da 

Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo, em gaiolas 

plásticas específicas para este fim, forradas com raspas de madeira seca e 

esterilizada (maravalha de pinus), as quais eram substituídas periodicamente 

seguindo a programação do Biotério da FOB-USP de higiene necessária ao bem 

estar e saúde dos animais.   

O controle da temperatura e iluminação também obedeceu os padrões do 

Biotério da FOB-USP. A sala onde os animais foram mantidos possui um sistema de 

exaustão do ar de 15 a 20 vezes por hora com temperatura em 22° C (podendo 

sofrer variação de mais ou menos 1 grau). Já o sistema de iluminação é 

estabelecido em 12 horas em 60Lm (Lúmen) e 12 horas sem iluminação.  

A alimentação era constituída por ração Purina® (Evialis do Brasil Nutrição 

Animal Ltda.) para roedores mantidos em laboratório, e a mesma era moída quando 

da utilização dos dispositivos ortodônticos para evitar que os animais danificassem 

os mesmos durante a mastigação, e água potável ad libitum, garantiram o 

suprimento constante aos animais. 

 

4.2 MEDICAMENTOS UTILIZADOS 

 

A seleção dos medicamentos utilizados neste estudo, foi realizada através 

de uma pesquisa prévia por meio de um questionário (ver Apêndice A), no qual 

consta os anti-inflamatórios não esteroidais e seus respectivos nomes comerciais, 

desta forma os profissionais puderam selecionar os medicamentos que mais 

prescreviam aos seus pacientes, quando necessário, para aliviar a dor e o 

desconforto causado pelo dispositivo ortodôntico.  Diante das alternativas, os 

mesmos deveriam enumerar os medicamentos de acordo com a frequência do uso 

em ordem decrescente (1- para o fármaco mais utilizado, 2- para o segundo mais 

utilizado e 3- para o fármaco menos utilizado).  
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Os fármacos selecionados pelos dentistas especialistas em Ortodontia, de 

acordo com a frequência de uso, foram o paracetamol (derivados de para-

aminofenol) e o ibuprofeno (derivados de ácido propiônico) (ANVISA 2011), os quais 

agem inibindo a ciclooxigenase 1 (COX-1) encontrada na grande maioria das células 

na forma de enzima constitutiva (sempre presente), tanto na maioria dos tecidos 

quanto nas plaquetas do sangue (RANG et al., 2012). Optou-se por selecionar um 

terceiro fármaco, a nimesulida (ANVISA 2011) que é um anti-inflamatório não 

esteroidal seletivo para ciclooxigenase 2 (COX-2). Este medicamento possui um alto 

grau de seletividade para inibir COX-2, a qual tem produção induzida por citocinas e 

mediadores inflamatórios que acompanham a inflamação. Além de apresentar 

tolerabilidade para 85% dos pacientes com intolerância aos AINES não seletivos 

(RANG et al., 2012; VALERO SANTIAGO, GONZALEZ-MORALES, MARTÍ 

GUADAÑO, GETNIA, 2003). 

 

4.3 DISTRIBUIÇÃO DOS ANIMAIS NOS GRUPOS EXPERIMENTAIS E 

CONTROLE 

 

Neste estudo utilizou-se um total de 80 ratos machos, os quais foram 

divididos de forma aleatória em quatro grupos, contendo 20 animais cada um e cada 

grupo foi sub-dividido em três sub-grupos com cinco animais cada, para os períodos 

experimentais de três, cinco e sete dias. 

 

4.3.1 Medicamentos: preparo e administração 

 

Os medicamentos obtiveram suas doses calculadas de acordo com a 

equivalência do peso dos animais comparado ao peso médio de um humano adulto 

(70Kg).  

O valor de troca metabólica e do metabolismo basal (em kcal/kg) do rato é 

aproximadamente três vezes maior que no homem. Em raciocínio linear e direto, a 

dose diária nestes animais deveria ser triplicada em relação à dose humana por 

quilograma de peso. Este método de cálculo por extrapolação alométrica visa 

adequar doses medicamentosas pré-determinadas, levando em consideração a taxa 

metabólica basal entre as diferentes espécies, o que possibilita a comparação entre 

animais de diferentes massas e grupos (FREITAS, CARREGARO, 2013; PACHALY, 
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2000; PACHALY, 2006; PICHOTKA, 1971; MAHMOOD, 1999; SEDGWICK, 1993; 

YASSEN, 2007). Esta técnica é aplicável de maneira prática e com maior 

confiabilidade para o cálculo das doses de medicamentos e frequências de 

administração de diferentes tipos de fármacos (FREITAS, CARREGARO, 2013). 

Para obter melhor qualidade dos resultados, optou-se por padronizar as 

medicações através de manipulação das mesmas em sua forma pura e com 

posterior dissolução em água destilada. Cada fármaco foi fracionado para obtenção 

da dosagem compatível ao peso e metabolismo do rato (1mg/Kg) e administrados 

por via gavagem, acoplando a seringa a uma sonda uretral número seis cortada, 

com comprimento de sete centímetros, a qual era facilmente introduzida pelo trato 

gastrintestinal do animal, respeitando a quantidade de 0,2ml e evitando assim risco 

de regurgitação do medicamento.  

Em um ser humano com peso médio de 70kg a dose limite diária de 

paracetamol é 3000mg, a de ibuprofeno é 3200mg e a de nimesulida é de 400mg. 

Mas para os animais deste experimento com peso médio de 300g a dose limite de 

prescrição do paracetamol é de 9000mg, a de ibuprofeno é 9600mg e a de 

nimesulida é 1200mg. Respeitando estes dados foi feito o cálculo da quantidade por 

dia, destes fármacos, necessária a cada animal, dissolvidos em 0,2ml de água 

destilada. Desta forma a administração medicamentosa foi realizada diariamente no 

mesmo período para os grupos de três, cinco e sete dias.  

A partir da amostra de 80 animais, foi realizada a distribuição em quatro 

grupos (paracetamol, ibuprofeno, nimesulida e controle) contendo 20 ratos em cada, 

os quais foram subdivididos de acordo com o período de movimentação dentária 

induzida. Sendo 5 animais para o período de: três, cinco e sete dias. Com 

administração em 0,2ml de água destilada para o grupo controle (para simular a 

medicação administrada aos outros animais). E para os grupos experimentais, 

baseado nos cálculos de extrapolação alométrica, foi administrados 0,2ml com 

diluição dos fármacos em 38,57mg para o grupo do paracetamol, de 41,14mg para o 

ibuprofeno e de 5,14mg para o grupo da nimesulida realizada a cada 24 horas com 

inicio 12 horas após a instalação e ativação do dispositivo de movimentação 

dentária.  

Nas gaiolas de cada grupo experimental continham dados que os 

diferenciavam uns dos outros como data de instalação do dispositivo de 

movimentação, período de movimentação e medicamento utilizado.  
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O preparo dos fármacos, dosagens e a administração medicamentosa foram 

realizados com o auxílio, supervisão e incentivo do Prof. Dr. Carlos Ferreira dos 

Santos e de funcionários do departamento de farmacologia da Faculdade de 

Odontologia de Bauru/Universidade de São Paulo. 

 
4.4 ANESTESIA 

 

Para a realização da instalação do dispositivo ortodôntico os ratos (linha 

Wistar) foram anestesiados e manipulados cuidadosamente para evitar estresse. E 

anestesiados por via intramuscular com uma mistura do relaxante muscular 

cloridrato de xilazina - Anasedan® (Sespo Indústria e Comércio Ltda.) e anestésico 

cloridrato de ketamina - Dopalen® (Sespo Indústria e Comércio Ltda.) na dosagem 

de 1ml/kg com seringa de 1ml e agulha de 12,7mm estéril acoplada. 

 

4.5 DISPOSITIVO PARA MOVIMENTAÇÃO  

 

O dispositivo intrabucal utilizado para a movimentação dentária induzida foi 

idealizado e modificado a partir de Heller e Nanda 1979 (Figura 6). Este tipo de 

dispositivo onde a mola é distendida entre os incisivos e os molares com o objetivo 

de mesialização, atualmente representa o design predominante, o qual permite a 

quantificação e padronização das forças utilizadas no modelo experimental, 

conferindo maior credibilidade na extrapolação dos resultados obtidos 

(CONSOLARO, 2005; CONSOLARO, 2010; FRACALOSSI et al., 2009; 

SANTAMARIA, 2009). 

 

 
Figura 6 - Dispositivo para movimentação ortodôntica. A mola de secção fechada se estende do 
primeiro molar superior até incisivos centrais superiores onde está ancorada. 
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O design do aparelho empregou uma mola de aço inoxidável fechada de 0,8 

X 0,32 polegadas (Dental Morelli Ltda.) que sofreu dobra de dois helicóides de cada 

extremidade para amarrar no primeiro molar superior esquerdo com fio amarrilho de 

0,20 mm de diâmetro com distensão de 2mm.  

O primeiro molar superior esquerdo recebeu a força de 75cN (Centinewtons) 

a qual foi medida e padronizada com dinamômetro (Dental Morelli Ltda.) e 

estabelecida através do tracionamento da mola com apreensão nos incisivos 

centrais superiores que serviram de ancoragem, desta forma, mesializando o 

primeiro molar. A ativação das molas de secção fechada foi realizada uma única 

vez, este padrão foi utilizado para todos os animais do experimento (CONSOLARO, 

2005; FRACALOSSI, 2009; MARTINS-ORTIZ, 2004; SANTAMARIA, 2009). Em 

seguida, a mola foi amarrada aos incisivos centrais superiores com fio de amarrilho 

de 0,25mm de diâmetro. E os incisivos e o fio de amarrilho foram protegidos com 

resina composta quimicamente ativada de uso ortodôntico 3M Concise® (3M do 

Brasil Ltda.).  

Optou-se em não utilizar os molares inferiores, pois possuem menor 

tamanho, podendo gerar dificuldades de instalação do dispositivo ortodôntico. Além 

disso, as raízes dos incisivos centrais inferiores passam abaixo de suas raízes, 

favorecendo as interferências durante as análises e interpretações microscópicas. E 

os incisivos são utilizados para ancoragem o que pode desencadear alterações 

ósseas na região de molares (SCHOUR, MASSLER, 1963). 

Os incisivos superiores foram utilizados como ancoragem durante o 

processo em função da sua boa base de implantação, a qual é conferida por 

características como: raiz longa curvada para trás, com ápice localizado, são 

monorradiculares e possuem rizogênese contínua (ATTAL et al., 2001; FARRIS, 

1963).  

 

4.6 INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO ORTODÔNTICO 

 

Após a anestesia do animal, o mesmo foi posicionado na mesa operatória, 

modificada a partir de Houston (1964), específica para trabalhos intrabucais em 

animais de laboratório, sob a luz de refletor odontológico para facilitar a visualização 

do campo de trabalho, favorecendo assim a instalação do dispositivo preconizado 

por Heller e Nanda (1979). Para tanto foram utilizados: 
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• Uma mola de aço inoxidável fechada de 0,8 X 0,32 polegadas da 

marca Morelli. 

• Fio de amarrilho 0,20mm da marca Morelli 

• Fio de aço inoxidável de 0,25mm da marca Morelli 

• Alicate de corte fino, para corte em amarrilhos 

• Uma pinça de Mathieu 

• Uma pinça clínica 

• Um dobrador de amarrilho 

• Resina composta, Concise ortodôntica da marca 3M 

• Microbrush da marca Kg brush 

• Um compressor, uma tríplice e um refletor odontológico 

• Uma caneta de alta rotação 

• Um compasso de Willis 

 

Preparativos para a instalação do dispositivo ortodôntico: 

 

� No rolo de mola de secção fechada foram feitas marcações com auxilio 

de um alicate de corte fino. A primeira marca dois helicoides a frente da 

segunda, há exatos 4mm da marca anterior, aferidos com compasso de 

pontas secas, previamente calibrados com o compasso de Willis . 

� A última marca dois helicoides após a segunda marca, região a qual a 

mola foi cortada, portanto cada mola possuía 4 mm de comprimento 

efetivos para a ativação e dois helicoides em cada extremidade, 

através dos quais foi feita a união aos dentes com fio de amarrilho.  

� Em seguida, dois seguimentos de fio de amarrilho de 0,25mm, com 

cerca de sete centímetros de comprimento foram amarrados em uma 

única extremidade da mola e cada segmento foi unido em suas pontas 

para que estes não soltassem da mola, possibilitando assim a união da 

mola ao primeiro molar superior esquerdo. 

� Com a ajuda de uma pinça clínica para promover o afastamento da 

mucosa jugal do animal, foi inserido inicialmente um dos seguimentos 

de fio de amarrilho de 0,20mm de diâmetro e sete centímetros de 

comprimento, utilizando-se uma pinça de Mathieu, por lingual e entre o 
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espaço interproximal do primeiro e segundo molares superiores 

esquerdos, procedimento este realizado cuidadosamente para evitar 

danos aos tecidos periodontais circundantes.  Uma das pontas do 

segmento foi manipulada para que tomasse a forma de anzol. 

� A extremidade em forma de anzol era apreendida por vestibular do 

espaço interproximal com a pinça de Mathieu e tracionada até a 

metade do comprimento do fio de amarrilho. 

� A extremidade da porção lingual deste segmento era inserida à 

extremidade livre da mola, amarrando e posicionando a mola por 

mesial e o mais próximo possível da coroa do primeiro molar superior 

esquerdo. O fio de amarrilho, ao abraçar o primeiro molar superior 

esquerdo e fixar uma das extremidades da mola, foi um análogo a uma 

banda. 

� Para realizar a ancoragem nos incisivos centrais superiores, 

confeccionou-se sulcos de retenção com ângulo vivo o mais cervical 

possível nas faces distais de cada dente, com o auxílio de uma broca 

diamantada, para evitar o deslocamento do fio para incisal e garantir 

maior apreensão do mesmo. 

� Os segmentos do fio de amarrilho 0,25mm de diâmetro previamente 

amarrado à extremidade da mola foram unidos a cada incisivo central 

superior separadamente e em seguida esta foi distendida cerca de 

2mm, este comprimento foi aferido com o uso do compasso de Willis 

com força despendida de 75cN. Desta forma, realizou-se o 

condicionamento ácido seguido pela manipulação da resina composta 

3M Concise® (3M do Brasil Ltda.) a qual foi depositada sobre os 

incisivos centrais superiores para recobrir os fios de amarrilho e suas 

extremidades. Os excessos foram removidos para evitar transtornos 

durante a alimentação do animal.  

 

A avaliação da integridade dos dispositivos ortodônticos era feita no 

momento da administração da medicação que ocorria diariamente. 

Ao término do experimento os animais foram submetidos a doses letais da 

mistura de relaxante muscular cloridrato de xilazina - Anasedan® (Sespo Indústria e 

Comércio Ltda.) e anestésico cloridrato de ketamina - Dopalen ® (Sespo Indústria e 
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Comércio Ltda.), por via intramuscular, com seringa de 1ml e agulha de 12,7mm 

estéril acoplada. Posteriormente os mesmos foram decapitados e realizou-se a 

remoção dos componentes epiteliais e musculares circunjacentes à maxila               

(Figura 7).  

 

Figura 7 – Maxila do animal após decaptação com o dispositivo ainda instalado, ilustrando o 
primeiro, segundo e terceiro molares superiores.  

 

As maxilas dos animais foram colocadas em recipientes rotulados contendo 

a solução de formol 10%, na proporção de 10 vezes o volume do tecido, para 

fixação dos mesmos. Cada frasco foi devidamente identificado com os dados 

referentes ao grupo a que pertencia e todas as peças removidas permaneceram 

nesta solução pelo mesmo período de tempo para que não houvesse interferências 

no estudo. Em seguida, com a ajuda de um alicate de corte fino utilizado em 

ortodontia e uma pinça clínica de ponta reta, foi removido o dispositivo 

cuidadosamente para que as peças fossem desmineralizadas em solução de Morse 

(mistura de proporções de igual volume de citrato de sódio e ácido fórmico). Assim 

as peças ficaram livres de sofrer qualquer dano. 

A troca da solução de Morse era feita a cada 2 dias e os espécimes 

permaneceram por um período de 15 dias sob imersão, com verificação do ponto de 

desmineralização realizado todos os dias. Após a desmineralização das peças fez-

se a macroscopia. Durante esta etapa o corte para delimitação da área de trabalho 

foi feito com navalhas, as mesmas utilizadas em micrótomo, devido ao seu alto 

desempenho de corte. As maxilas foram seccionadas na linha mediana, dividindo-as 

em 2 partes: o lado esquerdo, onde ocorreu a movimentação e o lado direito livre de 

movimentação para futura comparação. Em seguida, limitou-se a área de 

importância de ambos os lados, que se estendeu da distal do terceiro molar até a 

segunda prega palatina da mesial do primeiro molar.  
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As peças delimitadas depois da total desmineralização foram retiradas da 

solução de Morse, colocadas em cassetes identificados, lavadas em água corrente 

por cerca de quatro horas, de acordo com as normas técnicas do laboratório, e em 

seguida foram processadas. 

O processamento das peças ocorreu em aparelho histotécnico automático 

(Leica TP 1010) o qual segue uma sequência de banhos a partir do álcool 70% até o 

álcool absoluto para desidratar, banhos de xilol (diafanização) e parafina para 

impregnação. As peças já impregnadas por parafina foram incluídas em posição de 

corte nas formas de papel as quais foram confeccionadas no próprio laboratório. As 

formas foram preenchidas por parafina líquida através de mesa aquecida (MBF MCI 

2702A) que também armazenava e mantinha a parafina na temperatura de 60°C. 

Com o auxilio de um pinça clínica fez-se suave pressão do plano de corte 

transversal com o fundo da caixa que posteriormente recebiam sua identificação e 

eram resfriadas na mesa fria (MBF PRD 2701). 

Após o resfriamento, os blocos foram desenformados e o excesso de 

parafina removido para facilitar o corte (microtomia). Os cortes dos tecidos foram 

confeccionados em micrótomo (Leica RM 2045) com espessura de 5µm no sentido 

transversal para favorecer a análise. A sequência de cortes obtida (em média de 5 

cortes) foi levado em banho maria (EVLAB BM EV: 015) com temperatura em torno 

de 40°C e posteriormente removido já em lâmina devidamente codificada de acordo 

com o grupo e sub-grupo ao qual pertencia. Os cortes foram controlados através de 

análises em microscópio óptico (OLYMPUS CH-2), mesmo sem coloração, para 

orientação da região e posicionamento do bloco. 

As lâminas com os cortes permaneceram em repouso na estufa a 56ºC 

(FLANEN TDA. 310) para remoção de excessos de parafina e em seguida as 

lâminas foram coradas pelo método de hematoxilina e eosina (HE) de Harris e Lison 

e receberam as lamínulas de vidro fixadas a lâmina com resina. Após estes 

procedimentos, sofreram secagem e armazenamento em caixas apropriadas em 

ambiente seco. 

Os procedimentos descritos foram realizados nas dependências do 

Laboratório de Anatomia Patológica da Faculdade de Odontologia de 

Bauru/Universidade de São Paulo. 
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4.7 ANÁLISE MICROSCÓPICA EM ÁREA DE TENSÃO 

 

A avaliação foi realizada, através de um sistema de imagem digitalizada 

composto por um microscópio óptico de luz (LEICA DMLB) acoplado a uma câmera 

(JVC TK-138, DIGITAL 1/2 INCH CCD), a qual estava conectada a um 

microcomputador (HP Compaq LA1951g) contendo um programa para aquisição e 

análise de imagens para contagem de células (Leica QWin).  

       

Figura 8 - (A) Visualização da lâmina na microscopia. (B) Uso do programa Leica Qwin para a 
captação da melhor imagem da área de tensão (aumento de 20X) e (C) determinação da área de 
contagem de osteoblastos através do frame (aumento de 10X). 

 

Os cortes possuíam espessura de cinco micrômetros no sentido transversal 

para favorecer a análise e contagem do número de células na coloração de 

hematoxilina e eosina (HE) de Harris e Lison para melhor evidenciar os fenômenos 

na área de tensão durante o movimento dentário, induzidos no ligamento periodontal 

(XU et al., 2014). 

O primeiro molar superior esquerdo de cada animal foi analisado na região 

cervical devido ao pleno vigor dos fenômenos da movimentação dentária induzida 

(CONSOLARO, 2014). Seguindo a linha de estudo de alguns trabalhos 

(CONSOLARO, 2005, MALDONADO, 2009; MARTINS-ORTIZ, 2004, SANTAMARIA, 

2009; VILARDI, 2011), foi determinado que a raiz distovestibular seria utilizada para 

análise, já que durante o processo de movimentação dentária induzida esta 

apresentava intensas características dos fenômenos desenvolvidos, enquanto que 

na raiz mesial os fenômenos produzidos pela aplicação de força demonstravam uma 

característica suave (Figura 9). 

 

A B C 
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Figura 9 – (A) Fotomicrografia em HE do corte transversal da maxila do rato, hemi-arco esquerdo 
na região cervical das raízes do primeiro molar superior (aumento de 2,5X). Sentido da força 
aplicada (F - flecha amarela), cortical óssea lingual, trabeculado ósseo (TO), mucosa bucal (MB), 
raiz distovestibular (DV - circulo vermelho), raiz intermediária (INT), raiz mesiovestibular (MV), raiz 
mesiolingual (ML), e raiz distolingual (DL). (B) Contagem do número de osteoblastos – os 
asteriscos em preto representam os osteoblastos na superfície óssea no lado de tensão durante a 
movimentação dentária induzida (aumento de 20X). 

 

O método para análise das lâminas durante o estudo foi baseado no trabalho 

de LU et al, (1999) e dos pesquisadores Mabuchi, Matsuzaka, Shimono, (2002) para 

a quantificação histológica. 

A contagem das células foi realizada no osso alveolar ao redor da raiz 

distovestibular em área de tensão do primeiro molar superior esquerdo de cada 

espécime em terço cervical, através da soma do número de osteoblastos em cinco 

diferentes campos em sequência.  

A partir das fotomicrografias foi realizada a contagem manual do número de 

osteoblastos por dois examinadores (BMRV), em campos da área de tensão 

escolhidos de forma aleatória, para a determinação do erro.  

 

4.7.1 Análise quantitativa pela coloração de Hematoxilina-Eosina 

 

Inicialmente foi feita a captação de imagem através do sistema digitalizado, 

já citado, no aumento de 10x com o uso do frame, disponibilizado pelo programa de 

contagem, com área total referente a 28092,7mm2. O posicionamento do mesmo 

realizava a divisão da raiz em área de compressão e de tensão, e ainda favorecia a 

determinação e padronização da região de contagem do número de osteoblastos. 

A B 
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A captação das imagens em área de tensão foi feita no aumento de 20X. 

Esta proporção permitia dividir todas estas áreas, demarcadas pelo frame, em cinco 

campos sequenciais, percorrendo a linha de formação óssea alveolar. Em cada um 

dos campos foi realizada a marcação das células manualmente e posteriormente 

contagem.  

Os dados foram tabelados e armazenados em excel para posterior análise 

estatística.  

Os resultados dos experimentos dessa pesquisa possibilitou avaliar a partir 

da contagem de osteoblastos, na coloração em hematoxilina e eosina, se o 

paracetamol, o ibuprofeno e nimesulida agiam sobre a formação óssea durante o 

reparo após movimentação dentária induzida.  

 

4.7.2 Análise das principais características morfológicas do 

osteoblasto 

 

Durante a análise de lâminas priorizou-se pelas células osteoblásticas 

localizadas em toda a superfície do osso alveolar (IZU et al., 2012; NANCI, 2013), 

mononuclear de aspecto arredondado ou cubóide (em função da sua atividade de 

síntese), por vezes podendo apresentar-se aplainadas (IZU et al., 2012; NANCI, 

2013; TWINE et al., 2014). Além de apresentar citoplasma mais basofílico, núcleo 

localizado na região distante da área de síntese e evidências da presença dos 

grânulos de secreção (GARTNER, HIATT, 2007; IZU et al., 2012).  

 

4.7.3 Análise estatística 

 

Foi aplicado o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov para verificar a 

suposição de normalidade dos dados. Posterirormente optou-se em utilizar os testes 

de Análise de Variância a dois critérios para comparação em um mesmo grupo e 

teste de Tukey para comparação entre os grupos. 
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5 RESULTADOS 

 

Durante a realização da pesquisa com os ratos foi possível observar os 

transtornos gerados pelo uso do ibuprofeno, pois os animais pertencentes a este 

grupo apresentaram fezes amolecidas, embora não tenham se curvado ou lambido a 

região abdominal. A partir do segundo dia de uso da medicação e até o final de cada 

período de tempo, observou-se diminuição na quantidade de alimentação ingerida, 

comportamentos sugestivos do desconforto gastrointestinal ou dor nos animais, 

estes dados corroboram com JAIN e colaboradores (2014). 

De acordo com os dados obtidos com as análises estatísticas, após três dias 

de exposição ao paracetamol, houve uma tendência de diminuição no número de 

osteoblastos quando comparado ao controle. Uma discreta tendência de aumento no 

número dessas células foi observada no mesmo período após a medicação com 

ibuprofeno e nimesulida em relação ao controle. Entretanto nenhum dado 

apresentou significância estatística (Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1 – Indicador do número de osteoblastos após os ratos serem medicados três dias com 
paracetamol, ibuprofeno e nimesulida. Os dados representam o número de osteoblastos para 
aumento ou diminuição em relação ao grupo controle (animais livres de medicamentos).  
 

O período experimental de cinco dias (Gráfico 2) sob efeito do paracetamol  

mostrou uma inibição do número de osteoblastos, demonstrando uma diminuição 

significante (0,004) na quantidade de células na linha de deposição óssea em 

comparação ao grupo controle. Uma tendência à diminuição, sem expressividade 
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estatística, do número dessas células foi observada no mesmo período de 

medicação com a nimesulida e uma tendência ao aumento com o ibuprofeno. 

 

 
 
Gráfico 2- Indicador do número de osteoblastos após os ratos serem medicados cinco dias com 
paracetamol, ibuprofeno e nimesulida. Os dados representam o número de osteoblastos para 
aumento ou diminuição em relação ao grupo controle (animais livres de medicamentos). Os valores 
com asterisco representam p<0,05. 
 

 

No ensaio de sete dias (Gráfico 3) sugere-se uma discreta tendência a 

inibição do número de osteoblastos após a medicação com paracetamol e 

nimesulida quando comparados com o controle. Entretanto uma pequena tendência 

de aumento no número de osteoblastos foi notada após o efeito de sete dias de 

administração de Ibuprofeno. Não houve diferenças estatisticamente significantes. 
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Gráfico 3- Indicador do número de osteoblastos após os ratos serem medicados sete dias com 
paracetamol, ibuprofeno e nimesulida. Os dados representam o número de osteoblastos para 
aumento ou diminuição em relação ao grupo controle (animais livres de medicamentos). 
 
 

5.1 Comparações do número de osteoblastos após uso de paracetamol, 

ibuprofeno e nimesulida 

 

Em análise geral e comparativa entre os grupos experimentais de três, cinco 

e sete dias notou-se uma possível interferência do número de osteoblastos após 

administração dos três fármacos (paracetamol, ibuprofeno e nimesulida), quando 

comparadas aos seus respectivos controles. 

A tabela 1 mostra os dados da análise estatística (teste de Tukey 5%) 

comparativa entre os grupos de medicamentos dentro dos diversos períodos e os 

valores numéricos (p). Os dados compilados e resumidos são observados no gráfico 

4.  

O gráfico 4, comparativo entre os grupos experimentais, de acordo com o 

Teste de Tukey 5%, no período de três dias observou-se uma tendência para menor 

inibição no número de osteoblastos após a administração de ibuprofeno em 

comparação ao paracetamol. E, também, notou-se uma menor tendência a 

diminuição dessas células quando houve efeito do nimesulida quando comparado ao 

paracetamol e ao ibuprofeno. Nenhum dado estatístico foi significante. 
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Tabela 1- Comparação entre grupos experimentais em períodos de três, cinco e sete dias após a 
administração dos fármacos paracetamol, ibuprofeno e nimesulida. 
 
Medicamento/ 
Tempo 

C 3 C 5 C 7 P 3 P 5 P 7 I 3 I 5 I 7 N 3 N 5 N 7 

 MOb 

159,40 

MOb 

237,20 

MOb 

163,20 

MOb 

137,60 

MOb 

135,60 

MOb 

156,20 

MOb 

171,20 

MOb 

231,20 

MOb 

181,00 

MOb 

176,40 

MOb 

187,60 

MOb 

117,60 

C  3  0,04* 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 0,08 0,99 1,00 0,97 0,76 

C 5 0,04*  0,06 0,003* 0,002* 0,02* 0,14 1,00 0,34 0,23 0,53 0,0002* 

C 7 1,00 0,06  0,99 0,98 1,00 1,00 0,12 1,00 1,00 0,99 0,65 

P 3 0,99 0,003* 0,99  1,00 0,99 0,92 0,004* 0,71 0,83 0,52 0,99 

P 5 0,99 0,002* 0,98 1,00  0,99 0,89 0,006* 0,66 0,78 0,46 1,00 

P 7 1,00 0,02* 1,00 0,99 0,99  1,00 0,05 0,99 0,99 0,95 0,84 

I   3 1,00 0,14 1,00 0,92 0,89 1,00  0,25 1,00 1,00 1,00 0,41 

I   5 0,08 1,00 0,12 0,006* 0,004* 0,05 0,25  0,51 0,38 0,71 0,0004* 

I   7 0,99 0,34 1,00 0,71 0,66 0,99 1,00 0,51  1,00 1,00 0,19 

N 3 1,00 0,23 1,00 0,83 0,78 0,99 1,00 0,38 1,00  1,00 0,28 

N 5 0,97 0,53 0,99 0,52 0,46 0,95 1,00 0,71 1,00 1,00  0,09 

N 7 0,76 0,0002* 0,65 0,99 1,00 0,84 0,41 0,0004* 0,19 0,28 0,09  

 
Os valores com asterisco representam p<0,05, Teste de Tukey 5%. MOb = média do número de 
osteoblastos;  C= grupo controle; P= grupo do paracetamol; I= grupo do ibuprofeno; N= grupo do 
nimesulida.  

 

Os experimentos realizados no período de cinco dias demonstraram que o 

paracetamol quando comparado ao ibuprofeno, sugere maior potencial na inibição 

do número de células, pois diminuiu significativamente (p<0,004) a quantidade de 

osteoblastos do front de formação óssea. Mas quando comparado com o nimesulida 

sugere uma tendência de inibição do número de osteoblastos. O ibuprofeno quando 

comparado ao nimesulida demonstrou menor interferência na quantidade destas 

células, sem dados estaticamente significantes, pois não houve diminuição da 

quantidade do número de osteoblastos. 

Os dados demonstraram que a utilização de até cinco dias, o paracetamol 

parece ser a medicação de pior aplicação, quando comparada aos demais grupos 

experimentais e períodos de tempo, junto ao movimento ortodôntico, pois levou a 

inibição da quantidade de osteoblastos na região de reparo e formação óssea. 

Sugere-se que o ibuprofeno foi a droga que menos interferiu na contagem do 

número de osteoblastos na condição da movimentação dentária, em geral no gráfico 

4 este medicamento mostrou uma menor ação de inibição sobre os números de 

osteoblastos num período de uso de até sete dias. Sobretudo quando comparado ao 

uso do paracetamol (p<0,006) em três dias e do nimesulida em sete (p<0,0004) dias 

com o ibuprofeno não interferiu no número de osteoblastos. 
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Gráfico 4 - Comparação ente grupos experimentais em períodos de três, cinco e sete dias: Controle 
(livre de medicamentos), e dos fármacos paracetamol (acet), ibuprofeno (Ibup) e nimesulida (Nime). Os 
valores com asterisco representam p<0,05, Teste de Tukey 5%. 

 

A tabela 1 e o gráfico 4 demonstram que na comparação entre os grupos 

experimentais que há, estatísticamente, uma menor inibição do número de 

osteoblastos por ação do ibuprofeno no período de cinco dias em relação ao 

acetaminofeno em três e cinco dias, e também quando comparado ao nimesulida em 

sete dias. Entretanto, as comparações em períodos diferentes não são relevantes. E 

ainda, o único dado significantemente estatístico quando comprado ao controle é a 

ação de inibição do número de osteoblastos pelo acetaminofeno no período de cinco 

dias.   
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6 DISCUSSÃO 
 

Na atual pesquisa, o primeiro molar superior do rato foi o dente determinado 

para a movimentação devido às características: de rizogênese não contínua, por 

suas raízes não serem próximas às raízes dos incisivos centrais superiores, por 

possuir forma trapezoidal, contem de cinco a seis raízes, que completam a sua 

formação com cerca de 70 dias, apresenta desgaste lento possibilitando observar 

alterações nos processos de desenvolvimento dentário, mesmo que estejam em 

idade adulta. (FARRIS, 1963; FRACALOSSI, 2009). Além disso, o primeiro molar de 

ratos tem crescimento limitado, desenvolvimento e irrompimento similar ao humano 

(FARRIS, 1963). Este mesmo modelo de estudo tem sido aplicado em alguns 

trabalhos (CONSOLARO, 2005; CUOGHI et al., 2014; FRACALOSSI et al., 2009; 

HAMMADA, EL-HAWARY, EL-HAWARY, 2012; HELLER, NANDA, 1979; KOHNO et 

al., 2002; MACAPANPAN, WEINMANN, BRODIE, 1954; MALDONADO, 2009; 

SCHNEIDER et al., 2015; VILARDI, 2011; VERNA, ZAFFE, SICILIANI, 1999).  

Os ratos, além de possuírem características ideais para esta linha de 

pesquisa, também são animais passíveis de extrapolação alométrica, a qual permite 

adequação das doses medicamentosas pré-determinadas, levando em consideração 

a taxa metabólica basal entre o homem e o animal, o que possibilita a comparação 

entre ambos, apesar das diferenças de massas (PACHALY, 2000; PACHALY, 2006; 

PICHOTKA, 1971; MAHMOOD, 1999; SEDGWICK, 1993; YASSEN, 2007). Ao 

considerar a dosagem medicamentosa para humanos, adequando a proporção com 

o animal, a metodologia conferiu uma aproximação das condições para melhores 

resultados, o que não se percebe em pesquisas similares de outros autores (ARIAS; 

MÁRQUEZ-OROZCO, 2006; GIUNTA et al., 1995; KEHOE et al., 1996; LAW, et al., 

2000; SARI, ÖLMEZ, GÜRTON, 2004; WALKER, BURING, 2001; ZHOU, HUGHES, 

KING, 1997). 

Os períodos de tempo de três, cinco e sete dias foram determinados através 

de avaliações que demonstraram um pico de dor após a ativação do aparelho 

ortodôntico, com variações a partir das primeiras 24 horas, podendo durar 

aproximadamente cinco a sete dias (BERGIUS, KILIARIDIS, BERGGREN, 2000; 

NGAN et al., 1994; POLAT, KARAMAN, DURMUS, 2005; SCHEURER et al., 1996). 

A escolha dos anti-inflamatórios não esteroidais ocorreu após uma avaliação 

prévia entre Ortodontistas, que resultou na seleção dos medicamentos que mais 
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eram prescritos aos seus pacientes para alívio da dor e desconforto causado no 

tratamento ortodôntico. Desta forma ficou determinado, de acordo com a preferência 

dos profissionais: paracetamol (acetaminofeno), ibuprofeno e nimesulida, já que 

apresentam terapêutica ideal para dor, principalmente desencadeada pelo processo 

inflamatório periodontal, gerado após a ativação dos dispositivos ortodônticos. Além 

de apresentar facilidade de comercialização e venda livre, sem necessitar de 

prescrições medicamentosas (BRICKS, 1998; KRISHNAN, DAVIDOVITCH, 2006; 

MEHALLO, DREZNER, BYTOMSKI, 2006; OKESON, FALACE, 1997; RIBEIRO, 

SEVALHO, CÉSAR, 2007).  

O paracetamol (acetaminofeno) apresenta boa ação analgésica e quase 

nenhum efeito sobre a coagulação sanguínea e não desencadeia distúrbios 

gastrintestinais, tornando-se assim uma opção para o tratamento da dor durante a 

movimentação ortodôntica (ARIAS, MARQUEZ-OROZCO, 2006; KARTHI et al., 

2012; ROCHE, CISNEROS, 1997; WALKER, BURING, 2001). Este fármaco tem sido 

amplamente utilizado no combate das dores orofaciais agudas de intensidade leve a 

moderada e em processos crônicos. Quando a ação do paracetamol não é eficaz, a 

segunda opção é para o ibuprofeno, que apresenta melhor ação analgésica, porém 

possui maior toxicidade ao sistema digestivo (BEDWELL et al., 2014; BRUNTON, 

CHABNER, KNOLLMAN, 2012; DRIBAN et al., 2011; KARTHI et al., 2012; KEHOE 

et al., 1996; POLAT, KARAMAN, DURMUS, 2005; ROCHA et al., 2003; ROCHE; 

CISNEROS, 1997; SACHS, 2005). Dado à possibilidade de reações de 

hipersensibilidade, deve-se ter cuidado e observar sua administração, ou seja, 

redução de doses e tempo de uso, caso necessário cessar a ingestão do fármaco 

(BRICKS, 1998; CALADO et al., 2012; LOPES, GOMES, 2007; MELO et al., 2013).  

A nimesulida é um AINE seletivo para COX-2, apresenta ação analgésica 

eficiente, boa tolerabilidade e quase nenhum efeito adverso, pois foram 

desenvolvidos na tentativa de substituir o uso de AINEs causadores de efeitos 

adversos (SACHS, 2005). Torna-se uma alternativa bastante segura em processos 

inflamatórios (VALERO SANTIAGO, GONZALEZ-MORALES, MARTÍ GUADAÑO, 

GETNIA, 2003). 

Os AINEs seletivos COX-2 são recomendados, para melhor controle da dor, 

em tratamento ortodôntico, pois apresentam maior eficácia no controle da 

sintomatologia durante o tratamento. Acredita-se que estes fármacos não 

apresentem influência sobre o movimento do dente, durante tratamentos 
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ortodônticos, quando comparados aos AINEs convencionais (GUPTA et al., 2014). 

Mesmo assim, alguns pesquisadores observaram que o mecanismo de ação dos 

AINEs, seletivos e não seletivos, no alívio da sensação dolorosa interfere na 

movimentação dentária, pois agem inibindo a síntese das prostaglandinas, diminuem 

a função dos osteoclastos interferindo no processo de reabsorção e deposição 

óssea. E ainda, sugerem que estes fármacos reduzem a taxa de movimento 

dentário, dificultando o desenvolvimento do tratamento ortodôntico (BERTHOLD, 

FERREIRA, BERTHOLD, 2012; KIDD et al., 2013; KRASNY et al., 2013). 

O uso dos fármacos evidenciados neste trabalho podem causar danos no 

mecanismo de formação óssea, já que o processo de remodelação é dependente de 

receptores, que os osteoblastos e macrófagos têm em sua membrana, para os 

mediadores químicos importantes para o gerenciamento da atividade destas células 

(AVERY, 2005; BERTHOLD, FERREIRA, BERTHOLD, 2012; CONSOLARO, 2007; 

CONSOLARO, 2014; YAMASHITA, TAKAHASHI, UDAGAWA, 2012). Estes 

mediadores químicos liberados no ligamento periodontal tem um papel importante 

na ativação de osteoclastos que irão reabsorver o osso e possibilitar a formação de 

espaços para o deslocamento dentário. Durante os tratamentos, AINEs e seletivos 

COX-2 podem atrapalhar a ação das substâncias inibindo a ativação destas células 

e formações de lacunas de Howship, limitando e atrasando o movimento dentário 

(BERTHOLD, FERREIRA, BERTHOLD, 2012; KARTHI et al., 2012; KITAURA et al, 

2014; KNOP, 2011; MEERAN, 2013). 

A falta de espaço para o movimento do dente pode predispor as reabsorções 

radiculares, como observado por Krasny et al. (2013) e por Vilardi (2011), que 

durante um estudo avaliou a influência de AINEs e seletivos COX-2 nas áreas de 

compressão do movimento dentário induzido, através de análises microscópicas, no 

terço cervical das raízes distovestibular dos primeiros molares superiores 

movimentados em períodos de três, cinco e sete dias sob uso. Pois os dados 

apresentados mostravam que os grupos experimentais apresentaram uma tendência 

ao aumento das reabsorções radiculares entre os tempos de três para o de sete 

dias. Já o grupo controle não apresentou nenhum dado relevante. 

Conforme observado na literatura, os osteoblastos e osteoclastos têm papel 

fundamental na remodelação óssea na região de tensão e pressão, 

respectivamente, mas também no restabelecimento do volume do próprio ligamento 

periodontal ao longo de 30 dias, juntamente com os fibroblastos e por recrutamento 
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de monócitos, que se diferenciam em macrófagos, sinalizando o processo de 

repopulação celular no ligamento periodontal (AVERY, 2005; NANCI, 2013; 

YAMASHITA, TAKAHASHI, UDAGAWA, 2012).  

Nanci (2013) refere que os osteoblastos e seus precursores secretam 

citocinas e fatores de crescimento que regulam a função celular e a formação óssea. 

Os fatores de crescimento e citocinas fazem parte da superfamília das proteínas 

morfogenéticas ósseas (BMPs, bone morphogenetic proteins), como a BMP-2, BMP-

7, TGF-β, fatores de crescimento semelhantes a interleucina (IGF-I e IGF- II), fator 

de crescimento derivado de plaquetas (PDGF). O metabolismo ósseo também é 

dependente de ação hormonal para produção das citocinas e fatores de 

crescimento, tais como o paratormônio, a 1,25-di-hidroxivitamina D e a calcitonina, 

bem como estrógenos e glicocorticosteróides (AVERY, 2005). Interessante que o 

paratormônio e a 1,25-di-hidroxivitamina D em altas concentrações, por exemplo, 

por ação farmacológica, aumentam a reabsorção óssea, contudo em concentrações 

fisiológicas baixas promovem a formação de matriz óssea (NANCI, 2013).  Outro 

ponto levantando por Nanci (2013) é que a leptina, hormônio que inibe a serotonina 

derivada do tronco encefálico e favorece o aumento da massa óssea, por atuação 

no hipotálamo, pode inibir a diferenciação de osteoclastos. Entretanto, pode atuar 

localmente induzindo a diferenciação de células osteoprogenitoras e estimulação 

dos osteoblastos para produção de novo osteóide. Estes conceitos são relevantes 

para entendimento da ação dos fármacos escolhidos e possível atuação frente aos 

resultados. 

O paracetamol apresenta-se acessível por não necessitar da apresentação 

de prescrições ou qualquer tipo de documento para efetuar a sua compra, são 

facilmente encontrados, são bastante comuns nas residências (BRICKS, 1998; 

ACHAR, HOSAMANI, SEETHARAMAREDDY, 2010; KRISHNAN, DAVIDOVITCH, 

2006; OKESON; FALACE, 1997) e tem custo mais baixo com relação aos 

medicamentos apresentados no atual estudo (LUZ et al., 2006). Este fármaco possui 

também boa tolerabilidade, em doses terapêuticas, sem trazer os efeitos 

indesejáveis comuns dos AINEs (BRUNTON, CHABNER, KNOLLMAN, 2012; FREY 

et al., 2015). E acredita-se que possua efeito protetor da mucosa gástrica 

(BOTTING, 2000). Além disso, é o medicamento de primeira opção pelos 

ortodontistas em prescrições durante os tratamentos ortodônticos (VILARDI, 2011) 

por ser eficiente no combate a dor leve a moderada em função da sua ação 
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analgésica boa, porém a ação anti-inflamatória apresenta-se deficiente. Acredita-se 

que estes efeitos decorram da sua ação inibidora da síntese de prostaglandinas no 

sistema nervoso central, e consequentemente da COX em nível cerebral 

(MARSHALL, 1987; RANG et al., 2012). Portanto, considerando-se que há um pico 

de sintomatologia dolorosa logo após a ativação do aparelho e nas primeiras 24 

horas e segundo os resultados observados, em que houve, após três dias, com 

redução do número de osteoblastos, dados este que não apresentaram significância 

quando comparados ao grupo controle, poderia ser sugerido o seu uso somente no 

primeiro dia após a ativação, levando-se em consideração a contagem de 

osteoblastos e o declínio dos mesmos no período subsequente. Primeiramente, 

poder-se-ia entender que a área de tensão, gerada pela movimentação ortodôntica 

pode favorecer um rompimento vascular e linfático na região, bem como o 

rompimento de fibras colágenas. (AVERY, 2005). Isso poderia favorecer localmente 

a liberação inicial de PDGF e monócitos, com uma ação hormonal fisiológica que 

promova, em consequência, níveis de paratormônio, a 1,25-di-hidroxivitamina D, que 

favorecem a diferenciação de células osteoprogenitoras e estimulem, de inicio a 

organização do ligamento periodontal (NANCI, 2013).   

A atividade osteoblástica é fundamental no período de renovação óssea, que 

inicia-se logo após a fase de hialinização, onde há no processo inflamatório, a 

liberação de fatores de crescimento e citocinas que atuam sobre suas funções de 

produção de osteóide. (CARVALHO-FILHO et al., 2001, KITAURA et al., 2014; 

THAMAMONGOOD et al., 2012). Fatores como o TNF-α IL-1, IL-6, IL-8, atuam não 

somente sobre os osteoclastos, mas também sobre os osteoblastos, e para tanto há 

uma interação de sinalização importante, mediada também por macrófagos da 

região (MASELLA, MEISTER, 2006; THAMAMONGOOD et al., 2012).  O que se 

percebe com o resultado obtido e contagem de osteoblastos é que o paracetamol 

atua impedindo, possivelmente o recrutamento de células progenitoras, com 

consequente diminuição de formação óssea e inibição do reparo no período de cinco 

dias mais severamente. Isso sugere que esse medicamento não deve ser utilizado 

além das 24 horas iniciais, dados estes que corroboram com Gupta e colaboradores 

(2014). A vantagem de sua utilização é citada por Marshall (1987) e Rang et al. 

(2012). 

Attal et al. (2001); Cho, Garant, (2000); Junqueira et al. (2001); Kaku et al., 

(2001) e Mabuchi  (2002)  afirmam que após dois dias da ativação os osteoclastos, 
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por sua vez iniciam suas atividades de remodelação na face de compressão óssea, 

onde o processo inflamatório favorece a ativação da unidade osteorremodeladora, 

que permite a modulação das atividade osteoblásticas e osteoclásticas. Neste 

período o recrutamento celular necessário provavelmente é desfavorecido pela ação 

do paracetamol, conforme observado no resultado e diminuição de células a partir 

do terceiro dia. Ou as citocinas e fatores de crescimento liberadas através de ação 

da calcitonina, sendo um fator coadjuvante para o efeito de redução da osteogênese 

pelos osteoblastos (NANCI, 2013). 

Por outro lado, a nimesulida, com ação analgésica, antipirética e anti-

inflamatória é dependente da liberação de citocinas e endotoxinas e atua sobre a 

COX-2. Sua ação se torna expressiva na modulação do fluxo sanguíneo glomerular 

e do balanço eletrolítico, e possivelmente no sistema reprodutor feminino, sendo 

inibida pelos glicocorticóides. Sua ação anti-inflamatória sugere influência hormonal, 

onde diversos fatores confluem para se pensar nessa possibilidade: a ação de força 

impingida localmente, o possível rompimento de vasos sanguíneos e linfáticos e a 

modulação do fluxo sanguíneo glomerular e do balanço eletrolítico. (AVERY, 2005; 

NANCI, 2013; RANG et al., 2012; SOLOMON, 2007; VANE, BOTTING, 1995). Dessa 

forma, poderia se explicar sua ação benéfica nos três primeiros dias após a ativação 

do aparelho ortodôntico, visto que a COX-2 está aumentada por atividade ligada ao 

cérebro, rins e ossos. A ação das cininas agindo sobre as terminações nervosas 

geram sintomatologia, principalmente pela ação das prostaglandinas.  A situação de 

hipóxia e compressão, contudo, com hiperfunção tem expressividade no período de 

três dias (CARVALHO-FILHO, 2012). Considerando-se que a COX-2 é a principal 

responsável pela liberação de PGE2, tem sua ação frente a forças aplicadas sobre 

tecido ósseo, sugere-se a possibilidade de interferência na remodelação deste, tanto 

na neoformação quanto reabsorção (FORWOOD, 1996; KIDD et al., 2013; LI et al., 

2006). Isso é altamente favorável ao processo de remodelação inicial visto que 

promoveria a chegada de mesenquimatosas indiferenciadas e monócitos, para 

repopulação de osteoblastos e osteoclastos, respectivamente, auxiliada pela ação 

de macrófagos na região também, os quais são agentes sinalizadores não só para 

células progenitoras, mas também para diferenciação de fibroblastos, para 

reorganização inicial do ligamento periodontal (NANCI, 2013). 

A partir do quinto dia, com o uso de nimesulida, não houve alteração 

significante do número de osteoblastos, sugere-se, desta forma, que não haja 
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possíveis interferências no processo de remodelação. Isso poderia ser justificado 

talvez pela queda da ação destas citocinas e endotoxinas, reorganização de 

componentes sanguíneos e liberação de novos mediadores para a atividade 

osteoblástica (CARVALHO-FILHO, 2012). Outro ponto a ser observado e citado por 

Nanci (2013) é ação hormonal sobre os rins, e consequentemente indução com a 

liberação de calcitonina e uma menor atividade de expressão das proteínas 

morfogenéticas e, particularmente, ativar as funções do estrogênio, com diminuição 

de produção da 1,25-di-hidroxivitamina D pelos rins, no período de cinco a sete dias. 

Fatores estes inibitórios da ação osteoblástica e favorecedoras da atividade 

osteoclástica. A nimesulida deve ser administrada a cada 12 horas, este período é 

longo quando comparado com outros AINEs. Sendo assim, sugere-se que sua ação 

analgésica não seja tão eficiente quanto aos outros fármacos, além disso, a escolha 

desta medicação deve ser restrita, somente para os pacientes que não possam fazer 

o uso de paracetamol ou ibuprofeno, e a mesma deve ser ministrada em baixas 

doses por curtos períodos, pois acredita-se que possa exercer efeitos 

cardiovasculares adversos significantes (BATLOUNI, 2010). 

O ibuprofeno tem boa ação no alívio da sintomatologia dolorosa, 

principalmente gerada durante o tratamento ortodôntico (DERRY et al., 2009; 

GASKELL et al., 2009; NGAN et al., 1994; RANG et al., 2012). Em sua função anti-

inflamatória e em seu efeito antitérmico inibe a produção de prostaglandinas no 

hipotálamo, ou seja, efeito benéfico que impede a liberação da PGE2 no momento 

da instalação da força compressiva da movimentação ortodôntica, o que promove 

uma diminuição das cininas sobre as terminações nervosas.  Assim percebe-se 

pelos resultados obtidos nesse trabalho que sua ação no estímulo à diferenciação 

celular de osteoblastos é relativa nos primeiros três dias.   Isso comparativamente ao 

paracetamol e nimesulida quanto à analgesia e ação sobre os osteoblastos indicam 

que o ibuprofeno é um fármaco que controla bem a dor inicial, assim como a 

nimesulida e com efeito de menor estimulação à atividade e diferenciação dos 

osteoblastos que a nimesulida.   No período de cinco dias, não há alterações do 

número de osteoblastos pelo ibuprofeno, comparativamente à nimesulida, esta 

tendência é revertida, ainda que discretamente no sétimo dia. Nesse caso, 

possivelmente já ocorreu um restabelecimento organizacional do ligamento 

periodontal e novos fatores de crescimento como as proteínas morfogenéticas 

ósseas, TGF-β e interleucinas estejam promovendo, juntamente com o fator de 
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crescimento de fibroblastos, uma angiogênese favorável à atuação do osteoblasto 

para formação do osteóide (NANCI, 2013).  

Dessa forma o paracetamol, por sua ação inibitória do número de 

osteoblastos pode ser a droga eletiva para as primeiras 24 horas após a ativação 

dentária, porém o ibuprofeno, apesar de seus efeitos adversos serem mais severos 

que da nimesulida, é o que produz melhor resultado, já que sua ação não interfere 

no número dos osteoblastos no período de sete dias. Em casos de intolerância 

severa, com efeitos adversos gastrointestinais e outros como ambioplia, alteração 

renal, a nimesulida pode ser utilizada como terceira opção. 

Os profissionais, durante o tratamento ortodôntico, devem ser mais 

cautelosos para diagnóstico e tratamento, além de realizar orientações adequadas 

ao paciente, na tentativa de prevenir automedicações ou o mau uso dos fármacos a 

fim de evitar consequências severas ou até mesmo irreversíveis à saúde. De acordo 

com a literatura estudada, os AINEs são os mais indicados para processos 

inflamatórios em que a dor, o edema e a disfunção trazem desconforto ao paciente. 

De forma geral, deve-se priorizar o uso de analgésicos de intensidade adequada 

para casos em que ocorre apenas a dor ou desconforto gerados em função da 

movimentação ortodôntica, estes fármacos possuem menor ação anti-inflamatória 

diminuindo o risco de interferência durante a movimentação dentária. A confiança do 

paciente em relação ao profissional pode ser tão importante para a eficácia geral de 

um analgésico quanto a sua atividade farmacológica. 

Os dados apresentados no trabalho fornecem um esclarecimento das 

interações medicamentosas associadas ao movimento dentário induzido, 

favorecendo a melhora do conhecimento do profissional da Ortodontia e, desta 

forma, contribuindo para melhores tratamentos com possível desenvolvimento da 

eficiência e orientação de futuras pesquisas. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

O atual trabalho nos permitiu concluir que: 

• A utilização de até cinco dias de paracetamol pode gerar possíveis 

interferências na formação óssea, pois levou a inibição do número de 

osteoblastos na região de reparo. 

• O ibuprofeno foi a droga que melhor agiu na condição da movimentação 

dentária ortodôntica por apresentar menor ação de inibição sobre os 

números de osteoblastos num período de uso de até sete dias. 

• O ideal para aliviar dor e/ou desconforto causada pela movimentação 

ortodôntica sem prejuízo ao reparo ósseo seria o uso da medicação 

associada: primeiro dia utilizar o paracetamol, a partir do segundo dia o 

ibuprofeno. Em casos de distúrbio sistêmicos com ibuprofeno, o 

medicamento de eleição é o nimesulida.  
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APÊNDICE-A 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 

FÁRMACOS DE PREFERENCIA EM PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA PARA DOR EM 
TRATAMENTOS ORTODONTICOS 

 
Sou pesquisadora pelo CNPq da Faculdade de Odontologia de Bauru-USP e 

venho por meio deste pedir a colaboração dos colegas Ortodontistas, tendo em vista 

futuramente beneficiar o trabalho dos mesmos, para a realização da pesquisa sobre o 

uso de anti-inflamatórios não esteroidais na clínica de ortodontia.  Agradeço desde já sua 

colaboração. 

 Responda quais os três medicamentos mais receitados a seus pacientes em 

caso de dor, se necessário, colocando entre parênteses o número de acordo com a 

ordem do mais utilizado (1 = mais utilizado; 2 = o segundo mais utilizado; 3 = menos 

utilizado): 

 

(  ) salicilatos: AAS (ácido acetilsalicílico) e diflunisal  

(  ) nimesulida, sulfonanilida 

(  ) derivados de para-aminofenol: paracetamol (TYLENOL®) e fenacetina (acetofenetidina) 

(  ) grupo naftilalcanonas: nabumetona 

(  ) derivados enólicos: piroxican (Feldene®), tenoxican (Tilatil®), meloxican,  

(  ) derivados de ácido acético: indometacina, sulindaco e  glucametacina 

(  ) derivados carboxílicos e pirrolpirrólicos: etodolaco e ketorolaco  

(  ) derivados de ácido fenilacético: tolmetina, fenclofenaco, diclofenaco de sódio (Voltaren®, 

Biofenac®, Dorgen®) e diclofenaco de potássio (Cataflan®) 

(  ) derivados de ácido fenilantranílico: ácido mefenâmico (Ponstan®) e ácido flufenâmico 
(Mobilisin®), niflumico, meclofenamico e clonixinato de lisina 

(  ) derivados de ácido propiônico: ibuprofeno (Motrin®), naproxeno (Naprosyn®), 

(Naprosyn®),flurbiprofeno, fenoprofeno (Algipron®), oxaprozina 

( ) derivados pirazolônicos: dipirona (NOVALGINA®) , fenilbutazona (BUTAZONA®), 
oxifenilbutazona (TANDERIL®) e feprazona (Zepelan®) 
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