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RESUMO 
 

Na realização do tratamento ortodôntico, é descrito que a dor ocorre imediatamente 

após a aplicação das forças ortodônticas e desaparece após alguns dias. Com relação às vias 

neurais envolvidas na mediação sensorial da movimentação ortodôntica (MO) poucos são os 

estudos que abordam esse tema, e nas últimas décadas achados consistentes demonstram o 

envolvimento do sistema trigeminal, bem como de suas áreas de projeção nessa mediação. 

Nesse contexto, achados demonstram que além de áreas do tronco encefálico, regiões da 

substância cinzenta periaquedutal, o núcleo espinhal do trigêmio, a área parabraquial e áreas 

límbicas apresentam aumento da imunorreatividade à proteína FOS (IR-FOS) 24hs após o 

início da movimentação dentária de molares de ratos. É possível que esta ativação límbica 

ocorra devido à liberação local de prostaglandinas. Assim, o presente trabalho avaliou 

temporalmente (3, 6, 24 e 48hs) a ativação do núcleo central da amígdala (CEA) e do 

hipotálamo lateral (HL) após MO. Em adição, verificamos se a pré-administração de 

diclofenaco de sódio (analgésico e antiinflamatório) ou de sulfato de morfina (analgésico de 

ação central) altera a IR-FOS após a aplicação de força para movimentação dentária de 

incisivos superiores de ratos, nas áreas analisadas. Nossos resultados mostram que a MO 

aumentou a IR-FOS no CEA e no HL após 3, 6 e 24hs. Após a MO por 48hs, a IR-FOS foi 

semelhante ao controle. A análise histológica do periodonto desses animais evidenciou 

processo ativo de remodelação óssea, sugerindo aposição de matriz colágena e a análise 

radiográfica demonstrou que a separação dos incisivos superiores dos animais ocorreu devido 

ao movimento ortodôntico e não ortopédico, já que não houve abertura da sutura palatina 

mediana. O pré-tratamento com sulfato de morfina (2mg/kg) inibiu a IR-FOS em ambas as áreas 

estudadas, sugerindo que a expressão de FOS após MO possa ser devido à transmissão da 

informação nociceptiva. Ainda, o pré-tratamento com diclofenaco de sódio (5mg/kg) reduziu a 

IR-FOS no CEA e no HL nos animais que receberam o aparelho ortodôntico por 6hs. 
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ABSTRACT 
 

In the accomplishment of the orthodontic treatment, it is described that the pain 

happens immediately after the application of orthodontic forces and disappears after few days. 

Regarding the neural pathways involved in the sensorial mediation of the orthodontic 

movement (OM) few are the studies that approach this theme, and in the last decades solid 

founds demonstrate the involvement of the trigeminal system as well as its projection areas in 

this mediation. In this context, discoveries demonstrate that besides brainstem areas, such as 

periaquedutal gray matter, trigeminal spinal nucleus, and parabrachial area, limbic areas can 

present increase in FOS immunorreactivity(IR-FOS) 24 hours after the beginning of the tooth 

movement of rat molars. It is possible that this limbic activation happens due to the local 

liberation of prostaglandins. In this way, this work evaluated the activation of the central 

amygdala (CEA) and the lateral hypothalamus (LH) after OM. In addition, we verified if the 

previous administration of sodium diclofenac (painkiller and anti-inflammatory) or of 

morphine sulfate (painkiller of central action) alters IR-FOS after the application of force for 

tooth movement of rat superior incisors, in the analyzed limbic areas. Our results show that 

the OM increased the IR-FOS in CEA and in HL after 3, 6 and 24hs. After the OM for 48hs, 

the IR-FOS was similar to the control. The histological periodontal analysis of those animals 

evidenced an active process of bone remodeling, suggesting the deposition of osteoid material 

and the radiographic analysis demonstrated that the separation of the superior incisors of the 

animals happened due to the orthodontic movement and not orthopedic movement, since the 

interpremaxillary suture was fused. The pre-treatment with morphine sulfate (2mg/kg) 

inhibited the IR-FOS in both studied areas, suggesting that the expression of FOS after OM 

can be due to the transmission of nociceptive information. In addition, pre-treatment with 

sodium diclofenac (5mg/kg) reduced IR-FOS in CEA and in HL in the animals that received 

the orthodontic apparel for 6hs. 
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INTRODUÇÃO 

1. Movimentação Dentária 
Os pacientes durante tratamento ortodôntico, freqüentemente relatam ao 

cirurgião-dentista o desconforto e a sensação desagradável que ocorrem após a 

aplicação das forças ortodônticas. Em um estudo realizado com 203 pacientes 

submetidos a ortodontia corretiva, 91% desses pacientes reportaram dor após a 

aplicação de forças ortodônticas (LEW, 1993). Kvam e cols. (1987) revelaram que 95% 

dos pacientes relataram variados graus de desconforto durante a realização do 

tratamento. Estas sensações dolorosas são classificadas em duas fases: a primeira 

resposta aparece no momento da aplicação da força ortodôntica, desaparecendo 

imediatamente. Em um segundo momento, há novamente a sensação de dor intensa, um 

ou dois dias após a aplicação da força ortodôntica cessando poucos dias após. (JONES e 

cols., 1992). 

Os mecanismos neurais através dos quais a informação dolorosa de origem 

orofacial, em particular, da dor gerada durante a movimentação ortodôntica é 

transmitida desde sua detecção pelos receptores sensoriais presentes nos ligamentos 

periodontais até áreas superiores do sistema nervoso central são pobremente entendidos 

devido à escassez de trabalhos científicos desenvolvidos nesta área de conhecimento. 

Sabe-se que essas informações são conduzidas por fibras nervosas aferentes primárias que 

inervam a polpa dentária e os ligamentos periodontais, cujos corpos neurais encontram-se 

no gânglio trigeminal e realizam a sua 1ª sinapse no complexo trigeminal do tronco 

encefálico, nas sub-regiões caudal e interpolar, ipsilateral à aplicação da força ortodôntica, 

do núcleo espinhal do trigêmio (MARFUT & TURNER, 1984). No entanto, avanços têm 

sido conseguidos nesta linha de investigação, utilizando-se para isto a avaliação da 

distribuição da proteína FOS. Dentro deste contexto, alguns trabalhos têm mostrado o 

aumento de sua expressão, em diferentes áreas do sistema nervoso central, após a 
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aplicação de um estímulo nocivo ou não-nocivo na região orofacial (ANTON e cols., 

1991; COIMBRA & COIMBRA, 1994; EBERSBERGER e cols., 1995; BYERS e cols, 

1990). Mais especificamente, Byers e cols. (1990) e Wakisaka e cols. (1992) 

evidenciaram aumento da expressão da proteína FOS em áreas do tronco encefálico, em 

particular no complexo trigeminal, após injúria ou tratamento dentário. 

Utilizando o mapeamento neuronal com a imunorreatividade à proteína FOS, 

alguns autores têm demonstrado a distribuição temporal e espacial da proteína FOS no 

complexo trigeminal (AIHARA e cols., 1999; FUJIYOSHI e cols., 2000, 

MAGDALENA e cols., 2004), e também em outras áreas tal como a área parabraquial 

(YAMASHIRO e cols., 1998; HIROSHIMA, e cols., 2001) após a aplicação de forças 

ortodônticas em molares de ratos. Seguindo esta linha de investigação, trabalho de Kato 

e cols. (1994) evidenciou aumento da expressão da proteína FOS no núcleo espinhal do 

trigêmio durante movimentação dentária experimental em molares de ratos. Neste estudo, 

foi realizada a movimentação dentária, por meio da inserção de elásticos, para 

distalização dentária entre os molares superiores, técnica descrita inicialmente por 

Waldo (1953). Os resultados mostraram distribuição temporal do aumento da expressão da 

proteína FOS, observando um pico máximo de imunorreatividade entre 2 e 4 hs após a 

inserção dos elásticos, na sub-região caudal do núcleo espinhal do trigêmio. De fato, a sub-

região caudal do núcleo espinhal do trigêmio pode modular a dor e o desconforto 

gerados pela movimentação dentária, pois esta região é a primeira estação sináptica da 

via nociceptiva trigeminal, a qual é responsável pela transmissão ascendente das 

informações nociceptivas das regiões orofaciais (ZIGMOND e cols, 1999). Além disso, 

estes achados experimentais são similares aos relatos clínicos dos pacientes submetidos aos 

tratamentos ortodônticos, onde eles relatam dor e desconforto severos, poucas horas após a 

aplicação da força para movimentação dentária (LEW, 1993; KVAM e cols., 1987). 
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Ainda, Fujiyoshi e cols. (2000) mostraram que há diferença de distribuição 

temporal da imunorreatividade para FOS no núcleo espinhal do trigêmio entre a 

subdivisão caudal e a região dorsomedial da subdivisão oral após a movimentação 

dentária. Neste trabalho há aumento bilateral na subdivisão caudal 2 horas após a 

aplicação da força ortodôntica diminuindo 12 horas após, com a expressão de um novo 

pico 48 horas após o início dos experimentos. Por outro lado, no subnúcleo oral 

somente ocorre aumento da expressão de FOS 24 horas após a aplicação da força de 

movimentação, apresentando um pico às 48 horas. Dessa forma acredita-se que o 

subnúcleo oral esteja envolvido com o segundo pico de dor ocasionado pela 

movimentação dentária. Estes dados sugerem que a atividade neural ocorre de uma 

forma bifásica mostrando similaridade com as observações clínicas, onde os pacientes 

relatam um novo pico de sensação dolorosa, um ou dois dias após o início do tratamento 

(JONES e cols., 1992). 

Seguindo esta linha de investigação, Yamashiro e cols. (1998) demonstraram que 

a movimentação dentária experimental pode também induzir a expressão da proteína 

FOS em neurônios do núcleo central da amígdala, em núcleos hipotalâmicos e núcleos 

talâmicos. Estas estruturas são conhecidas por serem estações sinápticas da via 

espino(trigêmio)pontoamigdalóide (BERNARD e cols., 1989) e da via 

espino(trigêmio)pontohipotalâmica (BESTER e cols., 1995), envolvidas na transmissão 

da informação nociceptiva, em particular da região orofacial devido à estação sináptica 

na região do núcleo espinhal do trigêmio, subdivisão caudal. Possivelmente, estas vias 

descritas no início da década de 90 estão envolvidas na transmissão e na modulação do 

componente afetivo-motivacional da dor, bem como com as características 

comportamentais e autonômicas que envolvem os eventos nocivos (BERNARD & 

BESSON, 1990; BESTER e cols., 1995). O ponto inicial desta via localiza-se nas 
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lâminas I e V do corno dorsal da medula espinhal ou então, no núcleo espinhal, 

subnúcleo caudal, do nervo trigêmio, onde se encontram neurônios que processam 

especificamente informações nociceptivas (CECHETTO e cols., 1985). Em adição, 

dados de nosso laboratório (NOVAES e cols., 2008 em preparação) demonstram que a 

aplicação de força controlada de 30 ou 70 g durante 3 horas nos incisivos centrais 

superiores de ratos é capaz de promover expressão de proteína FOS no núcleo central da 

amígdala e no hipotálamo lateral. Essa expressão depende da intensidade da força 

utilizada, pois foi observado recrutamento gradativo do número de células 

imunorreativas à proteína FOS de acordo com a intensidade do estímulo realizado, ou 

seja, 30 ou 70g de força. 

 

2. Estruturas do Sistema Nervoso Central 

2.1. Amígdala 
A amígdala foi inicialmente definida por Völsch (1910, apud PITKÄEN e 

cols., 1997) e Johnston (1923, apud PITKÄEN e cols., 1997) como um agrupamento 

heterogêneo de núcleos localizados no lobo temporal. Em 1981, Kapp e cols. e Ursin e 

cols. descreveram esta estrutura como um conjunto de núcleos telencefálicos profundos 

no lobo temporal, estando entre a cápsula externa e o hipotálamo, e se estendendo 

rostralmente até o nível dos núcleos supraquiasmáticos e caudalmente para os corpos 

mamilares. Através de estudos cito e quimioarquitetônicos o complexo amigdalóide foi 

dividido em núcleos central, lateral, medial (AMARAL e cols., 1992) e núcleo 

basolateral (BRODAL, 1984). 

Funcionalmente, a amígdala é uma estrutura do sistema límbico formada por 

núcleos que pertencem ao sistema nervoso autônomo (núcleo central), ao sistema 

vomeronasal (núcleos medial, posteromedial cortical e posterior), ao sistema olfatório 
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(núcleo basomedial e parte posterior do núcleo basolateral) e ao sistema frontotemporal 

cortical (núcleo lateral e parte anterior do núcleo basolateral). Anatomicamente, pode-se 

caracterizar essa estrutura por uma parte cortical (núcleo cortical e áreas que recebem 

estímulos olfatórios diretos), uma parte claustral (amígdala basolateral) e elementos 

estriados (núcleos central e medial) (SWANSON e PETROVICH, 1998). 

Uma variedade de funções é atribuída ao complexo amigdalóide, incluindo 

memória e aprendizado, atenção, interpretação do significado emocional dos estímulos 

sensoriais, percepção dos movimentos corporais, geração dos aspectos emocionais dos 

sonhos, percepção da dor e ingestão de água e comida (GROSSMAN, 1964; 

BERNARD e cols., 1989; DAVIS, 1992). Em adição, o complexo amigdalóide, em 

particular o núcleo central da amígdala, está envolvido no sistema comportamental de 

defesa (LEDOUX e cols., 1988; HELMSTETTER, 1992; LEITE-PANISSI e cols., 

1999) do qual o medo, a nocicepção, a antinocicepção e várias reações autonômicas 

fazem parte (MANNING e MAYER, 1995 LEITE-PANISSI e cols., 2003; LEITE-

PANISSI e cols., 2004). 

A amígdala desempenha um papel importante na transmissão e modulação da 

informação nociceptiva (HELMSTETTER e BELLGOWAN, 1993; MANNING e 

MAYER, 1995). Foi demonstrado que o complexo amigdalóide é de extrema 

importância para expressão de respostas nociceptivas condicionadas nos testes de 

retirada de cauda (HELMSTETTER e BELLGOWAN, 1993; WATKINS e cols., 1993) 

e de formalina (HELMSTETTER, 1992). Ainda, alguns trabalhos mostraram que a 

administração de morfina na amígdala é capaz de aumentar o limiar nociceptivo em 

diferentes testes algesimétricos (RODGERS, 1978; HELMSTETTER, 1993). Além 

disso, trabalho de Fox & Sorenson (1994) demonstrou que a lesão do núcleo central da 

amígdala de ratos foi capaz de reduzir a antinocicepção induzida pela exposição ao gato 
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ou pelo condicionamento clássico avaliada pelo teste de retirada de cauda em ratos. 

Esses achados reforçam a hipótese do envolvimento da amígdala, em particular do 

núcleo central na modulação da antinocicepção causada por eventos aversivos. 

 

2.2. Hipotálamo 
O hipotálamo é formado por um grupo de núcleos localizados no diencéfalo. 

Essa estrutura tem a função de controlar o sistema nervoso autônomo, o sistema 

endócrino, e está envolvido na integração de comportamentos específicos da espécie, 

dentre os quais se podem destacar os comportamentos de luta, fuga, alimentação e 

reprodução (GUYTON e HALL, 2002). 

Embora o hipotálamo não seja tradicionalmente associado com o 

processamento nociceptivo, ele desempenha uma importante função na coordenação das 

informações autonômicas e sensoriais. Além disso, o hipotálamo está claramente 

envolvido na transmissão da informação nociceptiva, recebendo a maioria das vias 

ascendentes que transmitem essas informações a partir da medula espinhal e do 

complexo trigeminal diretamente ou indiretamente por meio de aferências da área 

parabraquial (GIESLER, 1995 a; BESTER e cols., 1995; MILLAN, 1999).  

Estudos anatômicos demonstraram que apesar dos neurônios do núcleo 

parabraquial pontino fazerem sinapse, principalmente, no núcleo central da amígdala, 

esses axônios têm colaterais dirigidos para o tálamo e hipotálamo. Esta via com 

participação hipotalâmica está envolvida em reações afetivas-motivacionais, 

comportamentais e autonômicas ao estímulo nocivo (BERNARD e cols., 1993; 

BESTER e cols., 1995). De fato, o hipotálamo possui intensa interligação com o núcleo 

do trato solitário, substância cinzenta periaquedutal e medula rostroventromedial, 
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juntamente com estruturas corticolímbicas relacionadas com as dimensões afetivas e 

cognitivas da dor (MILLAN, 1999). 

Em adição, alguns núcleos hipotalâmicos estão envolvidos no processamento e 

no controle descendente da informação nociceptiva. O núcleo medial pré-óptico, através 

de vias descendentes glutamatérgicas, projeta-se intensamente para a substância 

cinzenta periaquedutal e para medula rostroventromedial (JIANG e BEHBEHANI, 

2001). Esse núcleo desempenha importante função nas respostas autonômicas à dor e a 

sua estimulação inibe a ativação de neurônios espinhais ao estímulo nocivo (LUMB, 

1990). Ainda, a estimulação mecânica ou térmica do hipotálamo anterior suprime a 

resposta dos neurônios de ampla faixa dinâmica, localizados no corno dorsal da medula 

espinhal, aos estímulos nocivos (WORKMAN e LUMB, 1997). Em adição, a 

estimulação elétrica do hipotálamo lateral produz antinocicepção por meio de projeções 

para substância cinzenta periaquedutal e o núcleo magno da rafe, os quais são 

responsáveis pela ativação das vias descendentes noradrenérgicas que modulam as 

respostas nociceptivas de neurônios localizados no corno dorsal da medula espinhal, ou 

no subnúcleo caudal do complexo trigeminal (DAFNY e cols., 1996; HOLDEN e 

NALEWAY, 2001). 

 

3. Proteína FOS 
A proteína FOS é o resultado da expressão gênica do proto-oncogene c-fos. 

Em condições fisiológicas, os proto-oncogenes estão envolvidos na regulação do 

crescimento e da divisão celular. Porém, quando expressos de forma inadequada, esses 

genes dão origem a oncogenes, definidos como elementos genéticos que podem causar 

alteração celular patológica (BISHOP, 1985; MORGAN e CURRAN, 1991). 
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Os proto-oncogenes são responsáveis por codificar proteínas nucleares que 

agem na transmissão de sinais intra e intercelulares. Os ligantes extracelulares 

interagem com seus receptores de membrana plasmática promovendo uma série de 

informações ao citoplasma através da transdução de sinais nervosos. A cascata de 

transdução de sinais se estende ao núcleo e a atividade neural é capaz de causar 

alterações na expressão gênica de células pós-sinápticas (MORGAN e CURRAN, 1991; 

ARMSTRONG e MONTIMINY, 1993). 

Além do gene c-fos, o gene c-jun também pertence à família dos proto-

oncogenes. As proteínas expressas por esse genes são formadas no citoplasma, 

entretanto, possivelmente em resposta ao aumento intracelular de segundos mensageiros 

(proteína quinase C, cálcio, adenosinamonofosfato cíclica), as proteínas FOS e JUN 

voltam ao núcleo neuronial onde são dimerizadas por meio do denominado “zíper de 

leucina” (LANDSCHULZ e cols., 1988, GENTZ e cols., 1989; CURRAN e cols., 

1984). No núcleo, os complexos protéicos formados por homodímeros (JUN-JUN) ou 

heterodímeros (FOS-JUN), são classificados como proteínas ativadoras 1 (AP-1). Esses 

complexos possuem a capacidade de se ligarem, especificamente, a elementos do DNA, 

com seqüência de nucleotídeos TGACTCA, que contêm o sítio de ligação AP-1 (sítios 

regulatórios de transcrição do DNA), e estão presentes em genes-alvos podendo atuar 

como fatores de transcrição. A presença de FOS no heterodímero FOS-JUN determina a 

maior afinidade do complexo AP-1 pelo DNA, por aumentar a estabilidade da interação 

proteína-DNA (RAUSCHER et al, 1988; FELDMAN et al, 1997). 

A descoberta do gene c-fos no sistema nervoso central após estimulação 

nociva periférica (HUNT e cols., 1987) propiciou intensa investigação sobre as vias 

neurais envolvidas na nocicepção, e desde então, a expressão da proteína FOS tem sido 

utilizada para mapear vias nociceptivas, bem como para examinar os fatores que 
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modulam suas atividades (HERDEGEN e LEAH, 1998). Através de técnicas de 

biologia molecular, como a imunohistoquímica, é possível marcar a interação de um 

anticorpo específico com a proteína FOS. Essa técnica permite a localização 

neuroanatômica do substrato neural ativado por estímulos específicos (CURRAN e 

MORGAN, 1995; CAMPEAU e cols., 1997). Estimulação nociva de natureza 

mecânica, química ou térmica do membro posterior ou da cauda ou a estimulação 

elétrica de fibras tipo C do membro posterior de ratos resultam em distribuição bilateral 

similar de células imunorreativas á proteína FOS em diversas regiões do sistema 

nervoso central (BULLIT, 1990; HERMANSON e BLOMQVIST, 1997 a). Essas 

regiões incluem núcleos sensoriais, nociceptivos, motores somáticos e viscerais, 

autonômicos, talâmicos e hipotalâmicos, e amigdalóides (HERDEGEN e LEAH, 1998). 

 

4 Antiinflamatórios 
A dor odontológica, em especial a ocasionada pela movimentação dentária, e a 

grande maioria das algias odontológicas tem sua etiologia nos processos inflamatórios. O 

movimento ortodôntico é causado por estímulos mecânicos e é facilitado pela remodelação do 

ligamento periodontal e do osso alveolar, ocorrendo osteólise no lado de compressão e 

formação óssea no lado de tração (KING e cols., 1991). A condição essencial para 

remodelação e conseqüentemente para que o elemento dentário se movimente é a instalação 

de um processo inflamatório (VANDEVSKA-RADUNOVIC, 1999). De fato, estudos 

mostram que a movimentação ortodôntica envolve intensa resposta inflamatória, 

caracterizada por vasodilatação periodontal e migração de leucócitos para fora dos capilares. 

Estas respostas inflamatórias são mediadas por citocinas (STOREY, 1973) que segundo 

Dinarello (1988) e Lê e Vilcek (1987) são mediadores bioquímicos locais que podem 

provocar a síntese e secreção de numerosas substâncias por meio de suas células alvos, 
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incluindo prostaglandinas. As citocinas, tais como Interleucina - 1β (IL-1β), atuam como 

mediadores conhecidos por desencadear uma variedade de ações importantes para o 

mecanismo de defesa e auto-imune. Especificamente, a IL-1β é um dos mediadores 

responsáveis pela descarga de prostaglandinas (PGs) durante o processo inflamatório (SAITO 

e cols., 1991). 

As PGs são mediadores lipídicos sintetizados a partir do ácido aracdônico através 

da ativação das enzimas cicloxigenases (COX 1 e COX 2) (MATSUMURA e 

KOBAYASHI, 2004). Por sua vez, as PGs exercem uma variedade de efeitos sobre os vasos 

sanguíneos, nas terminações nervosas e nas células envolvidas na inflamação (SCHUTZ e 

cols., 1997). Com relação às ações das PGs sobre a sensibilidade dolorosa, de fato a presença 

de PGE1 e PGE2 sensibiliza terminais nervosos nociceptivos aferentes, tal como a 

bradicinina (mediador inflamatório). Assim, na presença destas PGs, mesmo em 

concentrações demasiadamente baixas de outros mediadores inflamatórios, como 5-

hidroxitriptamina (5-HT) ou bradicinina, ocorre alta sensibilidade dolorosa (RANG e cols., 

1997). Ainda, é possível que o ácido ascórbico, ativador da isozima cicloxigenase (COX2) 

responsável pela produção de PGs em células envolvidas na inflamação (RANG e cols., 

1997), seja necessário para organização do ligamento periodontal e do osso alveolar 

(osteogênese) durante aplicação da força ortodôntica (LITTON, 1974). De fato, a injeção 

local de PGE1 é responsável pela duplicação da taxa de movimentação dentária durante o 

tratamento ortodôntico clínico (YAMASAKI e cols., 1984). 

Estudos demonstram que determinados tipos de peptídeos também têm influência no 

processo inflamatório durante a movimentação dentária. Desta forma, Saito e cols. (1991), 

mostraram que após a aplicação de força ortodôntica em molares de ratos ocorreu aumento da 

imunorreatividade para o peptídeo ligado ao gene da calcitonina (PLGC) em vasos 

sanguíneos dos ligamentos periodontais, atingindo um pico 3 dias após a manipulação 
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experimental É interessante ressaltar que este peptídeo é conhecido por exercer 

múltiplas funções tais como neurotransmissor, neuromodulador, e vasodilatador 

(BRAIN e cols., 1985; ISHII-YAMAMOTO & TOYAMA, 1989). Além disso, alguns 

estudos têm relacionado o PLGC com a inflamação neurogênica e com a ativação de 

células inflamatórias (PECK, 1987) suportando, portanto, o envolvimento deste 

peptídeo com a dor e os desconfortos gerados pela movimentação ortodôntica. Assim, o 

aumento da imunorreatividade para o PLGC pode ser utilizado como um indicativo de 

que a movimentação dentária é capaz de promover alterações nos elementos 

periodontais, as quais contribuem para a sensação de dor e desconforto relatados pelos 

pacientes da clínica ortodôntica. 

Diferentes métodos foram desenvolvidos para entender os mecanismos de 

controle da dor. Métodos como aplicação de laser de baixa intensidade aos tecidos 

periodontais (LIM e cols., 1995), estimulação nervosa elétrica transcutânea (ROTH e 

THRASH, 1986; WEISS e CARVER, 1994) e estimulação vibratória do ligamento 

periodontal (MARIE e cols., 2003) forma testados e resultaram em algum nível de 

diminuição da sensação dolorosa. No entanto, o uso de drogas antiinflamatórias não-

esteroidais (AINES) é o método mais utilizado para o controle da dor relacionada com a 

aplicação de forças ortodônticas (POLAT e cols., 2005) 

Portanto, o conhecimento dos mecanismos dos AINES é de suma importância para 

que se possam ter opções terapêuticas seguras e rápidas no controle dos problemas advindos 

da inflamação. Evidências fornecidas por Arbex e cols. (1992), relatam que os AINES 

possuem propriedades anti-trombótica, antitérmica, analgésica e antiinflamatória. Seu efeito 

antiinflamatório é devido à inibição da síntese de PGs, efetuada mediante a inativação da 

enzima COX. Esta inativação se dá de forma reversível e irreversível, dependendo do tipo de 

AINES empregado. De acordo com Freitas (1997), os AINES são eficazes, principalmente, 
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contra aqueles tipos de dor em que as PGs agem sensibilizando os nociceptores, como dores 

associadas à inflamação ou danos teciduais. Dentro deste contexto, foi demonstrado que 

AINES administrados intratectal podem produzir analgesia, sugerindo que a inibição da 

geração das PGs na medula espinhal pode contribuir para sua ação analgésica (RANG e cols., 

1997). 

Segundo Meade e cols. (1993) e Mitchell e cols. (1993), há dois tipos de COX, a 

COX1 e a COX2. Como característica principal, a COX1 é uma enzima constitucional 

expressa em muitos tecidos, incluindo as plaquetas, e está envolvida na sinalização de uma 

célula para outra e na homeostase tecidual. Por outro lado, a COX2 está presente em células 

inflamatórias que são recrutadas durante o processo inflamatório, sendo a enzima que produz 

os mediadores da inflamação da classe dos prostanóides, que inclui as prostaglandinas. 

Muitos AINES atualmente em uso são inibidores de ambas as isoenzimas, embora variem 

quanto ao grau de inibição de cada uma delas. De acordo com Rang e cols. (1997), a ação dos 

AINES está claramente relacionada com sua inibição da COX2 e seus efeitos indesejados se 

devam principalmente a inibição da isoenzima COX1. Estas considerações explicam a alta 

eficiência dos AINES para o controle da dor associada à artrite, bursite, dor de origem 

muscular e vascular, odontalgia, dismenorréia, dor pós-parto e a dor de metástases de câncer 

ósseo, todas associadas ao aumento de PGs (SAYAGO, 1994). 

Com relação ao uso dos AINES para tratamento da dor orofacial, trabalho de 

Sukriti e cols. (2004), avaliou o efeito da administração do diclofenaco de sódio no teste 

de formalina orofacial. Seus resultados demonstraram que este medicamento produziu 

inibição dose-dependente do índice nociceptivo nas fases aguda e tônica deste teste 

algesimétrico. Estes dados demonstram que os AINES com ação analgésica e 

antiinflamatória podem ser efetivos para o tratamento de dor orofacial e que podem ser 

utilizadas em modelos algesimétricos orofaciais. 
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O uso de analgésicos como os AINES, que inibem a liberação de PGs, e 

conseqüentemente, inibem o processo inflamatório, é efetivo no tratamento da dor 

decorrente do tratamento ortodôntico (NGAN e cols.; 1994). No entanto, estudos de 

Sandy e Harris (1984) e Chumbley e Tuncay (1986) demonstram que o uso contínuo 

dos AINES para redução do desconforto causado pela movimentação ortodôntica não é 

apropriado, pois seu uso poderia diminuir a movimentação dentária. Em adição, estudo 

de Arias e Marquez-Orozco (2006) comparando diferentes analgésicos administrados 

durante 10 dias e seus efeitos no movimento ortodôntico, demonstrou que o uso de 

aspirina e ibuprofeno, drogas antiinflamatórias que inibem a liberação de PGs, reduziu o 

número de lacunas de reabsorção óssea nas áreas de compressão, dos dentes que 

receberam aplicação de força ortodôntica, quando comparados com animais que não 

receberam antiinflamatório (controle) e com aqueles que receberam acetaminofen, 

medicamento que não afeta a secreção periférica de PGs. Esse trabalho ainda demonstra 

que a taxa de movimentação dentária durante os 10 dias de estudo foi menor nos 

animais tratados com aspirina e ibuprofeno do que nos animais controle e naqueles que 

receberam acetaminofen. 
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PROPOSIÇÃO 
 

Com base na literatura acima apresentada, o objetivo do presente trabalho foi 

avaliar temporalmente a ativação de estruturas límbicas envolvidas na movimentação 

ortodôntica. Em particular, realizamos a observação da distribuição espacial e temporal 

(3, 6, 24 e 48 horas após o início da movimentação dentária) da proteína FOS no núcleo 

central da amígdala e no hipotálamo lateral. Ainda, foi avaliado o efeito da 

administração prévia de sulfato de morfina, um potente analgésico de ação central, na 

expressão da proteína FOS nestas estruturas após 3 horas de movimentação ortodôntica. 

Em adição, na segunda etapa deste trabalho, avaliamos se a administração prévia de 

diclofenaco de sódio, um antiinflamatório e analgésico inibidor não seletivo da enzima 

COX, foi capaz de promover alteração na expressão da proteína FOS 6 horas após a 

aplicação de força controlada para movimentação dentária, nas áreas encefálicas 

analisadas. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

1. Animais 

Foram utilizados ratos Wistar ( n = 81, 250 a 300 gramas) cedidos pelo Biotério 

Central do Campus de Ribeirão Preto. Os animais foram mantidos em caixas acrílicas 

coletivas (5 animais por caixa) com 1353 cm2 de área, em ambiente com temperatura 

controlada (24 ºC ± 1 ºC) e ciclo claro-escuro de 12 horas (ciclo claro se iniciando às 7 horas), 

com água e comida ad libitum. Todos os protocolos experimentais foram realizados de acordo 

com os regulamentos e cuidados na utilização de animais em laboratórios, conforme a 

Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, e foram aprovados pela Comissão 

de Ética para Uso de Animais da Prefeitura do Campus Administrativo de Ribeirão 

Preto/USP (Processo n°06.1.275.53.8). 

 

2. Procedimento Experimental 

No dia experimental, os animais foram divididos em diferentes grupos experimentais 

em que se administrou ou não diclofenaco de sódio ou sulfato de morfina 30 minutos antes da 

anestesia inicial. Os animais foram anestesiados com uma associação de ketamina (100 

mg/Kg) e xilasina (14 mg/Kg). Após a anestesia os animais foram novamente divididos em 

diferentes grupos experimentais que receberam ou não o aparelho ortodôntico para 

movimentação dentária, como será descrito adiante. Após o período de movimentação 

dentária, ou seja, 3, 6, 24 ou 48 horas do início dos experimentos, foi realizada nova anestesia, 

de acordo com o protocolo experimental proposto, e estes animais foram perfundidos com 

solução salina tamponada (PBS; 0,05 M, pH = 7,4) seguida por solução de paraformoldeído 

4%. A seguir os encéfalos foram removidos e mantidos no mesmo fixador por 

aproximadamente 3 horas, sendo então o material transferido para uma solução de sacarose 
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30% em PBS para posteriormente ser processado pela técnica de imunocitoquímica para 

proteína FOS. 

 

3. Aparelho Ortodôntico 

O aparelho ortodôntico utilizado foi semelhante ao descrito por Magdalena e cols. 

(2004). Resumidamente, o aparelho é composto de uma mola helicoidal dupla confeccionada 

em fio de aço inoxidável 0,016 polegadas (3M – Unitek), tendo suas extremidades soldadas a 

2 bandas confeccionadas a partir de fita para bandar (0,10mm X 4,50mm – Moreli ortodontia) 

(Figura 1). A ativação do aparelho foi realizada com o auxílio de um tensiômetro (ETM – 

1303) para exercer força inicial de distalização nos incisivos centrais superiores de 70 gramas, 

sendo aproximadamente 35 g em cada extremidade. A cimentação do aparelho ortodôntico 

foi realizada com o uso de um cimento odontológico à base de fosfato de zinco (SS White) 

(Figura 2). 

 

 

 

Figura 1: Fotografia do aparelho utilizado para realização da movimentação dentária 

experimental. Escala apresentada em cm. 
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Figura 2: Fotografia de um animal experimental após a cimentação do aparelho 

ortodôntico. 

 

4. Congelamento do Tecido e Obtenção das Secções Encefálicas 

O congelamento do tecido foi realizado com isopentana 99% (C5H12 – Vetec) 

mantida em gelo seco a 40°C negativos. Cada encéfalo foi mantido próximo a 

isopentana (no vapor) por 10 segundos, sendo então mergulhado nesta solução por 

aproximadamente 10 a 12 segundos. Após este procedimento, os encéfalos foram 

armazenados no freezer a 20°C negativos, ou então, foram imediatamente colocados no 

criostato (-20°C ± 1) para início dos cortes. 

Os cortes de tecido foram realizado em criostato (marca MICROM, modelo 

HM 505E) na espessura de 40µm. Secções adjacentes da amígdala e hipotálamo foram 

colhidas em placas de acrílico (± 12 cortes) contendo PBS 0,01 M, pH 7,4 para 

realização da imunocitoquímica para a proteína FOS. Um conjunto de secções 

adjacentes foi colhido em placas de acrílico, porém contendo solução anti-congelante, 

sendo então armazenado o material em freezer a 20°C negativos. Para determinação das 

áreas encefálicas foi utilizado como parâmetro o Atlas de Swanson (1992). 
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5. Detecção Imunocitoquímica da proteína FOS. 

O processamento imunocitoquímico para detecção da proteína FOS foi realizado 

imediatamente após a realização dos cortes do tecido em criostato. Primeiramente, os cortes 

foram enxaguados em solução de lavagem (PBS 0,01 M, pH 7,4) três vezes, 5 minutos cada. 

O volume ideal de tampão foi aquele que cobriu totalmente as secções durante as incubações 

que foram realizadas em placa de agitação orbital (Kline CT-150). 

Em seguida, foram incubados com PBS 0,01 M contendo peróxido de hidrogênio 

1% (H2O2 1 % v:v) durante 10 minutos. Os cortes foram novamente enxaguados, por quatro 

vezes, 5 minutos cada com PBS 0,01 M, pH 7,4. Na seqüência os cortes foram incubados 

com o anticorpo primário. Foi utilizado o anticorpo primário policlonal de coelho antiproteína 

FOS (SC 52, Santa Cruz Biotechnology) na diluição de 1:2000 em PBS + (PBS contendo 

triton X100, 0,2 % e soroalbumina bovina – BSA – 0,1 %). A incubação foi realizada por um 

período mínimo de 20 horas, à temperatura ambiente de 22 ºC ± 1ºC. 

No segundo dia, as secções foram lavadas com PBS 0,01 M pH 7,4 para eliminar o 

excesso de anticorpo primário e as ligações inespecíficas. Foi utilizado um anticorpo 

secundário, uma anti-IgG de coelho, Vectastain, Vector Laboratories, marcado com uma 

molécula de biotina. O anticorpo secundário foi diluído na proporção de 1:400, em PBS+. 

Esta solução permaneceu por uma hora em contato com o tecido sob agitação, à temperatura 

ambiente. Após este período foi realizada nova série de lavagem com PBS 0,01 M pH 7,4. 

Na próxima etapa foi realizada a incubação com complexo AB que corresponde à 

solução de Avidina-Biotina-Peroxidase (solução A e B do kit ABC, Vectastain, Vector 

Laboratories). Esta solução foi adicionada ao meio, permanecendo por 1 hora e depois foram 

feitas lavagens com PBS 0,01 M pH 7,4. A solução foi preparada 30 minutos antes da 

incubação. O complexo AB foi revelado com 3-3’ diaminobenzidina (DAB) e peróxido de 

hidrogênio (0,04% de H2O2 30%), durante 10 minutos. Ao final da reação um composto 
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colorido e insolúvel, marrom escuro, depositado no interior dos núcleos neuronais se precipita 

marcando a localização do anticorpo primário no tecido. 

 

6. Desidratação e diafanização do tecido. 

Após o término da reação, os cortes foram montados em lâminas gelatinizadas. 

Depois de secas foi realizado o processo de desidratação do tecido, onde as lâminas passaram 

por uma série de concentrações crescentes de álcoois (75 %, 95 %, 100 %, 100 %). Logo após 

passaram por solução álcool/xilol (50 % v:v) e xilol 100 % (2X). Após a secagem os cortes 

foram cobertos com Entellan (Sigma) e lamínula. 

 

7. Drogas 

O diclofenaco de sódio foi utilizado (Diclofenaco 50 - Ouro Fino Saúde 

Animal Ltda) na diluição de 5% em veículo q.s.p. A dose utilizada foi de 5 mg/kg i.m. 

Esta dose foi baseada em estudos prévios de Minossi e cols. (2001) e de acordo com a 

determinação do fabricante para proporcionar efeito antiinflamatório. 

O sulfato de morfina (Dimrof®, Cristália) foi dissolvido em água destilada, na 

dose de 2 mg/kg i.p. Esta dose foi baseada em estudos prévios de Powell e cols. (2002), 

Reboriças e cols. (2005) e em estudos pilotos. 

 

8. Protocolo Experimental 1: Avaliação temporal da expressão da proteína 

FOS após movimentação dentária experimental. 

Grupo 1 (controle, n=33): animais desse grupo foram apenas manipulados 

com procedimentos semelhantes aos utilizados para colocação do aparelho e durante o 

mesmo tempo gasto para tal procedimento, sendo perfundidos 3 (n=8), 6 (n=8), 24 
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(n=9) e 48 horas (n=8) após a manipulação. O objetivo deste procedimento foi avaliar se 

apenas a manipulação para colocar o referido aparelho per si foi capaz de induzir a 

expressão de FOS nas áreas estudadas. 

Grupo 2 (n=31): após anestesia inicial os animais receberam o aparelho 

ortodôntico descrito com força de distalização de 70 g, sendo perfundidos após 3 (n=8), 

6 (n=8), 24 (n=8) e 48 horas (n=7) de movimentação dentária. 

Grupo 3 (n=6): 30 minutos antes da anestesia inicial os animais desse grupo 

receberam administração intraperitonial de sulfato de morfina (2 mg/kg). Após esse 

período receberam aparelho ortodôntico com força de distalização de 70 g. Após 3 horas 

estes animais foram novamente anestesiados e perfundidos. 

 

9. Protocolo Experimental 2: Avaliação do efeito da administração de um 

inibidor não-seletivo da enzima COX sobre a expressão da proteína FOS após 

movimentação dentária experimental 

Grupo 1 (n=5): após anestesia inicial os animais desse grupo receberam 

administração de diclofenaco de sódio (5 mg/Kg, i.m., Minossi e cols., 2001) e foram 

apenas manipulados com procedimentos semelhantes aos utilizados para colocação do 

aparelho e durante o mesmo tempo gasto para tal procedimento, sendo perfundidos após 

6 horas. O objetivo deste procedimento foi avaliar se o diclofenaco de sódio per si é 

capaz de alterar a expressão da proteína FOS nas estruturas encefálicas em estudo, o 

núcleo central da amígdala e o hipotálamo lateral. 

Grupo 2 (n=6): após anestesia inicial os animais desse grupo receberam 

administração de diclofenaco de sódio (5 mg/kg, i.m.) e receberam o aparelho 

ortodôntico com força de distalização de 70 g. Após 6 horas esses animais foram 

novamente anestesiados e foram perfundidos conforme descrito anteriormente. 
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10. Processamento Histológico e Mensuração da Distância entre os Incisivos 

após a Movimentação Dentária 

Para avaliação histológica da movimentação dentária realizada em nosso 

trabalho, após a eutanásia e remoção dos encéfalos, os animais foram decapitados e 

após a remoção das mandíbulas, as cabeças foram imersas em solução de paraformol a 

4% por 3 dias. Após este período, as cabeças foram descalcificadas em solução de 

citrato de sódio a 20% e ácido fórmico a 30% (técnica de MORSE, 1945, modificada) 

por cerca de 20 dias, renovando-se a solução a cada 2 dias. Após a descalcificação, 

realizou-se dois cortes paralelos entre si e perpendiculares ao plano oclusal dos molares 

superiores: a) tangenciando a face mesial do primeiro molar superior e b) outro 

seguindo a face palatina dos incisivos centrais superiores para obtenção de um 

fragmento contendo as raízes dos incisivos (Figura 3). As peças foram então lavadas por 

24 horas em água corrente, desidratadas, diafanizadas, incluídas em parafina e 

orientadas de maneira a permitir cortes semi-seriados transversais de 7µm de espessura 

(a intervalos de 70 µm) da face anterior das peças, que posteriormente foram coradas 

com hematoxilina e eosina.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ilustração da visão lateral de crânio de rato Wistar. A linha c indica o plano 

oclusal dos molares superiores e as linhas a e b a incidência dos cortes durante aparação 

da peça. 

a b

c

a b

c
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Com auxílio de um microscópio óptico (Leica DM LB2) com câmera digital 

(Câmera Leica DC 300F) para captura de imagem e de um programa para mensurações; 

munido dos softwares Leica IM50 versão 4.0 e Image J. As imagens foram captadas em 

aumento final de 25X. 

Para padronizar-se a mensuração da movimentação dentária, determinou-se a 

mediana da circunferência das raízes e estabeleceram-se duas retas paralelas entre si e 

que tangenciavam simultaneamente as faces vestibulares e palatinas das raízes. A 

intersecção dessas retas determinou um ponto chamado de G. A distância entre os 

pontos G foi a referência para determinar-se a distância entre as duas raízes dentárias. 

(Figura 4). 

 

 

Figura 4: Ilustração do procedimento de mensuração da distância entre os incisivos 

superiores dos animais experimentais. Após determinar-se duas retas paralelas entre si 

(P) e a mediana da circunferência dental (M), determinou-se a intersecção entre a 

mediana e a paralela (ponto G). A distância entre os pontos G foi usada como referência 

para medir a distância (dist) entre os elementos dentais (D). 

Todos os procedimentos descritos neste item (10 Processamento Histológico e 

Mensuração da Distância entre os Incisivos após a Movimentação Dentária) foram 

realizados com auxílio da Profa Dra Juliana Mazzonetto Teófilo do Departamento de 

Morfologia, Estomatologia e Fisiologia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. 
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11. Análise Radiográfica 

Em animais adultos, a sutura palatina mediana já está fusionada. Dessa forma, 

a separação dos incisivos superiores de ratos adultos ocorre devido ao movimento 

ortodôntico e não ortopédico (STOREY, 1955). Para avaliação radiográfica da 

movimentação dentária, radiografias iniciais e finais dos animais submetidos à 

movimentação ortodôntica dos incisivos superiores foram feitas para comprovar que em 

nossos experimentos estamos realizando movimentação ortodôntica e não ortopédica 

(Figura 5). 

 

Figura 5: Radiografias da sutura palatina de ratos. (A) animal controle, sem a cimentação do 

aparelho ortodôntico. (B) animal após movimentação ortodôntica com força de 70 gramas por 

48 horas. 

 

12. Análise de Imagem 

As secções de tecido foram analisadas em microscópio (Axiostar plus) e as 

imagens foram capturadas por meio da utilização de um sistema de análise de imagem 

A B
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(Axio Vision 4 AC). Para esta avaliação foi utilizado o programa processador de 

imagem Image J de domínio público inspirado no NIH Image J para Macintosh. A 

análise da densidade neuronal positivamente marcada para a proteína FOS foi obtida por 

meio da contagem do número de células com marcação positiva na região determinada e 

limitada do tecido nervoso, considerando as referências anatômicas da região a ser 

investigada, o núcleo central da amígdala e o hipotálamo lateral (Swanson, 1992). Os 

dados são apresentados como média de células imunorreativas em uma área de 0,1 mm2 

± erro padrão da média (EPM). Para cada animal foram quantificados três cortes 

encefálicos, e então realizada uma média da contagem. Ao final das avaliações de cada 

valor individual, foi transformado em uma área constante de 0,1 mm2. 

 

13. Análise Estatística 

Para análise estatística foi utilizada uma análise de variância (ANOVA) 

seguida pelo teste de Newman Keuls. Os dados foram considerados significativos 

apenas quando P < 0,05. Os resultados serão apresentados como densidade média ± 

EPM (erro padrão da média) de células imunorreativas para 0,01mm2 para área em 

estudo (núcleo central da amígdala e hipotálamo lateral), seguindo os parâmetros 

anatômicos da Atlas de Swanson (1992) para ratos. Para análise dos dados foi utilizado 

o programa estatístico SigmaStat 3.1. 
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RESULTADOS 
 

Protocolo Experimental 1: Avaliação temporal da expressão da proteína 

FOS após movimentação dentária experimental. 

Nossos resultados mostraram que após 3 e 6 horas de movimentação dentária, 

experimental com utilização de força controlada de 70g nos incisivos centrais superiores 

de ratos, ocorreu marcação da proteína FOS (IR-FOS) em células localizadas 

bilateralmente nas estruturas em estudo, ou seja, no núcleo central da amígdala (CEA) e 

no hipotálamo lateral (HL). Além disso, foi possível verificar que a expressão da 

proteína FOS continua elevada após 24 horas, apresentando redução somente 48 horas 

após a aplicação de força de movimentação dentária (Figuras 6 e 7). Em adição, a pré-

administração de sulfato de morfina foi capaz de bloquear a imunorreatividade à 

proteína FOS 3 horas após a movimentação dentária com 70g nas estruturas analisadas 

(Figura 8). 

Em particular, os animais manipulados (grupo 1) apresentaram reduzida 

expressão de FOS com apenas algumas células imunorreativas dispersas no CEA após 3 

6, 24 e 48 horas de movimentação dentária (9,51 ± 3,06; 14,26 ± 3,06; 8,79 ± 2,88; 7,85 

± 3,06 células IR-FOS, respectivamente, Figura 6 A) e no HL (8,39 ± 2,13; 14,04 ± 

2,13; 13,53 ± 2,00; 7,10 ± 2,13 células IR-FOS, respectivamente, Figura 7 A). 

Nos grupos experimentais em que os animais receberam o aparelho ortodôntico 

com força de distalização de 70 gramas a expressão de FOS nas áreas estudadas 

aumentou em relação aos animais controle após 3 horas (44,32 ± 3,06 no CEA e 19,46 ± 

2,27 no HL), atingindo seu máximo no tempo de 6 horas (47,81 ± 3,06 no CEA e 37,02 

± 2,13 células IR-FOS no HL) e diminuindo progressivamente após 24 (18,99 ± 3,06 
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células IR-FOS no CEA e 20,81 ± 2,13 células IR-FOS no HL) e 48 horas (8,97 ± 3,27 

células IR-FOS no CEA e 8,23 ± 2,27 células IR-FOS no HL). (Figuras 9 e 10). 

A análise estatística demonstrou diferença significativa entre os animais que 

receberam o aparelho ortodôntico por 3, 6 e 24 horas, em ambas as áreas estudadas 

(F1,63 = 85,41; F1,62 = 48,80, p < 0,001, ANOVA, para o CEA e para o HL, 

respectivamente), quando comparados (p < 0,05, Newman-Keuls) com os seus 

respectivos controles, ou seja, os animais que foram apenas manipulados. No tempo de 

48 horas não foram identificadas diferenças significativas entre os diferentes 

tratamentos para ambas as estruturas. Diferença significativa também foi evidenciada 

entre os animais que receberam o aparelho ortodôntico com força de distalização de 70 

gramas nos diferentes intervalos de tempo. Os grupos que receberam o aparelho 

ortodôntico por 3, 6 e 24 horas apresentaram expressão da proteína FOS 

significativamente maior que os animais que receberam o aparelho por 48 horas em 

ambas as áreas estudadas (F3,63 = 15,14, p < 0,001 no CEA; F3,62 = 9,17, p < 0,001 no 

HL, ANOVA). Ainda, no núcleo central da amígdala, os animais que receberam o 

aparelho ortodôntico por 3 e 6 horas apresentaram expressão da proteína FOS 

significativamente maior que os animais que receberam o aparelho por 24 horas. Na 

região do hipotálamo lateral, os animais que receberam o aparelho ortodôntico por 6 

horas apresentaram expressão da proteína FOS significativamente maior que os animais 

que receberam o aparelho por 3 e 24 horas. (Figuras 9 e 10). 

Ainda nesta etapa do trabalho, realizamos o grupo experimental que recebeu 

sulfato de morfina (2mg/kg) 30 minutos antes da realização da movimentação dentária. 

Nesses animais, a densidade média de células IR-FOS localizadas no CEA foi de 0,77 ± 

0,49 células IR-FOS e no HL foi de 2,43 ± 0,98 células IR-FOS. A análise estatística 

demonstrou diferença significativa entre os animais que receberam o aparelho ortodôntico 
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com força de 70 gramas por 3 horas (F2,20 = 102,41, p < 0,001 no CEA; F2,20 = 21,02, p < 

0,001 no HL, ANOVA) quando comparados (p < 0,05, Newman-Keuls) com os animais 

do grupo controle, que não receberam o aparelho ortodôntico, e os animais que receberam 

pré-administração de sulfato de morfina. Ainda, os animais do grupo controle apresentaram 

diferença estatística significativa quando comparados com os animais do grupo que recebeu 

pré-administração de sulfato de morfina (Figura 11). 

A análise histológica demonstrou que nos animais controles o periodonto de 

sustentação encontra-se íntegro, com fibras colágenas de densidade variável, vascularidade 

normal e raras imagens indicativas de processo ativo de remodelação óssea (presença de 

osteoblastos/osteoclastos). 

Os animais submetidos às forças ortodônticas exibiram regiões distais do periodonto 

com presença significativa de osteoclastos, com algumas lacunas de Howship, indicando 

processo ativo de absorção óssea. Nestes mesmos animais, pôde-se observar uma linha de 

osteoblastos na superfície do osso alveolar na região mesial do periodonto, sugerindo 

simultânea aposição de matriz colágena (Figura 12). 

O resultado da análise da distalização dos incisivos superiores dos animais 

demonstrou que nos animais controle a distância entre os incisivos superiores foi em média 

0,100 cm. Nos animais que receberam o aparelho ortodôntico com força de 70 gramas por 

3, 6, 24 e 48 horas a distância entre os incisivos superiores foi, respectivamente, 1,50 ± 0,16 

mm; 1,55 ± 0,08 mm; 1,70 ± 0,09 mm; 1,75 ± 0,10 mm. A análise estatística demonstrou 

diferença significativa entre os animais que receberam o aparelho ortodôntico com 70 

gramas de força e os animais controle (F4,19 = 8,60 , p < 0,001, ANOVA) (Figura 13). 
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Figura 6: Fotomicrografias de secções frontais de áreas amigdalóides mostrando células 

imunorreativas à FOS em animais representativos do grupo manipulado (A), do grupo com 

aparelho ortodôntico com força de 70 g por 3 horas (B), do grupo com aparelho ortodôntico 

com força de distalização de 70 g por 6 horas (C), do grupo com aparelho ortodôntico com força 

de distalização de 70 g por 24 horas (D) e do grupo com aparelho ortodôntico com força de 

distalização de 70 g por 48 horas (E). TO: trato ótico, CEA: núcleo central da amígdala. 
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Figura 7: Fotomicrografias de secções frontais de áreas hipotalâmicas mostrando células 

imunorreativas à FOS em animais representativos do grupo manipulado (A), do grupo com 

aparelho ortodôntico com força de 70g por 3 horas (B), do grupo com aparelho ortodôntico com 

força de distalização de 70g por 6 horas (C), do grupo com aparelho ortodôntico com força de 

distalização de 70g por 24 horas (D) e do grupo com aparelho ortodôntico com força de 

distalização de 70g por 48 horas (E). FX: fórnix, TO: trato ótico, HL: hipotálamo lateral. 
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Figura 8: Fotomicrografias de secções frontais de áreas amigdalóides e hipotalâmicas 

mostrando células imunorreativas à FOS em animais representativos do grupo manipulado (A e 

B), do grupo com aparelho ortodôntico com força de 70g por 3 horas (C e D) e do grupo que 

recebeu pré administração de sulfato de morfina 30 minutos antes da movimentação ortodôntica 

com força de 70g (E e F). TO: trato ótico, FX: fórnix, CEA: núcleo central da amígdala ,HL: 

hipotálamo lateral. 
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Figura 9: Densidade de células imunorreativas a proteína FOS (IR-FOS) no núcleo central da 

amígdala (CEA) após aplicação de força de distalização de 70g nos incisivos superiores de ratos 

por 3, 6, 24 ou 48 horas. (a) p<0,05, teste Newman-Keuls quando comparados os diferentes 

tratamentos dentro do mesmo período de tempo; (b) p<0,05, teste Newman-Keuls quando 

comparados os grupos de 3, 6 e 24 horas com o grupo de 48 horas; (c) p<0,05, teste Newman-

Keuls quando comparados os grupos de 3 e 6 horas e o grupo de 24 horas. 
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Figura 10: Densidade de células imunorreativas a proteína FOS no hipotálamo lateral (HL) 

após aplicação de força de distalização de 70g nos incisivos superiores de ratos por 3, 6, 24 ou 

48 horas. (a) p<0,05, teste Student-Newman-Keuls quando comparados os diferentes 

tratamentos dentro do mesmo período de tempo; (b) p<0,05, teste Newman-Keuls quando 

comparados os grupos de 3, 6 e 24 horas com o grupo de 48 horas; (c) p<0,05, teste Newman-

Keuls quando comparados o grupo de e 6 horas e os grupos de 3 e 24 horas. 
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Figura 11: Densidade de células imunorreativas a proteína FOS no núcleo central da 

amígdala (CEA) e no hipotálamo lateral (HL) em animais apenas manipulados, animais 

submetidos à aplicação de força de distalização de 70g por 3 horas e animais que 

receberam pré-administração de sulfato de morfina 2 mg/kg e após 30 minutos foram 

submetidos à movimentação dentária com força de 70g por 3 horas. (a) p<0,05, teste 

Student-Newman-Keuls quando comparado o grupo 70g com os grupos controle e 

morfina; (b) p<0,05, teste Newman-Keuls quando comparado o grupo controle e o 

grupo morfina. 
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Figura 12: Fotomicrografias de cortes histológicos de regiões periodontal (A) Visão 

panorâmica de periodonto íntegro (região mesial) de animal controle (24 hs): Ligamento 

periodontal (LP); osso alveolar (AO); tecido dental (D) e cavidade nasal (N). (H.E.; 50x). (B) 

Periodonto de animal controle (24hs). Ligamento periodontal íntegro, conectando tecido dental 

(D) ao osso alveolar (AO). Imagens similares são encontradas nas regiões mesial e distal (H.E.; 

400x). (C) Área de tração em periodonto por movimento ortodôntico (região mesial - 70g/48hs). 

Ligamento periodontal íntegro, conectando tecido dental (D) ao osso alveolar (AO), onde se 

constitui uma linha de osteoblastos (setas), indicando processo de aposição de matriz colágena 

(H.E.; 400x). (D) Área de compressão em periodonto por movimento ortodôntico (região distal- 

70g/48hs). Ligamento periodontal íntegro, conectando tecido dental (D) ao osso alveolar (AO), 

onde se podem ser observados osteoclastos (seta), indicando processo de absorção óssea (H.E.; 

400x). 
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Figura 13: Distância entre os incisivos superiores de animais controle e animais que 

receberam aparelho ortodôntico com força de distalização de 70 g por 3, 6, 24 e 48 

horas. (*) p<0,05, teste Newman-Keuls quando comparados os animais controle e os 

animais que receberam o aparelho ortodôntico. 
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Protocolo Experimental 2: Avaliação do efeito da administração de um 

inibidor não-seletivo da enzima COX sobre a expressão da proteína FOS após 

movimentação dentária experimental 

Os resultados deste protocolo demonstram que o pré-tratamento com o AINE, 

diclofenaco de sódio, produziu redução significativa do número de células IR-FOS no CEA 

e HL (Figura 14). Nos animais que receberam o pré-tratamento com diclofenaco sódio, e 

após 30 minutos foram submetidos à movimentação ortodôntica, a densidade média de 

células IR-FOS localizadas no CEA foi de 26,58 ± 3,93 células IR-FOS e no HL foi de 

21,62 ± 1,25 células IR-FOS. Nos animais que receberam injeção prévia de diclofenaco de 

sódio e foram apenas manipulados com procedimentos semelhantes aos utilizados para 

colocação do aparelho ortodôntico, a densidade média de células IR-FOS localizadas no 

CEA foi de 16,54 ± 1,10 e no HL foi de 14,72 ± 1,67 céls. IR-FOS (Figura 15). 

A análise estatística foi feita comparando os animais que receberam o pré-tratamento 

com diclofenaco de sódio, e que receberam ou não o aparelho ortodôntico, com os animais 

controle e manipulados no tempo de 6 horas utilizados no protocolo 1. A análise de 

variância demonstrou diferença significativa entre os tratamentos (F3,26 = 33,95, p<0,001 no 

CEA; F3,26 = 33,47; p<0,001 no HL, ANOVA). O teste post-hoc de Newman-Keuls (p < 

0,05) evidenciou que há diferença entre os animais que foram submetidos à movimentação 

dentária por 6 horas que receberam ou não diclofenaco de sódio quando comparados com 

os animais controle (manipulados e manipulados com administração prévia de diclofenaco) 

Em adição, estes grupos (70g e Diclo + 70g) diferem entre si. No entanto, não foi 

evidenciada diferença entre os animais do grupo controle e os animais que receberam pré-

administração de diclofenaco de sódio e foram apenas manipulados (Figura 15). 
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Figura 13: Fotomicrografias de secções frontais de áreas amigdalóides e hipotalâmicas 

mostrando células imunorreativas à FOS em animais representativos do grupo manipulado (A e 

B), do grupo com aparelho ortodôntico com força de 70g por 6 horas (C e D), do grupo que 

recebeu pré administração de diclofenaco de sódio e foi apenas manipulado (E e F) e do grupo 

que recebeu pré-administração de diclofenaco de sódio 30 minutos antes da movimentação 

ortodôntica com força de 70g (G e H). TO: trato ótico, FX: fórnix, CEA: núcleo central da 

amígdala ,HL: hipotálamo lateral. 
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Figura 8: Densidade de células imunorreativas a proteína FOS no núcleo central da 

amígdala (CEA) e no hipotálamo lateral (HL) em animais apenas manipulados (CONT), 

animais submetidos à aplicação de força de distalização de 70g (MD), animais pré-tratados 

com diclofenaco sódio 5mg/Kg submetidos à aplicação de força de distalização de 70g 

(DICLO+70g) e aqueles que receberam diclofenaco de sódio e foram apenas manipulados 

(DICLO+M). (a) p<0,05, teste Newman-Keuls quando comparados os animais que 

receberam aparelho ortodôntico com força de 70g e os demais grupos; (b) p<0,05, teste 

Newman-Keuls quando comparados o grupo DICLO+70g e os demais grupos. 
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 DISCUSSÃO 
 

No presente estudo, as células imunorreativas a FOS (IR-FOS) foram 

encontradas no núcleo central da amígdala (CEA) e no hipotálamo lateral (HL) após 3 e 

6 horas de movimentação dentária experimental dos incisivos superiores dos animais 

com aplicação de uma força de distalização de 70g. Ainda após 24 e 48 horas foi 

possível encontrar células imunorreativas a FOS em ambas as estruturas estudadas, 

porém em quantidades menores que após 6 horas. Os animais que foram apenas 

manipulados sem receber o aparelho ortodôntico apresentaram expressão reduzida de 

células imunorreativas a FOS. 

A observação de células IR-FOS, principalmente em regiões da amígdala, nos 

animais manipulados possivelmente se deve ao fato de que unidades neuronais do 

complexo amigdalóide recebem impulsos multimodais periféricos tais como estímulos 

visuais, táteis e olfativos (KNUEPFER e cols., 1995), e desta maneira, pode ter ocorrido 

ativação desta estrutura durante os procedimentos iniciais, tais como durante a 

manipulação bucal dos animais. Corroborando nossos achados, estudo prévio de 

Hiroshima e cols. (2001) demonstrou que podem ocorrer poucas células imunorreativas 

a FOS no núcleo parabraquial após a simples manipulação durante 1 a 2 minutos da 

região orofacial de ratos, com procedimentos semelhantes aos realizados para a inserção 

de um elástico na região dos molares, procedimento este utilizado para a movimentação 

dentária experimental. Vale ressaltar que, o número de células imunorreaticas à proteína 

FOS nos animais manipulados foi bem menor do que o obtido com os grupos 

experimentais submetidos à movimentação dentária com força de distalização de 70g 

por 3, 6, 24 ou 48 horas. 

Possivelmente, nos grupos experimentais, onde os animais receberam o aparelho 

ortodôntico ativado com 70g de força, a movimentação dentária experimental produziu 
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ativação nociceptiva, a qual é capaz de promover a ativação da proteína FOS em áreas 

do complexo trigeminal (FUJYOSHI e cols., 2000; KATO e cols., 1994) como também 

em outras estruturas do sistema nervoso central (YAMASHIRO e cols., 1997; 

MAGDALENA e cols., 2004), relacionadas com a modulação da informação 

nociceptiva, em particular em áreas do complexo amigdalóide e do hipotálamo 

(YAMASHIRO e cols., 1998). Esta sensação de dor é conduzida por fibras nervosas 

amielinizadas que inervam a polpa e o ligamento periodontal, cujos corpos neuronais 

encontram-se no gânglio trigeminal e também no núcleo mesencefálico do complexo 

trigeminal (MARFURT e TURNER, 1984). Quando uma força ortodôntica é aplicada 

por um período prolongado há a instalação de um processo inflamatório no periodonto, 

com a liberação de prostaglandinas E2. A liberação desse mediador atinge um pico de 

24 a 48 horas após a aplicação da força ortodôntica (GRIEVE e cols., 1994). É possível 

que devido a esse processo inflamatório ocorra recrutamento de maior número de 

células imunorreativas a FOS e maior sensibilidade dolorosa algumas horas após a 

aplicação da força ortodôntica. Segundo Iwata e cols. (1997) os neurônios nociceptivos 

das lâminas superficiais (I e II) do núcleo espinhal do trigêmio (subnúcleo caudal) e do 

primeiro segmento (C1) da medula espinhal transmitem a informação nociceptiva das 

regiões orofaciais para outras regiões do sistema nervoso central, sendo, portanto, estas 

estruturas a primeira estação sináptica da informação nociceptiva da cavidade bucal e da 

face. 

Estudos de Yamashiro e cols. (1997) demonstraram que a movimentação 

dentária experimental em molares de ratos induziu imunorreatividade à proteína FOS no 

núcleo espinhal do trigêmio, subnúcleo caudal ipsilateralmente e no núcleo parabraquial 

lateral bilateralmente. Em adição, Yamashiro e cols. (1998) mostraram células 

imunorreativas à proteína FOS em núcleos hipotalâmicos e talâmicos, e também no 
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núcleo central da amígdala após movimentação dentária experimental em ratos. Nesta 

mesma linha de investigação, utilizando força controlada para promover movimentação 

dentária, porém estudando outras áreas do sistema nervoso central, Magdalena e cols. 

(2003) demonstraram que a movimentação dentária experimental, em incisivos centrais 

superiores induziu expressão de c-fos bilateralmente no núcleo dorsal da rafe, na 

substância cinzenta periaquedutal, e no lócus coeruleus, além de células FOS 

imunorreativas no subnúcleo caudal e interpolar do núcleo espinhal do trigêmio e no 

núcleo parabraquial. 

Em nosso estudo, podemos aceitar a possibilidade de que a presença de células 

imunorreativas a FOS no núcleo central da amígdala e no hipotálamo lateral deve-se a 

transmissão da informação nociceptiva por meio da vias 

espino(trigêmio)pontoamigdalóide (BERNARD e cols., 1989), 

espino(trigêmio)parabraquiohipotalâmica (BESTER e cols., 1995) e espinohipotalâmica 

(GIESLER, 1995 b). Essas vias que se iniciam, principalmente, nas lâminas I e V do 

corno dorsal da medula espinhal, ou então, no núcleo espinhal do trigêmio alcançam, 

principalmente, a parte lateral da área parabraquial. Por sua vez, a área parabraquial 

retransmite essas informações nociceptivas para a amígdala e para o hipotálamo. De 

fato, trabalho de Hermanson e Blomqvist (1997b) em que se avalia a expressão de FOS 

em estruturas neurais após aplicação de um estímulo nocivo orofacial (injeção de 

paraformaldeído 1,85% na região do lábio superior de ratos) mostra que a região lateral 

externa da parabraquial (Pbel) recebe grande parte da informação nociceptiva do núcleo 

espinhal do trigêmio. Por sua vez a Pbel é a origem principal de eferências para o CEA 

(Bernard e cols., 1989; Bernard e cols., 1993; Ma e Peschanski, 1988). 

Em adição, estudos anatômicos demonstraram que apesar dos neurônios do 

núcleo parabraquial pontino fazerem sinapse, principalmente, no núcleo central da 
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amígdala, esses axônios têm colaterais dirigidos para o tálamo e hipotálamo. A 

informação nociceptiva é transmitida por meio dessa via, denominada 

espino(trigêmio)parabraquiohipotalâmica (BESTER e cols., 1995). Assim, da mesma 

forma que a via espino(trigêmio)pontoamigdalóide, esta via com participação 

hipotalâmica está envolvida em reações afetivas-motivacionais, comportamentais e 

autonômicas ao estímulo nocivo (BERNARD e cols., 1993; BESTER e cols., 1995). 

Estudo de Joviliano (2006) demonstrou aumento da expressão da proteína FOS no 

núcleo parabraquial após 24 horas de movimentação dentária experimental, 

corroborando, dessa forma, com nossos achados que demonstram que após 24 horas de 

movimentação dentária a expressão de FOS no CEA e no HL continua elevada. 

Outra proposta plausível seria considerar que o estímulo nociceptivo é capaz de 

ativar vias descendentes monoaminérgicas de controle nociceptivo (BASBAUM & 

FIELDS, 1984). Dentro desta perspectiva, a movimentação dentária é capaz de 

promover aumento da liberação de serotonina bem como dos níveis de seus metabólitos 

(5-HIAA) nas regiões bulbares e na região da substância cinzenta periaquedutal 

(YAMASHIRO e cols., 2001). Ainda Magdalena e cols. (2004) demonstrou que a 

movimentação dentária de incisivos em ratos é capaz de induzir marcação para proteína 

FOS no núcleo dorsal da rafe. Estudo anatômico mostra que as regiões do núcleo central 

da amígdala e do hipotálamo lateral recebem intensa inervação serotoninérgica do 

núcleo dorsal da rafe (PEYRON e cols., 1998). Desta maneira, é possível aventar a 

possibilidade de que a imunorreatividade à proteína FOS observada em nossos 

experimentos possa ser devido à ativação das vias serotoninérgicas de modulação 

nociceptivas. 

Os resultados obtidos com a administração de diclofenaco de sódio 30 minutos 

antes da movimentação dentária experimental demonstram que a pré-adminstração deste 
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antiinflamatório não-estereoidal promoveu redução da imunorreatividade à proteína FOS, 

demonstrando que seu uso pode ser capaz de reduzir a ativação de estruturas encefálicas 

relacionadas com o componente afetivo-motivacional da dor. De acordo com Furstman e 

Bernik (1972) a dor ocasionada pelo o tratamento ortodôntico resulta da combinação de 

pressão, isquemia, inflamação e edema gerados no periodonto durante a aplicação de forças. 

Os estágios iniciais do tratamento ortodôntico envolvem uma resposta inflamatória com a 

presença de vasodilatação periodontal e tendência à dor. Essa natureza inflamatória da dor 

faz dos AINES uma boa escolha para o controle da dor de origem ortodôntica 

(DAVIDOVITGH e SHANFIELD; 1986). 

O uso do AINES diclofenaco de sódio em os nossos experimentos atuou de 

modo a minimizando os processos inflamatórios inibindo cicloxigenases, 

principalmente a responsável pela síntese de prostanóides, assim evitando, por exemplo, 

o excesso de prostaglandinas. Esta redução do processo inflamatório foi capaz de 

diminuir a expressão da proteína FOS no CEA e no HL, demonstrando que 

possivelmente parte das células ativadas nessas estruturas pela movimentação dentária 

experimental seja devido ao processo inflamatório decorrente da aplicação de força para 

distalização dos incisivos centrais superiores. 

Entretanto, podemos aventar a possibilidade de que a não inibição total da 

expressão proteína FOS nas estruturas estudadas deve-se ao fato deste fármaco atuar 

somente no processo fisiopatológico periférico da inflamação, não produzindo alteração 

no componente afetivo-motivacional da dor. Desta maneira, podemos supor que a 

marcação encontrada em nossos resultados possa ser resultante, em parte, da 

participação do núcleo central da amígdala e do hipotálamo lateral na modulação 

emocional da dor decorrente da movimentação dentária experimental. 
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Dando suporte aos nossos resultados, Yamashiro e cols. (1997) demonstraram que a 

movimentação dentária experimental em molares de ratos induziu imunorreatividade à 

proteína FOS no núcleo espinhal do trigêmio, subnúcleo caudal ipsilateralmente e no núcleo 

parabraquial lateral bilateralmente, área de projeção para o núcleo central da amígdala e 

para o hipotálamo lateral. Em adição, foi demonstrado o aumento de células IR-FOS em 

áreas talâmicas, hipotalâmicas e também no núcleo central da amígdala 24 horas após a 

movimentação dentária experimental de molares. Possivelmente parte desta ativação é 

decorrente da instalação de um processo inflamatório no periodonto (FURSTMAN e 

BERNIK, 1972). 

Nossos resultados demonstram também que a administração de sulfato de 

morfina, um potente analgésico de ação central, foi capaz de inibir totalmente a 

imunorreatividade à proteína FOS no núcleo central da amígdala e no hipotálamo 

lateral. Estes dados demonstram que a ativação destas estruturas em estudo, decorre  

não apenas do processo inflamatório local proveniente da movimentação dentária, mas 

também do processamento emocional da informação nociceptiva. Corroborando com 

nossos achados, estudo de Aihara e cols. (1998), mostrou que a pré-administração de 

morfina 3 ou 10 mg/kg i.p., 2 horas antes da inserção de um elástico entre o primeiro e 

segundo molares superiores para realizar a movimentação dentária reduziu 

significativamente o número de células imunorreativas à FOS no subnúcleo caudal do 

núcleo espinhal do trigêmio 2 horas após a movimentação dentária quando comparado 

com os animais do grupo controle. Essa redução sugere que a expressão de FOS após 

movimentação dentária possa ser devido à transmissão da informação nociceptiva, 

desde que a morfina é um potente analgésico de ação central (MANNING e MAYER, 

1995) e periférica (WENK e cols., 2006). 
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A movimentação dentária, utilizada em nossos experimentos promove ativação das 

vias nociceptivas por ser um estímulo nocivo, bem como por ser acompanhada por uma 

resposta inflamatória dos tecidos periodontais de sustentação e do periodonto de 

revestimento. Esta inflamação acarreta a sensibilidade dolorosa, levando ao desconforto do 

tratamento ortodôntico e por vez ao insucesso do tratamento pela falta de cooperação dos 

pacientes. Assim, é de suma importância o estudo de medidas terapêuticas medicamentosas 

para a correta e controlada reparação tecidual e a melhor participação do paciente no 

tratamento. 

Em resumo, nossos resultados demonstram o envolvimento da amígdala e do 

hipotálamo nas vias neurais ativadas pela movimentação dentária. Especificamente há 

aumento da imunorreatividade à proteína FOS no CEA e no HL 3, 6 e 24 horas após o 

início da movimentação dentária experimental. Estes achados são semelhantes aos relatos 

clínicos de dor após a aplicação de força para movimentação em que os pacientes 

descrevem um pico inicial de dor seguido por um segundo pico um ou dois dias após 

(JONES e cols., 1992). 

Nossos resultados também demonstram que o uso do AINE diclofenaco de sódio 

pode ser eficiente na redução da sintomatologia dolorosa decorrente da movimentação 

ortodôntica, evidenciado pela redução da IR-FOS nas áreas estudadas. Dessa forma, 

podemos sugerir que a ativação de células nas estruturas em estudo se deva, em parte, à 

instalação de um processo inflamatório no periodonto em conseqüência da aplicação de 

forças ortodônticas. 
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CONCLUSÃO 
 

Nossos resultados demonstram que a movimentação dentária experimental 

com força de 70 gramas foi capaz de promover aumento da expressão da proteína FOS 

no núcleo central da amígdala e no hipotálamo lateral após 3, 6 e 24 horas de 

movimentação ortodôntica. 

A pré-administração de sulfato de morfina (2 mg/kg) capaz de inibir a 

expressão da proteína FOS no CEA e no HL quando comparado com os animais controle e 

os animais submetidos à movimentação ortodôntica com força de 70 gramas por 3 horas. 

Essa inibição sugere que a expressão de FOS após movimentação dentária possa ser 

devido à transmissão da informação nociceptiva, desde que a morfina é um potente 

analgésico de ação central e periférica. 

O pré-tratamento com diclofenaco de sódio (5mg/kg) reduziu a imunorreatividade 

a proteína FOS no núcleo central da amígdala e no hipotálamo lateral em relação aos 

animais que receberam o aparelho ortodôntico com força de distalização com força de 70 

gramas por 6 horas. A redução do processo inflamatório foi capaz de diminuir a 

expressão da proteína FOS no CEA e no HL, demonstrando que possivelmente parte 

das células ativadas nessas estruturas pela movimentação dentária experimental seja 

devido ao processo inflamatório decorrente da aplicação de força para distalização dos 

incisivos centrais superiores. 
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APÊNDICE 
 

Animal CEA

Número de células imunorreativas a FOS

Grupo manipulado 3 h
Densidade

1 28,75
2 22
3 20,5
4 15
5 16
6 27
7 35,5
8 26

11,03
8,44
7,87
5,76
6,14
10,36
13,63
9,98  

Tabela I: Número total e densidade de células imunorreativas a FOS (área de 0,1mm2) 

localizadas no núcleo central da amígdala (CEA; n = 8) em animais que foram apenas 

manipulados e perfundidos após 3 horas. 

16,89
16,98

16,12

9,21

19,96
9,98
9,85
15,10

8 52
7 26
6 25,66
5 39,33
4 44
3 44,25

2 42

1 24

Animal CEA Densidade 

Grupo manipulado 6 h
Número de células imunorreativas a FOS

 

Tabela II: Número total e densidade de células imunorreativas a FOS (área de 0,1mm2) 

localizadas no núcleo central da amígdala (CEA; n = 8) em animais que foram apenas 

manipulados e perfundidos após 6 horas. 

9 14,66 5,63
8 19,66 7,55
7 32,66 12,54
6 29 11,13
5 24,33 9,34
4 23,5 9,02
3 19,33 7,42
2 17 6,52
1 26 9,98

Animal CEA Densidade 

Número de células imunorreativas a FOS

Grupo manipulado 24 h

 

Tabela III: Número total e densidade de células imunorreativas a FOS (área de 0,1mm2) 

localizadas no núcleo central da amígdala (CEA; n = 9) em animais que foram apenas 

manipulados e perfundidos após 24 horas. 
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11,32
15,35
13,058 34

Número de células imunorreativas a FOS

Grupo manipulado 48 h
Densidade 

0,00
6,26
6,33
5,12
5,37

6 29,5
7 40

4 13,33
5 14

2 16,3
3 16,5

Animal CEA

1 0

 

Tabela IV: Número total e densidade de células imunorreativas a FOS (área de 0,1mm2) 

localizadas no núcleo central da amígdala (CEA; n = 8) em animais que foram apenas 

manipulados e perfundidos após 48 horas. 

Número de células imunorreativas a FOS

Grupo manipulado 3 h
Animal HL Densidade

1 39 9,04
2 28 6,49
3 41,33 9,58
4 42 9,73
5 43 9,97
6 24,5 5,68
7 51 11,82
8 21 4,87  

Tabela V: Número total e densidade de células imunorreativas a FOS (área de 0,1mm2) 

localizadas no hipotálamo lateral (HL; n = 8) em animais que foram apenas manipulados e 

perfundidos após 3 horas. 

8 31,5 7,30

Grupo manipulado 6 h

9,12
13,83

39,337
59,666

Número de células imunorreativas a FOS

17,50
16,92
19,01
12,86

15,76

75,55
734
823
55,52

681

Densidade HLAnimal

 

Tabela VI: Número total e densidade de células imunorreativas a FOS (área de 0,1mm2) 

localizadas no hipotálamo lateral (HL; n = 8) em animais que foram apenas manipulados e 

perfundidos após 6 horas. 
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Animal HL Densidade 

1 95

Número de célu las imunorreativas a FOS

Grupo m anipulado 24 h

22,02
2 90,33 20,94
3 38,66 8,96
4 24 5,56
5 27,66 6,41
6 27 6,26
7 69 15,99
8 77 17,85

9 76,75 17,79  

Tabela VII: Número total e densidade de células imunorreativas a FOS (área de 0,1mm2) 

localizadas no hipotálamo lateral (HL; n = 8) em animais que foram apenas manipulados e 

perfundidos após 24 horas. 

8 33,5 7,76
7 38,5 8,92
6 21,5 4,98
5 44 10,20
4 25,66 5,95
3 38,5 8,92
2 41,33 9,58
1 2 0,46

Animal HL Densidade 

Número de células imunorreativas a FOS

Grupo manipulado 48 h

 

Tabela VIII: Número total e densidade de células imunorreativas a FOS (área de 0,1mm2) 

localizadas no hipotálamo lateral (HL; n = 8) em animais que foram apenas manipulados e 

perfundidos após 48 horas. 

Número de células imunorreativas a FOS

Grupo 70 g 3 h
Animal CEA Densidade

1 79,5 30,51
2 49,5 19,00
3 126,33 48,49
4 86 33,01
5 99 38,00
6 120 46,06
7 217,5 83,48

8 146 56,04   

Tabela IX: Número total e densidade de células imunorreativas a FOS (área de 0,1mm2) 

localizadas no núcleo central da amígdala (CEA; n = 8) em animais que receberam o aparelho 

com força de distalização de 70 gramas por 3 horas. 
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68,32
43,37
47,2
37,23

51,62
43,75
45,48
45,48

Número de células imunorreativas a FOS

Grupo 70 g 6 h

8 134,5
7 114
6 118,5
5 118,5
4 178
3 113
2 123
1 97

Animal CEA Densidade 

 

Tabela X: Número total e densidade de células imunorreativas a FOS (área de 0,1mm2) 

localizadas no núcleo central da amígdala (CEA; n = 8) em animais que receberam o aparelho 

com força de distalização de 70 gramas por 6 horas. 

26,10
9,72
10,36
12,02

28,59
21,69
23,03
20,34

8 74,5
7 56,5
6 60
5 53
4 68
3 25,33
2 27
1 31,33

Animal CEA Densidade 

Número de células imunorreativas a FOS

Grupo 70 g 24 h

 

Tabela XI: Número total e densidade de células imunorreativas a FOS (área de 0,1mm2) 

localizadas no núcleo central da amígdala (CEA; n = 8) em animais que receberam o aparelho 

com força de distalização de 70 gramas por 24 horas. 

7 46,5 17,85
6 21 8,06
5 29,33 11,26
4 17,5 6,72
3 28,33 10,87
2 11 4,22
1 10 3,84

Animal CEA Densidade 

Número de células imunorreativas a FOS

Grupo 48 h

 

Tabela XII: Número total e densidade de células imunorreativas a FOS (área de 0,1mm2) 

localizadas no núcleo central da amígdala (CEA; n = 7) em animais que receberam o aparelho 

com força de distalização de 70 gramas por 48 horas. 
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Número de células imunorreativas a FOS

Grupo 70 g 3 h
Animal HL Densidade

1 92,5 21,44
2 69 15,99
3 113 26,19
4 85,33 19,78
5 99,5 23,06
6 17,33 4,02
7 111 25,73  

Tabela XIII: Número total e densidade de células imunorreativas a FOS (área de 0,1mm2) 

localizadas no hipotálamo lateral (HL; n = 7) em animais que receberam o aparelho com força 

de distalização de 70 gramas por 3 horas. 

8 187 43,34
7 196 45,43
6 163,75 37,95
5 129 29,90
4 168 38,94
3 188 43,57
2 134 31,06
1 112 25,96

Número de células imunorreativas a FOS

Grupo 70 g 6 h
Animal HL Densidade 

 

Tabela XIV: Número total e densidade de células imunorreativas a FOS (área de 0,1mm2) 

localizadas no hipotálamo lateral (HL; n = 8) em animais que receberam o aparelho com força 

de distalização de 70 gramas por 6 horas. 

Animal HL

1
2
3
4
5
6

98,66
129
86,5
66,33
145
78,33

7 80,5

8 34

Grupo 70 g 24 h

Número de células imunorreativas a FOS

22,87
29,90
20,05

Densidade 

15,37
33,61
18,15
18,66

7,88  

Tabela XV: Número total e densidade de células imunorreativas a FOS (área de 0,1mm2) 

localizadas no hipotálamo lateral (HL; n = 8) em animais que receberam o aparelho com força 

de distalização de 70 gramas por 24 horas. 



 63 

7 87 20,16

6 31,66 7,34

Número de células imunorreativas a FOS

Grupo 48 h
Animal HL Densidade 

1 15,5 3,59
2 22,33 5,18
3 23,66 5,48
4 53 12,28
5 15,5 3,59

 

Tabela XVI: Número total e densidade de células imunorreativas a FOS (área de 0,1mm2) 

localizadas no hipotálamo lateral (HL; n = 7) em animais que receberam o aparelho com força 

de distalização de 70 gramas por 48 horas. 

Número de células imunorreativas a FOS

Grupo morfina 3 h
Animal CEA

1 7 2,69
Densidade 

2 0 0,00
3 5 1,92
4 0
5 0 0,00

0,00

6 0 0,00  

Tabela XVII: Número total e densidade de células imunorreativas a FOS (área de 0,1mm2) 

localizadas no núcleo central da amígdala (CEA; n = 6) em animais que receberam 

aplicação de sulfato de morfina (2 mg/kg) 30 minutos antes da inserção do aparelho com 

força de 70g e foram perfundidos após 3 horas. 

HL Densidade 

Número de células imunorreativas a FOS

Grupo morfina 3 h

22 5,101
Animal

2

0 0,00
3

23 5,33
13 3,01

0 0,005
4

5 1,166  

Tabela XVIII: Número total e densidade de células imunorreativas a FOS (área de 0,1mm2) 

localizadas no hipotálamo lateral (HL; n = 6) em animais que receberam aplicação de 

sulfato de morfina (2 mg/kg) 30 minutos antes da inserção do aparelho com força de 70g 

e foram perfundidos após 3 horas. 
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5 40 15,35

3 47,5
4 52 19,96

18,23
2 39 14,97
1 37 14,20

Grupo diclofenaco manipulado 6 h
Animal CEA Densidade 

Número de células imunorreativas a FOS

 

Tabela XIX: Número total e densidade de células imunorreativas a FOS (área de 0,1mm2) 

localizadas no núcleo central da amígdala (CEA; n = 5) em animais que receberam aplicação 

prévia de diclofenaco de sódio e foram apenas manipulados, sendo perfundidos após 6 horas. 

84,5 19,585
53 12,284

3

75 17,38
45 10,43
60 13,91

2
1

Grupo diclofenaco manipulado 6 h
Animal HL Densidade

Número de células imunorreativas a FOS

 

Tabela XX: Número total e densidade de células imunorreativas a FOS (área de 0,1mm2) 

localizadas no hipotálamo lateral (HL; n = 5) em animais que receberam aplicação prévia de 

diclofenaco de e foram apenas manipulados, sendo perfundidos após 6 horas. 

5 106,2
6 95,5 36,65

40,76
4 60,8 23,34
3 55,3 21,22
2 33,89 13,01
1 50,8 19,50

Grupo diclofenaco70 g 6 h
Animal CEA Densidade 

Número de células imunorreativas a FOS

 

Tabela XXI: Número total e densidade de células imunorreativas a FOS (área de 0,1mm2) 

localizadas no núcleo central da amígdala (CEA; n = 6) em animais que receberam aplicação de 

diclofenaco de sódio 30 minutos antes da inserção do aparelho com força de 70 g e foram 

perfundidos após 6 horas. 
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104,66 24,266
5

75 17,38
100,66 23,33
87,66 20,32

4
3

108,12 25,06
2 83,5 19,35
1

Grupo diclofenaco 70 g 6 h
Animal HL Densidade 

Número de células imunorreativas a FOS

 

Tabela XXII: Número total e densidade de células imunorreativas a FOS (área de 0,1mm2) 

localizadas no hipotálamo lateral (HL; n = 6) em animais que receberam aplicação de 

diclofenaco de sódio 30 minutos antes da inserção do aparelho com força de 70g e foram 

perfundidos após 6 horas. 


