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RESUMO 
 

Baldo-Esteves TO. Avaliação da influência da fotobiomodulação com LED no grau de 
reabsorção radicular apical dos incisivos superiores e inferiores de pacientes 
submetidos a tratamento ortodôntico com extrações [tese]. São Paulo: Universidade 
de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2019. Versão Corrigida. 

 

O objetivo neste estudo clínico retrospectivo foi avaliar o efeito da fototerapia com LED 

no grau de Reabsorção Radicular Apical (RRA) de incisivos superiores e inferiores 

durante a mecânica de retração anterior e comparar a Morfologia do Ápice Radicular 

(MAR) no início do tratamento com a RRA no final do tratamento. Quarenta e cinco 

Tomografias Computadorizadas de Feixe Cônico (TCFC) de 15 adolescentes (11 

homens, 4 mulheres; média de idade: 15,2 anos) foram avaliadas em três tempos: 

antes do tratamento ortodôntico (T0), no início da fase de retração anterior (T1) e no 

término do tratamento ortodôntico (T2) por meio do software e-Vol DX. Todos os 

pacientes receberam o mesmo protocolo de tratamento ortodôntico e foram 

aleatoriamente divididos em dois grupos: grupo LED (GLED), composto por 7 

pacientes (5 homens, 2 mulheres) que realizaram autoaplicação diária de LED 

(850nm) durante a fase de retração anterior e grupo controle (GC), composto por 8 

pacientes (6 homens, 2 mulheres) que não receberam fotobiomodulação durante a 

mesma fase. A quantidade de RRA foi avaliada nas TCFC por medidas lineares entre 

a borda incisal e o ápice radicular obtidas em T1 e T2 no corte sagital. Os valores 

foram comparados para verificar se houve diminuição no comprimento total dos 

dentes. A MAR foi classificada, segundo Levander e Malmgren, no corte coronal 

obtido na TCFC em T0. Os resultados indicaram que a RRA não apresentou diferença 

estatisticamente significante entre os grupos (P> 0,05) e foi estatisticamente maior 

para os dentes com morfologia apical “em pipeta” no GLED. Dessa forma, concluiu-

se que a RRA durante a mecânica de retração anterior ocorreu em ambos os grupos, 

não sendo influenciada pela fototerapia com LED. No entanto, dentes com morfologia 

apical “em pipeta” mostraram uma quantidade significativamente maior de reabsorção 

radicular no GLED. 

 

Palavras-chave: Reabsorção da Raiz. Fototerapia. Ortodontia.   



  



 
 

ABSTRACT 
 

Baldo-Esteves TO. Evaluation of the effect of LED photobiomodulation on the degree 
of apical root resorption of maxillary and mandibular incisors in patients submitted to 
orthodontic treatment with extraction [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2019. Versão Corrigida. 

 

The aim of this retrospective clinical study was to evaluate the effect of LED 

phototherapy on the degree of Apical Root Resorption (ARR) of maxillary and 

mandibular incisors occurring during anterior retraction mechanics and to compare the 

Root Apex Morphology (RAM) at the beginning of the treatment to the degree of ARR 

at the end of treatment. Forty-five cone beam computed tomographies (CBCT) from 

15 teenagers (11 men, 4 women; mean age: 15.2 years) were evaluated at three 

timepoints: before orthodontic treatment (T0), at the beginning of anterior retraction 

phase (T1) and at the end of orthodontic treatment (T2) by e-Vol DX software. All 

patients received the same orthodontic mechanics and were randomly divided into two 

groups: LED group (LEDG), comprised 7 patients (5 men, 2 women) who daily self-

applied LED (850nm) photobiomodulation during the anterior retraction phase, and 

control group (CG), comprised 8 patients (6 men, 2 women) who did not received 

photobiomodulation during the same phase. ARR amount was evaluated in CBCT 

images with linear measurements between the incisal edge and the radicular apex 

obtained at T1 and T2 on the sagittal cut. The values were compared to verify if there 

was a decrease in total tooth length. According to Levander and Malmgren, the RAM 

was classified on the coronal cut obtained at CBCT at T0. Results indicated that ARR 

showed no statistically significant difference between the groups (P>0.05) and it was 

statistically higher for the “pipette” morphology. Thus, it was concluded that ARR 

occurred in both groups, and LED phototherapy did not modify it. However, teeth 

showing apical “pipette” morphology showed a statistically significant higher amount of 

root resorption in the LEDG. 

 

Keywords: Root Resorption. Phototherapy. Orthodontics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
A Reabsorção Radicular Inflamatória Induzida Ortodonticamente (RRIIO) é 

frequentemente citada como uma iatrogenia decorrente do tratamento ortodôntico (1–

3), sendo uma consequência comum, mas variável, da mecânica ortodôntica.  

Caracterizada por processos inflamatórios assépticos, a RRIIO é considerada 

um fenômeno biomecânico da associação entre as forças ortodônticas aplicadas e 

fatores biológicos, como morfologia da raiz dentária, influência genética, idade do 

paciente, gênero, entre outros (4–6). Alguns aspectos das técnicas ortodônticas 

representam fatores predisponentes de uma maior frequência de reabsorções 

radiculares, como duração do tratamento (7), uso de elásticos intermaxilares, 

fechamento de espaço das extrações dentárias ortodonticamente indicadas (7,8), 

mecânicas intrusivas (9,10) e forças pesadas (11). 

Na Odontologia, pesquisas estão constantemente em andamento na busca por 

opções que proporcionem sempre o melhor resultado para o paciente, o que, na 

Ortodontia, inclui-se evitar ao máximo os efeitos indesejados decorrentes da mecânica 

ortodôntica.  

Nesse contexto, a fotobiomodulação vem sendo amplamente estudada para 

diversas finalidades, como aceleração do movimento dentário(12–17), redução da dor 

ortodôntica (18–21), capacidade de cicatrização dos tecidos e proliferação celular (22–

24) e inibição dos processos de reabsorção radicular apical (25–28). 

A maioria dos estudos utiliza o Laser de Baixa Intensidade (LBI), mas os 

resultados são ainda bastante controversos. Enquanto alguns autores demonstraram 

que o LBI é capaz de acelerar a movimentação dentária ortodôntica (12,13), diminuir 

a dor relatada pelo paciente (18,19) e provocar menor grau de reabsorção radicular 

apical (25,26), outros estudos não encontraram diferença significativa entre os grupos 

fotoirradiado e controle para todos os aspectos apresentados (29–32).  

Recentemente, os LEDs (light emitting diode) têm sido utilizados como 

terapia alternativa para o laser. Como vantagem, os LEDs necessitam de menos 

energia, não emitem calor e possibilitam uma maior área de aplicação (33), 

tornando-os opções simples, práticas e de menor custo quando comparados aos 

lasers (34,35). 



34 
 

Assim como acontece com o laser, também não há consenso na literatura 

entre os estudos utilizando o LED, mesmo estes sendo em bem menor quantidade. 

Talvez, devido à falta de padronização metodológica entre os estudos, esse 

consenso não tenha sido estabelecido, nem para a terapia com laser nem para a 

com LED. 

Dessa forma, diante da necessidade de os efeitos da fototerapia com LED 

serem melhor abordados e elucidados, o presente estudo tem como objeto avaliar 

a influência da fotobiomodulação com LED no grau de Reabsorção Radicular Apical 

(RRA) de pacientes submetidos à mecânica ortodôntica de retração anterior.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   Revisão da 
Literatura 

 

 



 
 



37 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 FOTOBIOMODULAÇÃO 

 

 

2.1.1 Laser de Baixa Intensidade e LED 

 

 

A fotobiomodulação vem sendo amplamente estudada no intuito de acelerar o 

processo de movimentação dentária por meio de ativação celular com o feixe de luz 

no vermelho para próximo do gama infravermelho (600–1000nm) (Figura 2.1), gerado 

pela utilização de LBI ou de LED. A fotobiomodulação refere-se ao fenômeno que 

evidencia as alterações celulares, promovendo efeitos benéficos e desejados nos 

tecidos, a partir do fornecimento de luz, em comprimentos de onda específicos (35). 

 

Figura 2.1 - Espectro eletromagnético com comprimento de onda medido em nanômetros 

 

 

 

 

 

          Fonte: Nupen (36) 

 

Diversos trabalhos são encontrados na literatura acerca do uso do LBI nas 

diferentes áreas da odontologia. Entretanto, os LEDs têm sido recentemente 

utilizados como uma terapia alternativa para o laser. 

Para entendermos melhor a diferença entre laser e LED, três conceitos 

principais são necessários: 

• Monocromaticidade: a luz laser é composta de fótons com o mesmo 

comprimento de onda, sendo, portanto, de uma única cor, uma luz 

monocromática, que não se decompõe no prisma; assim como o LED (Figura 

2.2). 



38 
 

Figura 2.2 - Representação do conceito de monocromaticidade da luz 

 

 

 

 

 

 

                   

                      Fonte: Nupen (36) 

 

• Coerência: é a forma como os fótons se propagam no tempo e no 

espaço. A luz laser é coerente, com fótons que se propagam na mesma 

direção. Diferente do LED, que é uma fonte de luz não coerente (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 - Representação do conceito de coerência da luz 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nupen (36) 

 

 

•         Colimação ou direcionalidade: faz referência à distribuição dos raios e 

acontece quando todos os fótons caminham de forma paralela na mesma 

direção. Tal característica permite que, por meio de um sistema de lentes, se 

consiga concentrar toda a energia do laser de uma forma precisa em um ponto 

focal, obtendo-se maior concentração de energia ou brilho. A luz laser é 

unidirecional, ou seja, colimada. Diferente do LED, que é uma fonte de luz não 

colimada (Figura 2.4). 
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Figura 2.4 - Representação do conceito de colimação ou direcionalidade da luz 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Nupen (36) 

 

O comprimento de onda (definido em nanômetros-nm) é uma das principais 

características a ser avaliada na escolha do tipo de laser a ser utilizado, uma vez 

que, de acordo com as características ópticas do tecido irradiado, o comprimento 

de onda irá determinar a profundidade de penetração da luz (Figura 2.5). A 

penetração tecidual dos raios laser, usados nas terapias de baixa intensidade, tem 

sido definida em humanos e sabe-se que a coerência é diretamente proporcional à 

distribuição da luz nos tecidos: maior comprimento de onda, maior penetração (37). 

Assim, dependendo da estrutura celular que se deseja atingir, é utilizado o 

comprimento de onda mais apropriado. Em laserterapia de baixa intensidade, os 

comprimentos de onda mais empregados estão na faixa do vermelho visível (de 630 

a 700 nm) para terapia de tecidos mais superficiais, como pele e mucosa, e na faixa 

do infravermelho (de 700 a 904 nm), apresentando maior profundidade de 

penetração e podendo interagir com estruturas mais profundas (38,39).   

 

Figura 2.5 - Ilustração da penetração do laser em função do seu comprimento de onda 

     Fonte: Nupen (36) 
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Os LEDs são emissores de luz com matrizes de diodo e se diferenciam do 

LBI nos seguintes aspectos: a coerência, a faixa de comprimento de onda e a 

divergência do feixe. O laser é coerente, monocromático e colimado, já o LED é 

uma fonte de luz monocromática, não coerente e não colimada, podendo apresentar 

alta divergência (40). Outra diferença dos LEDs está na forma de gerar a luz: nos 

LBI, a luz é estimulada por uma substância radioativa, como gases de hélio-neônio 

(HeNe), arsenato de gálio ou arsenato de gálio-alumínio (GaAlAs) dentre outros, 

enquanto que nos LEDs a luz é produzida por um mecanismo de emissão 

espontânea de radiação (37).  

Além disso, os LEDs têm sido recentemente utilizados como uma terapia 

alternativa para o laser porque também diferem na quantidade de energia 

necessária para a geração da luz, necessitando de menos energia quando 

comparados aos LBI (33). Os LEDs ainda possibilitam uma maior área de aplicação, 

além de serem fontes de luz que não emitem calor, tornando-os opções simples, 

práticas e de menor custo quando comparados aos lasers (34,35). 

 

 

2.1.2 Mecanismo de Ação do Laser de Baixa Intensidade e do LED 

 

 

O mecanismo de ação dos LBI com espectro de radiação de luz vermelho 

visível ao infravermelho foi descrito por Karu, em 1989 (22). O autor observou que 

a energia da fonte luminosa era transmitida diretamente para as mitocôndrias 

quando se utilizava o comprimento de onda do vermelho visível (630 a 700nm) ou 

transmitida para a membrana celular quando se utilizava o comprimento de onda 

do infravermelho (700 a 904nm). Com o comprimento de onda na faixa do 

infravermelho observou um aumento de íons de Cálcio (Ca++) intracelular no 

citoplasma, gerando um aumento da permeabilidade da membrana celular devido 

às alterações do potencial da bomba de sódio-potássio (Na+K+). Isto promoveu o 

aumento da síntese proteica, acelerando a duplicação de DNA e replicação de RNA 

e, dessa forma, acelerando o metabolismo celular. A entrada de Ca++ para o meio 

intracelular também permitiu a ativação de diversos processos metabólicos 

dependendo da função específica de cada célula, por exemplo: em osteoblastos, a 
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presença de Ca++ intracelular, ocasionou um maior estímulo para a produção de 

osteocalcina e, consequentemente, uma maior formação de tecido ósseo. A mesma 

resposta final ocorreu com o comprimento de onda no vermelho visível, onde 

observou-se a ativação da cadeia respiratória mitocondrial, resultando no início de 

uma cascata que promoveu a sinalização celular e aumento da produção de ATP 

(adenosina trifosfato) no ponto irradiado. Dessa forma, o autor concluiu que a ação 

fotoquímica do laser vermelho e infravermelho acelerou o metabolismo celular. 

Outros autores também atribuem o mecanismo da fotobiomodulação com luz 

vermelha e próximo do infravermelho a nível celular à ativação de componentes da 

cadeia respiratória mitocondrial resultando no início de uma cascata de sinalização 

que promove proliferação celular e citoproteção (22–24). De forma crescente, as 

evidências sugerem que o complexo proteico citocromo c oxidase, localizado na 

membrana interna da mitocôndria, é um fotorreceptor da luz na faixa espectral de 

vermelho para próximo do infravermelho que, quando fotobioestimulado, favorece 

a síntese de ATP (22,24) (Figura 2.6). 

 

Figura 2.6 - Mecanismo de ação do laser de baixa intensidade e do LED 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fonte: Guia de apresentação do OsseoPulseTM Bone Regeneration System, Biolux - “How Biolux 
Technology Works: Mitochondrial Mechanism of Action” (41) 
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A mesma propriedade da radiação de luz na faixa do vermelho visível ao 

infravermelho em influenciar a atividade celular mitocondrial foi avaliada por Eells et 

al. (42). Os autores se propuseram a avaliar a transdução de sinal mitocondrial na 

cicatrização acelerada de feridas e da retina com a utilização do LED. Para o estudo, 

utilizaram LED com comprimento de onda de 670nm e demonstraram que a 

fotoirradiação com LED aumentou a produção de citocromo c oxidase em neurônios 

primários cultivados e reverteu a redução da atividade desse citocromo c oxidase 

causada por inibidores metabólicos. Também demonstraram que o tratamento com 

LED preveniu o desenvolvimento de mucosite oral em pacientes pediátricos 

transplantados de medula óssea. A fotobiomodulação melhorou a cicatrização de 

feridas em camundongos diabéticos, aumentando os genes importantes na 

promoção da cicatrização de feridas. Além disso, os autores forneceram evidências 

do benefício terapêutico do tratamento com LED na recuperação funcional da retina 

e do nervo óptico in vivo após lesão aguda. De acordo com os autores, esses 

achados fornecem uma ligação entre a ação da luz vermelha e próximo do 

infravermelho sobre o metabolismo mitocondrial in vitro e lesão celular in vivo. 

 

 

2.1.3 Efeitos da fotobiomodulação na movimentação dentária induzida 

ortodonticamente 

 

 

Frequentemente, os pacientes queixam-se da demora do tratamento 

ortodôntico. Diante disso, a busca por recursos que diminuam o tempo final do 

tratamento tem sido motivo para estudos e pesquisas nessa área.  

Nesse sentido, muitos estudos clínicos vêm sendo conduzidos por diferentes 

autores para verificar se de fato há uma aceleração do movimento ortodôntico quando 

associado à fotobiomodulação. 

Diversos autores encontaram uma correlação positiva nos casos em que houve 

a aplicação de LBI (12,13) ou LED (14-16) durante a movimentação ortodôntica, 

concluindo que a fotobiomodulação age acelerando a movimentação dentária e, dessa 

forma, diminuindo o tempo de tratamento.  

Kau et al. (14), Shaughnessy et al. (15) e Nahas et al. (16) avaliaram a ação do 

LED com comprimento de onda de 850 nm durante a fase de alinhamento e 



43 
 

nivelamento utilizando o aparelho OrthoPulse® (Biolux, Vancouver, Canadá). Todos 

os estudos concluíram que a utilização de fotobiomodulação diária por meio do LED 

parece acelerar a movimentação dentária, diminuindo o tempo de tratamento quando 

comparado ao grupo controle.  

Da mesma forma, Ekizer et al. (17), avaliaram a velocidade de movimento dos 

dentes e a establidade de mini-implantes em pacientes ortodônticos tratados com 

extração dos primeiros pré-molares e submetidos à fotobiomodulação com o aparelho 

OsseoPulse® LED (Biolux, Vancouver, Canadá) com comprimento de onda de 618 

nm, utilizado 20min/dia por 21 dias. As análises foram feitas no momento de instalação 

do mini-implante (imediatamente pré-retração ortodôntica), 1 mês, 2 meses e 3 meses 

após, sendo sempre um lado do arco utilizado como grupo experimental e o outro 

como controle. Os resultados mostraram que o lado que recebeu a fotobiomodulação 

com LED apresentou taxa de movimentação dentária significativamente maior em 

todos os momentos avaliados e também maior estabilidade estatisticamente 

significante dos mini-implantes no segundo e terceiro meses. 

No entanto, tais resultados não foram encontrados por outros autores que 

também avaliaram o LBI ou o LED. Chung et al. (43) investigaram a ação da 

fotobiomodulação com LED na taxa de movimentação dentária ortodôntica em 

pacientes tratados com extração dos primeiros pré-molares, em que um dos lados 

do arco foi utilizado como grupo experimental e o outro como controle. Para o 

estudo, utilizaram o aparelho da Biolux (Vancouver, Canadá) que forneceu energia 

intra-alveolar de 0.92–6.92J/cm2, com aplicação diária de 21 min por 10 semanas. 

Os resultados mostraram que não houve diferença significante na taxa de 

movimentação dentária ortodôntica com a utilização da fototerapia com LED no 

fechamento dos espaços das extrações. Resultado semelhante ao encontrado por 

Ferreira-Günther (44). Este estudo avaliou a influência da fototerapia com LED na 

velocidade de movimentação dentária ortodôntica, utilizando o aparelho 

OrthoPulse® (Biolux, Vancouver, Canadá) com comprimento de onda de 850 nm 

durante a fase de retração anterior em pacientes submetidos à extração dos quatro 

primeiros pré-molares, com uso de 10 minutos diários. Os resultados foram 

comparados com um grupo controle, que recebeu a mesma mecânica ortodôntica, 

porém sem fotoirradiação. O estudo concluiu que o uso do LED não caracterizou 

diferencialmente a velocidade do fechamento dos espaços das extrações nos 

pacientes avaliados. 
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Ainda, em estudo mais recente, Friedrichsdorf et al. (45) também avaliaram 

a influência da fototerapia na velocidade de movimentação dentária. Para o estudo, 

compararam os efeitos do LED (850nm) e do LBI (808nm). Os autores concluíram 

que houve uma diminuição da quantidade de movimento dentário nos grupos 

fotoirradiados, tanto com LED quanto com LBI, em comparação com o grupo 

controle, sendo a diferença estatisticamente significativa. 

Alguns estudos referem-se à capacidade de analgesia dos 

fotobiomoduladores. 

Em 2009, Tortamano et al. (18) avaliaram clinicamente o efeito do LBI, com 

comprimento de onda de 830 nm, como um método de reduzir a dor após a 

colocação do primeiro arco ortodôntico. A fotobiomodulação foi realizada 

imediatamente após a instalação do primeiro arco e os pacientes levaram um 

questionário, para preencher em casa, durante os 7 dias seguintes. Os autores 

concluíram que a terapia com LBI foi capaz de controlar eficientemente a dor 

causada nos estágios iniciais do tratamento ortodôntico. 

Esper et al. (20) avaliaram a efetividade do LBI e do LED na inibição da dor 

em 55 pacientes após a inserção de separadores elásticos. Para isso, dividiu os 

pacientes em 4 grupos: controle (nenhuma terapia), placebo (simulação de 

aplicação de luz), protocolo laser (660 nm) e protocolo LED (640 nm). Os pacientes 

receberam uma escala visual analógica (0 a 10) para marcação da dor 

experimentada após a colocação do separador, após a terapia (laser, LED ou 

placebo) e após 2, 24, 48, 72, 96 e 120 horas. Os autores concluíram que o grupo 

LED apresentou significante redução da dor entre 2 e 120hs comparado com o 

grupo controle, e diminuição acentuada da dor quando comparado ao grupo laser. 

Diante dos resultados expostos por Esper et al. (20), Turner et al. (46) 

decidiram avaliar a metodologia utilizada neste estudo e comparar com o protocolo 

descrito por Youssef et al. (12), que concluíram que a terapia com LBI pode acelerar 

significativamente a movimentação dentária ortodôntica e reduzir efetivamente o 

nível de dor. Para Turner et al. (46), a quantidade de variáveis envolvidas nos 

estudos, como tempo de irradiação, densidade de energia e tecido irradiado, torna 

os resultados ainda controversos. Para os autores, o estudo desenvolvido por Esper 

et al. mostrou que o LED pode ser uma alternativa de tratamento para redução da 

dor, porém, não deve ser considerado superior ao laser. 
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Outros dois estudos clínicos são encontrados na literatura acerca da eficácia 

do LED na redução da dor ortodôntica. Kim et al. (19) e Figueira et al. (21) avaliaram 

a percepção de dor dos pacientes após a instalação de separadores elásticos. No 

estudo de Kim et al. (19), os pacientes foram divididos em 3 grupos: grupo irradiado 

com laser (635 nm), grupo irradiado com LED (635 nm) e grupo controle. Os 

pacientes eram irradiados por 30 segundos a cada 12 horas por 1 semana.  No 

estudo de Figueira et al. (21), 2 grupos participaram da pesquisa: grupo controle e 

grupo LED (850 nm) irradiado imediatamente, 48h, 72h e 7 dias após a colocação 

do elástico separador. Os autores encontraram resultados diferentes para seus 

estudos. Kim et al. concluíram que o laser foi capaz de reduzir significativamente a 

dor dos pacientes quando comparado aos outros dois grupos. Já para Figueira et 

al. o LED foi efetivo em reduzir significativamente o nível de dor dos pacientes.  

Provavelmente devido à falta de padronização metodológica das 

carcterísticas da fonte geradora de luz utilizada, da mecânica ortodôntica aplicada 

e da duração da fotoirradiação, os resultados são ainda controversos. 

 

 

2.2 REABSORÇÃO RADICULAR 

 

 

Um objetivo comum entre os ortodontistas tem sido a determinação da 

magnitude de “força ideal”, que resulte na maior taxa de movimentação dentária 

com o mínimo de efeitos colaterais (47,48); assim como a busca por terapêuticas 

que diminuam tais efeitos. 

A RRA é frequentemente citada como uma iatrogenia decorrente do 

tratamento ortodôntico (49–51), sendo uma consequência comum, mas variável, da 

mecânica ortodôntica. O processo da reabsorção apical é típico dos traumatismos 

e das movimentações ortodônticas, devido à concentração de forças no ápice 

dentário, implicando em maior destruição dos cementoblastos pela compressão 

dessas células e dos vasos sanguíneos (52). 

A RRA normalmente ocorre de 96,21% (53) a 100% (54,55) dos pacientes 

que se submetem ao tratamento ortodôntico, muitas vezes sendo chamada de 

arredondamento apical. Outros estudos mostram que entre adolescentes tratados, 

a incidência de RRIIO ocorre em aproximadamente 93% dos casos (56,57). Quando 
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se excluem as pessoas submetidas a tratamento ortodôntico, a frequência da 

reabsorção dentária varia de 7 a 10% (58), tornando a movimentação dentária 

induzida a causa principal e mais frequente das RRA, pelo menos na população 

ocidental (6). Apesar da severidade dessa RRA ser clinicamente insignificante na 

maioria dos casos (<0,9mm), a literatura mostra que 1 a 5% dos dentes tratados 

ortodonticamente apresentam reabsorção apical severa, excedendo 4mm ou um 

terço do comprimento radicular original (59). Essa RRA severa pode gerar 

implicações clínicas importantes para o periodonto de suporte, uma vez que uma 

diminuição de 3mm do comprimento radicular equivale à perda de 1mm de crista 

óssea alveolar (60). 

A RRIIO, caracterizada por processos inflamatórios assépticos, é tida como 

um fenômeno biomecânico, uma consequência da associação entre as forças 

ortodônticas aplicadas e fatores biológicos, os quais não são passíveis de 

modificação, como morfologia da raiz dentária, influência genética, entre outros (4–

6). 

 

 

2.2.1 Fatores biológicos envolvidos 

 

 

Algumas características, intrínsecas a cada paciente, podem ser fatores 

predisponentes para uma maior incidência de RRA durante um tratamento 

ortodôntico, sendo alvo de estudo por diversos autores, dentre elas: morfologia da raiz 

dentária, dentes com rizogênese incompleta ou com traumatismo prévio, fatores 

hereditários, gravidade da má-oclusão, entre outros. Destas, destacam-se os fatores 

como morfologia da raiz dentária e os fatores hereditários, que são sempre alvo de 

indagações, como veremos a seguir. 

Parece ser consenso na literatura que a morfologia da raiz dentária representa 

o principal fator na previsibilidade da ocorrência das RRA decorrentes dos 

movimentos ortodônticos (6,57,61). 

A forma geométrica da raiz é um quesito bastante importante na distribuição 

das forças no osso alveolar e na própria estrutura dentária (6).  
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Duas classificações quanto à Morfologia do Ápice Radicular (MAR) são mais 

comumente encontradas nos estudos avaliados: a classificação proposta por 

Levander e Malmgren (57) e a proposta por Consolaro (62). 

A fim de investigar o risco de RRA severa após o tratamento ortodôntico e a 

sua relação com a MAR, Levander e Malmgren (57) analisaram radiografias 

periapicais de 610 incisivos superiores nos períodos pré e pós-tratamento de 153 

pacientes (75 homens e 78 mulheres) submetidos a tratamento ortodôntico com a 

técnica Edgewise, durante um período de 11 a 29 meses. Os autores classificaram as 

morfologias radiculares em normal (387 raízes) e morfologias atípicas, as quais 

consistiam em raízes curtas (56 raízes), raízes rombóides (74 raízes), raízes com 

ápice curvo (79 raízes) e raízes com ápice “em pipeta” (14 raízes) (Figura 2.7). Os 

resultados mostraram que o grau de RRA em dentes com raízes rombóides ou com 

ápice “em pipeta” foi maior quando comparados com os dentes que apresentavam 

MAR normal. Explicaram que a MAR “em pipeta” significa que a sua parte apical é 

mais fina e que mesmo uma RRA pequena pode ter um grande efeito sobre o seu 

comprimento. A frequência de reabsorções severas em raízes curtas não foi maior 

quando comparadas com as raízes normais. Em relação à MAR, os autores 

concluíram que raízes com ápice “em pipeta” possuíam alto risco a RRA severas e 

raízes rombóides, risco moderado. 

 
 
 
Figura 2.7 - Classificação das morfologias radiculares atípicas segundo Levander e Malmgren: A - curta, 

B - rombóide, C – ápice curvo, D – ápice “em pipeta” 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

          Fonte: Levander e Malmgren (57) 

 

 

A B C D 
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A classificação proposta por Consolaro (62) é bastante semelhante à proposta 

por Levander e Malmgren, em 1988. Do ponto de vista geométrico, Consolaro 

classifica a morfologia da raiz dentária em: triangular, romboidal e retangular; além de 

destacar dois tipos especiais de morfologia do terço apical: “em pipeta” ou garrafa e 

com dilaceração (Figura 2.8). Segundo o autor, a morfologia romboidal tem uma 

frequência predominante sobre as morfologias triangular e retangular. O autor explica 

que, analisando a morfologia radicular, de um modo geral, pode-se entender que as 

forças aplicadas na coroa, como alavanca, tenderão a se concentrar no ápice. Em 

movimentos de inclinação com forças de mesma intensidade, a concentração das 

forças recairia na porção mais delicada do ápice dentário, na menor área possível, 

aumentando a possibilidade de lesão na camada cementoblástica e 

consequentemente, a RRA. Diante do mesmo tipo de força e de movimento dentário, 

as raízes com morfologia triangular tendem a concentrar mais forças em menor área 

apical possível do que as de morfologia romboidal e retangular. Em raízes rombóides 

e retangulares, a distribuição se faria de forma menos concentrada na região apical, 

reduzindo a possibilidade de reabsorção. O autor conclui que dentes com MAR 

triangular têm maior probabilidade de sofrer RRA durante o movimento do que dentes 

com MAR romboidal e retangular, e ainda ressalta que uma força intensa, mas bem 

distribuída, pode proporcionar menos danos aos tecidos do que uma força menor, mas 

concentrada em pequenas áreas. O autor ainda explana em relação às morfologias 

especiais do terço apical. Algumas morfologias de término apical concentram mais 

força em determinada região da raiz ou do alvéolo, como ocorrem nos ápices “em 

pipeta” com delicado afunilamento terminal da raiz. Nos casos de ápice com 

dilaceração, quando o dente for movimentado contra o ângulo formado pela 

dilaceração, tende-se a concentrar forças na região do seu vértice, ocasionando a 

RRA. Quanto maior a coroa em relação à raiz, maior a alavanca a ser acionada e, 

dessa forma, haverá a tendência de a força se concentrar mais em determinados 

pontos focais. Portanto, raízes curtas tendem a sofrer mais RRA durante o tratamento 

ortodôntico. Sendo assim é recomendado que em dentes com raízes congenitamente 

curtas ou encurtadas por traumatismos durante a rizogênese ou por RRA de origem 

variada, as forças aplicadas ortodonticamente devem ser dimensionadas para 

diminuí-las, e assim obter movimentos com o mínimo de RRA adicional. 
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Figura 2.8 - Classificação da morfologia radicular segundo Consolaro: A -triangular; B -romboidal; C -
retangular. Quanto às formas especiais do ápice: D - com dilaceração; E – “em pipeta” ou 
garrafa 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

    

    Fonte: Consolaro (6) 

 

 

Como dissemos anteriormente, muitos fatores epigenéticos ou ambientais 

estão envolvidos na etiopatogenia das reabsorções dentárias durante a 

movimentação ortodôntica (6). 

Alguns poucos estudos procuraram abordar a relação entre genética, 

hereditariedade e RRA em movimentação ortodôntica. No entanto, os próprios autores 

reconhecem as grandes limitações de sua amostra e metodologia utilizada (63–65). 

Para existir a possibilidade de a RRA em tratamentos ortodônticos ter uma 

origem hereditária, seria necessário eliminar todas as variáveis epigenéticas 

intimamente relacionadas com suas causas e os fatores comportamentais. Não há 

estudos com grupo controle ou metodologia adequada que permita, por menor que 

seja, a suspeita de uma possibilidade genética para os casos de reabsorção dentária 

e, mais especificamente ainda, às induzidas pelo movimento ortodôntico (6). 

Adicionalmente, ainda é possível encontrarmos na literatura estudos 

demonstrando uma correlação positiva entre gravidade da má-oclusão e RRA, em 

consequência dos recursos mecânicos exigidos e da amplitude e tipo de movimento 

realizados, como abordaremos a seguir.  

 

 

 

 

 

A B C D E 



50 
 

2.2.2 Influência da mecânica ortodôntica 

 

 

Alguns aspectos das técnicas ortodônticas também representam fatores 

predisponentes de uma maior frequência de RRA, como o uso de elásticos 

intermaxilares, o fechamento de espaço das extrações dentárias ortodonticamente 

indicadas, as mecânicas intrusivas e forças pesadas (11). 

A comparação da extensão da RRA entre pacientes tratados pelas mecânicas 

Edgewise e Straight-Wire foi assunto abordado por diversos autores: Mavragani et al. 

(66) avaliaram pacientes Classe II divisão 1 tratados com extrações de pré-molares e 

verificaram que os incisivos centrais do grupo Edgewise apresentaram RRA 

significativamente maior (média de 13,5% para o incisivo central direito e 14% para o 

esquerdo) que os do grupo Straight-Wire (média de 6,9% para o incisivo central direito 

e 7,1% para o esquerdo), não havendo diferença significante para os incisivos laterais, 

nos quais o resultado encontrado foi, na técnica Edgewise, média de 12,8% de 

reabsorção para o incisivo lateral direito e 11% para o esquerdo e, na técnica Straight-

Wire, média de reabsorção de 8,8% para o incisivo lateral direito e 9,3% para o 

esquerdo. No entanto, esse resultado difere de outras pesquisas. Silva Filho et al. (55) 

observaram que, para ambas as técnicas, todos os dentes avaliados sofreram um 

encurtamento radicular, não existindo diferença estatisticamente significante entre as 

técnicas. Resultado semelhante ao encontrado por Janson et al. (67) que, por meio 

de radiografias periapicais pós-tratamento ortodôntico, realizaram uma análise 

qualitativa utilizando a escala de Levander e Malmgren (57)  e encontraram 

quantidade semelhante de RRA entre as duas técnicas. Assim como o estudo de 

Mohandesan et al. (68) que, por meio de radiografias periapicais, mediram o 

comprimento radicular dos incisivos superiores e inferiores ao início e ao término do 

tratamento ortodôntico e verificaram que os dentes submetidos à técnica Straight-Wire 

apresentaram numericamente maior RRA (incisivos centrais 10% e incisivos laterais 

12,2% de média de reabsorção) que os dentes tratados pela técnica Edgewise 

(incisivos centrais 9,8% e incisivos laterais 11,2% de média de reabsorção), no 

entanto tal diferença não foi estatisticamente significante. Além disso, Zahed Zahedani 

et al. (69) encontraram ainda outro resultado quando compararam a taxa de RRA 

promovida pelo tratamento ortodôntico com a utilização do sistema Edgewise e do 

sistema Straight-Wire/MBT. Eles verificaram que o grupo tratado com o sistema 
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Straight-Wire/MBT apresentou RRA significativamente maior (média: 18,26%) que o 

grupo tratado com o sistema Edgewise (média: 14,82%). Para esse estudo, os autores 

utilizaram radiografias periapicais pré e pós-tratamento, nas quais mediram o 

comprimento do dente do ponto médio da borda incisal até o ápice radicular. Segundo 

os autores, tal resultado pode ser atribuído ao fato de haver maior movimentação 

radicular na mecânica MBT devido às características dos bráquetes empregados 

nessa técnica.  

Outros autores ainda verificaram, por meio da análise de radiografias 

periapicais, que a RRIIO não é afetada pela sequência de arcos utilizada (70) nem 

pelo tipo de ligação do arco aos bráquetes (autoligado ou convencional) (71). 

Outro ponto a ser considerado é o fato de que, em um sistema de forças 

interrompidas, sem ativações contínuas, como acontece quando o paciente é tratado 

com períodos de pausa, pode-se esperar menor estresse tissular e possivelmente um 

movimento dentário mais linear e com menor RRA, conforme apresentado no estudo 

de Levander et al. (72) por meio da avaliação de radiografias periapicais. 

Diversos trabalhos descrevem ainda o fato de tratamentos conduzidos com 

extrações dentárias apresentarem maior grau de RRA nos incisivos quando 

comparados aos tratamentos realizados sem extrações, pois ocorre um maior 

deslocamento dos incisivos durante a mecânica de retração anterior (8,73–75). Além 

disso, quanto mais extensa a retração anterior, maior o grau de RRA nos incisivos 

(75–77). Entretanto, há autores que não encontraram tal correlação (78,79). 

Atualmente, em casos de retração de dentes anteriores em que não é permitida 

a perda de ancoragem e não há colaboração do paciente para o uso do aparelho 

extraoral, por exemplo, a indicação mais citada na literatura para a retração anterior é 

o uso dos mini-implantes ortodônticos (80–82).   

As situações mais frequentes nas quais os mini-implantes possibilitariam ou 

simplificariam o tratamento são biprotrusões severas ou Classe II de Angle completas 

a serem tratadas com extração de pré-molares, diastemas anteriores generalizados a 

serem fechados por retração dos incisivos e caninos, ou ainda quando se deseja 

retrair e não há unidades de ancoragem suficientes (83).  

Um estudo realizado por Barros et al. (84) buscou comparar o grau de RRA nos 

incisivos centrais superiores retraídos com e sem ancoragem esquelética. Para isso, 

37 pacientes ortodônticos submetidos à extração dos primeiros pré-molares 

superiores foram selecionados e divididos em 2 grupos: G1, composto por 22 
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pacientes em que a retração anterior foi realizada sem ancoragem esquelética e G2, 

composto por 15 pacientes em que a fase de fechamento de espaços foi conduzida 

com a utilização de mini-implantes. Por meio da avaliação de radiografias periapicais 

pré e pós-tratamento e utilizando a análise qualitativa de Levander e Malmgren (57), 

os autores verificaram que não houve diferença estatisticamente significante entre G1 

(média do score de 1,81) e G2 (média do score de 2,33). No entanto, G2 apresentou 

maior quantidade de pacientes com reabsorção severa ou extrema quando 

comparado ao G1. 

 

 

2.2.3 Influência da fotobiomodulação nas reabsorções radiculares apicais 

 

 

Como visto anteriormente, vários autores afirmam que a fototerapia pode ser 

utilizada como opção para acelerar o movimento dentário. No entanto, quando o dente 

move-se mais rapidamente durante o tratamento ortodôntico, uma tendência natural 

é a preocupação com alterações na morfologia da raiz, ou seja, as reabsorções 

radiculares indesejadas. 

Relatos de diminuição do potencial de RRA nos estudos associados à 

fotobiomodulação são encontrados na literatura. Fonseca et al. (27) e Ekizer et al. (28) 

associaram o uso do LED durante o movimento dentário ortodôntico em estudos com 

ratos. Os resultados de ambos os trabalhos sugeriram que a fototerapia com o LED 

melhorou o reparo do tecido periodontal e inibiu os efeitos da atividade de RRIIO. 

Resultados semelhantes ao encontrado por Seifi et al. (26), que observaram o efeito 

do LBI no movimento dentário ortodôntico, por meio da avaliação em coelhos, e 

concluíram que a fototerapia pode diminuir significativamente o grau de RRA. Em 

2016, Suzuki et al. (85) também avaliaram o efeito biológico do LBI em modelos de 

ratos e concluíam que a aplicação da luz foi capaz de inibir a RRA durante o 

movimento dentário.  

Clinicamente, Ng et al. (25) avaliaram o efeito do LBI nas RRIIO. Para isso, 

selecionaram 20 pacientes com necessidade de extração dos primeiros pré-molares 

superiores (1PMS), nos quais foi aplicada uma força ortodôntica de inclinação 

vestibular por 28 dias, a fim de se induzir uma RRA. Uma hemi-arcada dos pacientes 

consistiu no grupo experimental em que, simultaneamente à força ortodôntica, 
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realizou-se a fototerapia com LBI (808 nm) por um período de 0, 1, 2, 3, 7, 14 e 21 

dias, e o lado oposto consistiu no grupo controle, que recebeu laser-placebo. Após os 

28 dias, os 1PMS foram extraídos e avaliados por meio de microtomografias. Os 

autores concluíam que os dentes fotoirradiados tiveram significativamente menor RRA 

total quando comparados aos do grupo controle. 

No entanto, outros resultados também são encontrados na literatura. Nimeri et 

al. (86) relataram, em 2014, que a fotobiomodulação promovida pelo aparelho de LED 

Extra-oral OrthoPulseTM durante o tratamento ortodôntico para acelerar a 

movimentação dentária não causou maior RRA que os níveis comumente encontrados 

e aceitáveis na literatura em um tratamento ortodôntico convencional, sem 

fotobiomodulação. Em 2018, Ang Khaw et al. (32) avaliaram clinicamente a 

capacidade do LBI em reparar RRIIO, utilizando metodologia e mecânica ortodôntica 

semelhantes às do estudo de Ng et al. (25), com a diferença da fotoirradiação (660 

nm) ser iniciada 6 semanas após a remoção da força ortodôntica, sendo aplicada 

semanalmente por um período de 6 semanas. Os autores concluíram que não houve 

diferença entre os grupos no reparo das reabsorções radiculares. 

Há, contudo, autores que demonstraram ainda diferentes resultados. 

Marquezan et al. (87) encontraram maior atividade de reabsorção radicular em ratos 

que utilizaram terapia diária de LBI (principalmente a partir do 7º dia) associada à força 

ortodôntica, quando comparados ao grupo controle que não recebeu 

fotobiomodulação. Ainda em 2013, em estudo histomorfométrico, Ekizer et al.(88), 

encontraram número significativamente maior de células clásticas em ratos que foram 

fotoirradiados com LED em comparação com o grupo controle. Resultado semelhante 

ao encontrado por Friedrichsdorf (89) em ratos, que verificou que a fototerapia com 

LED reduziu a hialinização a partir do 7º dia de fotoirradiação, porém, provocou 

aumento da quantidade de células clásticas em todos os tempos de observação (4, 7, 

14, e 21 dias) e também provocou maior RRA. Assim como Pigatto Mitihiro et al. (90), 

que avaliaram o efeito da terapia com LED em dentes reimplantados de ratos. A 

reimplantação aconteceu 15 minutos após a extração do dente: 6 ratos consistiram o 

grupo controle e 6 ratos o grupo em que a terapia do LED foi aplicada por 3 dias 

consecutivos. Todos os dentes reimplantados sofreram necrose pulpar, no entanto, 

necrose do ligamento periodontal e necrose óssea foram estatisticamente mais 

frequentes no grupo LED que no grupo controle. Os autores concluíram que a 

aplicação da terapia do LED em até 48 horas para dentes reimplantados pode atrasar 
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o reparo do ligamento periodontal. Em estudo recente, Friedrichsdorf et al. (45) 

avaliaram ratos e concluíram que o grupo fotoirradiado com LBI apresentou 

significativamente maior quantidade de RRA em comparação aos grupos LED e 

controle, não havendo diferença significativa entre esses dois últimos grupos.  

Estudos quanto à época de aplicação da fonte emissora de luz também são 

relatados. Em 2015, Altan et al. (91) compararam a ação do LBI frente à aplicação de 

força ortodôntica em 30 ratos, de acordo com a época de exposição à luz. A amostra 

foi dividida em grupo controle, em que houve apenas aplicação de força ortodôntica 

sem aplicação do laser; grupo de uso do laser simultaneamente à mecânica 

ortodôntica e grupo de uso do laser iniciado após remoção da força ortodôntica. Os 

autores não encontraram diferença significativa da quantidade de RRA entre os 

grupos controle e o que recebeu aplicação do laser simultaneamente com a mecânica 

ortodôntica, e ainda verificaram que no grupo em que o laser foi iniciado após o 

término da força ortodôntica houve uma aceleração do processo de cicatrização da 

RRIIO. Outro estudo é o de Higashi et al. (92) que, em 2017, buscaram avaliar o tempo 

mínimo de ação do LED para efeito no movimento dentário ortodôntico e na RRA em 

ratos. Cada grupo recebeu um protocolo de fototerapia: aplicação de LED apenas no 

primeiro dia, aplicação de LED no primeiro e segundo dias e aplicação de LED no 

primeiro, segundo e terceiro dias de força ortodôntica. Os resultados demonstraram 

que o grupo com 3 dias de irradiação da luz apresentou significativamente menor taxa 

de RRA, concluindo que são necessários ao menos 3 dias de terapia com o LED para 

promover a inibição da RRA após a aplicação de uma força ortodôntica.  

Em estudo mais recente, Michelogiannakis et al. (93) realizaram uma revisão 

sistemática acerca dos efeitos da fototerapia com LBI na RRIIO. Após adotados os 

critérios de inclusão, 7 estudos experimentais e 2 estudos clínicos foram selecionados. 

A avaliação desses estudos permitiu aos autores concluírem que a influência da 

terapia com LBI nas RRIIO permanece um assunto a ser discutido, sem um consenso 

na literatura. 

 

 

2.3 EXAMES DE IMAGEM 

 

O diagnóstico clínico da RRA é predominantemente baseado nos 

procedimentos radiográficos de rotina, como radiografias periapicais e panorâmicas 
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(75,94). No entanto, essas técnicas radiográficas podem gerar distorções de análise 

devido a erro de angulação e dobra do filme. Além disso, são métodos limitados por 

produzirem imagens bidimensionais de estruturas tridimensionais, proporcionando 

imagens sobrepostas e tornando mais difícil a identificação de alguns pontos 

anatômicos (95). 

Ao comparar duas técnicas radiográficas, panorâmica e periapical, com o intuito 

de avaliar o formato radicular e quantificar a RRA, Sameshima et al. (75) concluíram 

que a classificação da forma radicular foi significativamente diferente entre as duas 

técnicas: dilacerações radiculares e outras formas anormais de raiz, facilmente 

detectadas nas radiografias periapicais, frequentemente apareceram como normais 

nas radiografias panorâmicas. Além disso, o estudo apontou que a utilização de 

radiografias panorâmicas para avaliar quantidade de RRA pré e pós tratamento pode 

superestimar o resultado em até 20% ou mais. 

Sherrard et al. (96) e Ren et al. (97) compararam a acurácia dos resultados 

obtidos na mensuração do comprimento de dentes com radiografias periapicais e 

Tomografias Computadorizadas de Feixe Cônico (TCFC). Ambos os estudos 

concluíram que as medidas obtidas com as radiografias periapicais são menos 

precisas quando comparadas às obtidas com as TCFC, tanto para comprimento 

dentário quanto para comprimento radicular. Ren et al. ainda afirmaram que as 

radiografias periapicais podem subestimar as reabsorções radiculares externas e 

Sherrard et al. ainda demonstraram que o erro do método, ao avaliar o comprimento 

radicular, foi duas vezes maior para radiografias periapicais que para tomografias 

computadorizadas. 

Ainda sobre o estudo de Sherrard et al. (96), os autores avaliaram o 

comprimento dentário e o comprimento radicular de 52 dentes de 7 cabeças frescas 

de porcos através de imagens de TCFC e compararam essas medidas com as 

medidas reais obtidas com compasso digital após a remoção cuidadosa de todo osso 

circunvizinho aos dentes. De acordo com os autores, o comprimento dentário e o 

comprimento radicular obtidos nas imagens tomográficas não tiveram diferença 

significante das medidas reais. Resultado semelhante ao apresentado por Lund et al. 

(98), que concluíram que a imagem gerada pela técnica de TCFC produz um alto nível 

de reprodutibilidade. 

A tomografia computadorizada proporciona imagens em cortes da raiz dentária 

que elimina sobreposições de estruturas e revela diferentes níveis de reabsorção nas 
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faces das raízes, demonstrando ser uma ferramenta precisa no diagnóstico de 

reabsorções radiculares (97,99,100). Dessa forma, as imagens obtidas por meio de 

tomografia computadorizada de feixe cônico podem ser consideradas mais confiáveis. 

Lermen et al. (101) avaliaram a acurácia dos cortes coronal e sagital na 

tomografia computadorizada para a verificação de reabsorção radicular externa e 

concluíram que o corte sagital proporciona a melhor visualização e reprodutibilidade 

de resultados. 

Como vimos, a TCFC é uma valiosa ferramenta para um diagnóstico preciso e 

um planejamento terapêutico efetivo. Com o aumento constante da realização desse 

procedimento, preocupações com a saúde do paciente têm surgido. 

A dose de radiação efetiva da TCFC varia de acordo com a marca comercial 

do aparelho e com as especificações selecionadas durante a técnica (campo de visão, 

tempo de exposição, miliamperagem e quilovoltagem) (102). Porém, de modo geral, 

ela mostra-se significantemente reduzida em comparação à tomografia 

computadorizada médica (103). Quando comparada às radiografias médicas, a dose 

de radiação da TCFC apresenta-se similar à do exame periapical de boca toda (104) 

ou equivalente a aproximadamente 4 a 15 vezes a dose de uma radiografia 

panorâmica (105). Por outo lado, o exame de tomografia computadorizada tem como 

vantagem prover informações complementares muito superiores às obtidas com 

radiografias bidimensionais (periapical, panorâmica, etc.). 

A exposição à radiação é um fator de preocupação quando da utilização de 

tomografias computadorizadas. O risco mais estudado é o desenvolvimento de câncer 

induzido por radiação (106). No entanto, ao se avaliar os pacientes isoladamente, as 

estimativas individuais de risco são consideradas pequenas (107). 

Apesar de todos os benefícios que as imagens de tomografia computadorizada 

são capazes de fornecer ao ortodontista, sua requisição sempre deve ser realizada 

com cautela diante das reais necessidades de cada paciente. 

Diante disso, o objetivo neste estudo foi avaliar a influência do LED no grau de 

reabsorção radicular apical em pacientes submetidos à mecânica ortodôntica de 

retração anterior. 
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3   Proposição 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

3.1 PROPOSIÇÃO GERAL 

 

 

Neste trabalho a proposta foi avaliar a influência da aplicação do LED no grau 

de reabsorção radicular apical dos incisivos superiores e inferiores de pacientes 

submetidos a tratamento ortodôntico, com extração dos quatro primeiros pré-molares.  

 

 

3.2 PROPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

 

 Comparar a diferença entre o grupo LED e o grupo Controle do grau de 

reabsorção radicular apical dos incisivos superiores e inferiores durante o 

fechamento dos espaços das extrações utilizando mecânica de deslize durante 

a retração anterior; 

 

 Avaliar a associação entre a morfologia do ápice radicular dos incisivos 

ao início do tratamento e o grau de reabsorção radicular apical ao final do 

tratamento. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 MATERIAL 

 

 

O Projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade de São Paulo (CEP), protocolo registrado sob o número: 

2.006.167 (Anexo A). A obtenção das TCFC, as quais foram utilizadas no presente 

estudo, já havia sido previamente aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade de São Paulo (CEP) sob o protocolo de número: 1.774.949 (Anexo B). 

 

 

4.1.1 Casuística 

 

 

A amostra para o presente estudo foi obtida do acervo do Departamento de 

Ortodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) e 

consistiu de 45 TCFC de 15 sujeitos de pesquisa (11 homens e 4 mulheres com idade 

média de 14 anos e 6 meses) que realizaram tratamento ortodôntico na clínica de 

Ortodontia da FOUSP. Dessa forma, foi conduzido um estudo clínico retrospectivo a 

partir de uma amostra colhida prospectivamente. Na época da realização do 

tratamento ortodôntico, os participantes foram selecionados obedecendo-se aos 

seguintes critérios de inclusão: (1) nacionalidade brasileira, (2) etnia leucoderma ou 

pardo, (3) idade entre 13 e 18 anos, (4) pacientes portadores de má oclusão de Classe 

I de Angle, (5) todos os dentes permanentes presentes e irrompidos, exceto os 

terceiros molares, (6) ter indicação de tratamento ortodôntico com extração dos quatro 

primeiros pré-molares, (7) ausência de histórico de tratamento ortodôntico prévio, (8) 

ausência de dentes com cáries ou restaurações extensas e boa saúde bucal e (9) 

ausência de trauma prévio. 

Todos os participantes de pesquisa receberam o mesmo protocolo de 

tratamento ortodôntico utilizando a mecânica de deslize durante a retração anterior 
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(com bráquetes MBT® - 3M Smart Clip™) e com extração dos quatro primeiros pré-

molares.  

Na época da realização do tratamento ortodôntico, os participantes foram 

divididos aleatoriamente, de forma sequencial, em dois grupos: 

 Grupo LED (GLED) – constituído por 7 participantes (5 homens, 2 mulheres) 

que realizaram a autoaplicação de LED durante a fase de retração anterior 

em massa dos seis dentes anteriores superiores e inferiores (fase de 

fechamento dos espaços das extrações);  

 Grupo Controle (GC) – constituído por 8 participantes (6 homens, 2 

mulheres) que não realizaram a auto-aplicação de LED durante a fase de 

retração anterior. 

 

 

4.1.2 Características do aparelho de LED IO OrthoPulse® 

 

 

Durante a fase de retração anterior em massa dos 6 dentes superiores e 

inferiores, aparelhos de LED IO OrthoPulse® (IntraOral OrthoPulse®, doados pela 

empresa Biolux, Vancouver, Canadá) foram utilizados como fotobiomoduladores nos 

pacientes do GLED. O aparelho de LED consistia em um dispositivo intraoral 

conectado a um controle digital manual (Figura 4.1), o qual utilizava um software 

programável com uma tela LCD e o paciente acionava o protocolo de fotoirradiação 

previamente programado pelo profissional e ao qual não tinha acesso a modificações. 

A parte bucal era confeccionada de um circuito flexível de matrizes de LED com 42 

pontos de luz embebidos em silicone de grau médio, de modo que a luz de espectro 

infravermelho de baixa intensidade era aplicada através do tecido mole alveolar 

vestibular para os alvéolos dentários (Figura 4.2). O aparelho de LED era de uso 

individual, sendo descartado após a conclusão do tratamento. 
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Figura 4.1 - Componentes do aparelho de LED IO OrthoPulse®: dispositivo de silicone intraoral 
conectado ao controle digital manual 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Ferreira-Günther (p.67) (44) 

 

Figura 4.2 - Dispositivo de silicone intraoral com matrizes de LED em funcionamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Ferreira-Günther (p.65) (44) 

 

O aparelho de LED fornecia luz com comprimento de onda de 850 nm, alta 

densidade de potência de 60mW/cm2 e densidade de energia de 10,8J/cm2, 

características pré-programadas pelo fabricante. 

Adicionalmente apresentava as seguintes características: 

• Fornecimento de iluminação controlada e completa aos alvéolos 

maxilares e mandibulares desde o segundo molar direito até o segundo molar 

esquerdo; 

• Curta duração de aplicação: 10 minutos diários – 5 minutos no arco 

superior e 5 minutos no arco inferior; 



66 
 

• Controle manual programado pelo profissional para o plano de 

tratamento individualizado; 

• Cumprimento, pelo software, do protocolo de tratamento estipulado para 

o paciente; 

• Registro, pelo dispositivo, de cada sessão de 10 minutos de tratamento 

completa concluída; 

• Simplicidade de utilização e ajuste do aparelho; 

• Nenhum riscos à saúde do paciente, além do pequeno desconforto que 

poderia causar o seu uso. 

 

 

4.2 MÉTODOS 

 

 

4.2.1 Tratamento Ortodôntico 

 

 

Os participantes foram tratados por alunos do Programa de Pós-graduação em 

Ortodontia da FOUSP, sob supervisão dos docentes responsáveis pela clínica de 

pesquisa. 

Os dois grupos, GC e GLED, receberam o mesmo protocolo de tratamento, 

cumprindo as seguintes fases: 

 Montagem do aparelho ortodôntico; 

 Alinhamento e Nivelamento; 

 Retração Anterior; 

 Finalização e Intercuspidação; 

 Remoção e Contenção. 
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4.2.1.1 Fase de Montagem do Aparelho Ortodôntico 

 

 

O planejamento foi feito de forma individualizada e utilizou-se sistema de 

ancoragem de acordo com as necessidades de cada paciente: aparelho extrabucal 

para a arcada superior e arco lingual para a arcada inferior. 

Com os sistemas de ancoragem instalados, foram solicitadas as extrações dos 

quatro primeiros pré-molares superiores e inferiores. Passado o período de 

cicatrização, foi realizada a colagem indireta dos bráquetes. 

O aparelho ortodôntico utilizado consistiu de bráquetes e tubos com canaleta 

0,022” x 0,028”, autoligados e pré-ajustados Smart Clip™ (3M Unitek®, Monrovia, 

EUA), com prescrição MBT®. O posicionamento dos acessórios obedeceu ao método 

de McLaughlin e Bennett (108).  

 

 

4.2.1.2 Fase de Alinhamento e Nivelamento 

 

 

Utilizou-se a seguinte sequência de arcos: 

 0,014” NiTi Super Elástico 3M Unitek® 

 0,018” NiTi Super Elástico 3M Unitek® 

 0,016” X 0,022” NiTi 3M Unitek® 

 0,019” X 0,025” NiTi 3M Unitek® 

 0,019” X 0,025” Aço 3M Unitek® 

Os arcos de alinhamento e nivelamento dentário foram selecionados e 

diagramados de acordo com o método proposto por McLaughlin et al. (109) e as trocas 

foram realizadas a cada 4 semanas. 

Quando o último arco apresentou uma adaptação passiva, a fase de 

alinhamento e nivelamento dentário foi considerada finalizada. 
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4.2.1.3 Fase de Retração Anterior 

 

 

Antes de iniciar essa fase, mini-implantes de 7 mm de comprimento e 1,6 mm 

de diâmetro (Neodent®, Curitiba / PR - Brasil) foram instalados entre as raízes dos 

primeiros molares e segundos pré-molares de ambos os lados da maxila, próximo a 

linha mucogengival, utilizando-se um guia cirúrgico confeccionado em resina acrílica 

(110). Enquanto que, na mandíbula, a retração foi realizada sem acessórios de 

ancoragem. Para o fechamento do espaço da extração dos primeiros pré-molares 

superiores e inferiores, foram utilizados arcos de aço inoxidável de 0,019”x0,025” com 

ganchos soldados entre os incisivos laterais e caninos e realizou-se a mecânica de 

deslize (109). A retração em massa dos seis dentes anteriores foi obtida usando molas 

fechadas de níquel-titânio de 9mm (American Orthodontics®, Sheboygan, Wisconsin, 

EUA), estendidas desde os ganchos soldados no arco superior até os mini-implantes 

e, desde os ganchos soldados no arco inferior até os tubos dos primeiros molares 

inferiores (Figura 4.3 a, b, c). As molas de níquel-titânio foram instaladas com auxílio 

de amarrilhos metálicos e ativadas para produzir uma força inicial de 200 g. A 

reativação da retração anterior foi realizada a cada 4 semanas pelo mesmo operador, 

sendo a força de fechamento verificada em cada consulta com um dinamômetro 

ortodôntico de precisão (Zeusan®, Campinas/SP, Brasil). 

A fase de retração foi considerada finalizada quando clinicamente detectou-se 

o fechamento dos espaços interproximais na área referente à extração dos pré-

molares. 
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Figura 4.3 - Mecânica de retração anterior: (A) foto intrabucal frontal, (B) foto intrabucal lateral direita, 
(C) foto intrabucal lateral esquerda 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Ferreira-Günther (p.72 e 73) (44) 

 

 

4.2.1.4 Fase de Finalização e Intercuspidação 

 

 

Alguns critérios foram avaliados de forma individualizada: sobremordida, 

sobressaliência, coordenação transversal entre os arcos dentários, intercuspidação 

dentária, angulações e torques dos dentes anteriores e posteriores, controle das 

rotações, relação entre as cristas marginais adjacentes e entre os pontos de contato, 

nivelamento final da curva de Spee e os movimentos funcionais, de forma a obter uma 

oclusão funcional ideal ao término do tratamento. 

Durante toda a fase de finalização, amarrilhos metálicos (lacebacks) passivos 

foram mantidos do segundo molar do lado direito ao segundo molar do lado esquerdo, 

para eliminar possíveis problemas de reabertura de espaços. O arco utilizado para 

A 

B C 
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esta fase foi 0,019” x 0,025” braided 3M Unitek®, por ser um fio retangular maleável e 

trançado passível de dobras de finalização. 

 

 

4.2.1.5 Fase de Remoção e Contenção 

 

 

Realizou-se a remoção do aparelho ortodôntico superior e inferior seguida da 

instalação dos aparelhos de contenção. Na arcada superior, utilizou-se uma placa de 

Hawley e, na arcada inferior, a contenção lingual fixa (3x3).  

 

 

4.2.2 Protocolo de utilização do aparelho de LED IO OrthoPulse® 

 

 

 Grupo LED 

A irradiação com LED foi realizada uma vez ao dia, por 10 minutos diários, 

conforme preconizado pela empresa Biolux, sendo 5 minutos de uso na maxila e 5 

minutos na mandíbula, durante todo o período da mecânica ortodôntica de retração 

anterior. Para comodidade e conforto, os 7 participantes do GLED receberam 

orientações apropriadas de uso e levaram o dispositivo de LED para casa para realizar 

a auto-aplicação (Figura 4.4). No grupo experimental, a colaboração do paciente 

quanto à utilização do aparelho de LED pôde ser monitorada, uma vez que o controle 

manual era capaz de gravar cada sessão concluída, conforme já descrito. 
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Figura 4.4- Utilização do aparelho de LED IO OrthoPulse® na maxila e na mandíbula, respectivamente 

 
      Fonte: Ferreira-Günther (p.66) (44) 

 

 Grupo Controle 

Conforme descrito previamente, os 8 pacientes do GC receberam o mesmo 

protocolo de tratamento ortodôntico, com a única diferença de não terem sido 

submetidos à fotobiomodulação com o aparelho de LED durante a fase de retração 

anterior. 

 

 

4.2.3 Aquisição dos exames de imagem 

 

 

Para diagnosticar, monitorar o desenvolvimento do tratamento ortodôntico e 

avaliar as mudanças nas diferentes fases do tratamento, todos os pacientes 

realizaram tomografias computadorizadas de feixe cônico (TCFC) de face total nas 

seguintes fases:  

T0 – antes do tratamento ortodôntico; 

T1 – início da fase de retração anterior; 

T2 – término do tratamento ortodôntico. 

As imagens foram obtidas utilizando o tomógrafo i-CATTM (Imaging Sciences, 

Hatfield, PA, EUA), com o paciente posicionado no equipamento com o plano sagital 

mediano perpendicular ao plano horizontal e com o plano de Frankfurt paralelo ao 
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plano horizontal. Para a aquisição da imagem, utilizou-se um campo de visão de 20cm 

de altura, 16 cm de comprimento e 16 cm de largura com um voxel de reconstrução 

de 0,4 mm. Os fatores de exposição das imagens realizadas foram: 120 kVp, 

36,90mAs e um tempo de exposição de 40 segundos.  

As imagens tomográficas obtidas em T0 foram utilizadas para fins de 

diagnóstico de cada caso. Dessa forma, a avaliação da existência de reabsorção 

radicular apical entre as fases T0 e T1 foi realizada para verificar as reais condições 

iniciais do paciente, se realmente não houve trauma prévio ou condição pré-existente 

que possa ter resultado em reabsorção da porção apical das raízes na fase pré-

retração ortodôntica. Além disso, as imagens obtidas em T0 também foram utilizadas 

para a classificação da MAR antes de iniciar a mecânica ortodôntica.  

As imagens tomográficas obtidas em T1 e T2 foram utilizadas para obtenção 

dos dados relacionados aos objetivos primários do presente estudo. 

A quantidade de RRA ocorrida em um dado intervalo de tempo foi obtida 

subtraindo-se os valores encontrados em dois tempos: T0-T2; T0-T1 e T1-T2. 

 

 

4.2.4 Protocolo de avaliação do grau de reabsorção radicular apical 

 

 

As imagens tomográficas foram transferidas para o software e-Vol DX, versão 

4.0.1.19 (CDT Software – Bauru/São Paulo, Brasil), no qual essas imagens foram 

analisadas no modo de reconstrução multiplanar (Figura 4.5) por uma pesquisadora 

(TOBE) devidamente treinada. 

A fim de evitar qualquer eventual interferência nos resultados, os pacientes 

foram numerados de 1 a 15 (assim como suas tomografias) por um colaborador 

externo à pesquisa, para que o paciente não fosse identificado no momento da 

análise. Isto permitiu à pesquisadora realizar uma avaliação cega das tomografias 

computadorizadas. 

 



73 
 

Figura 4.5 - Tela do software e-Vol DX para obtenção da imagem no modo de reconstrução multiplanar 

  

  Fonte: O autor 

 

A obtenção da imagem pelo modo de reconstrução multiplanar, na qual se 

utilizam os cortes axial, coronal e sagital, permite o posicionamento ideal do longo eixo 

dos incisivos centrais e laterais superiores e inferiores com as linhas de orientação. 

Desta forma, foi possível visualizar o conduto radicular nitidamente radiolúcido em 

toda sua extensão, desde a câmara pulpar até o ápice radicular. 

Apesar de a imagem ter sido obtida pelo modo de reconstrução multiplanar a 

partir do centro mesiodistal da raiz de cada incisivo, a avaliação do grau de reabsorção 

radicular foi feita apenas sobre a imagem obtida no corte sagital.  

Para aquisição da imagem sagital final adotaram-se os seguintes passos: 

Inicialmente, posicionou-se o corte axial para que fosse possível a visualização 

do conduto radicular do dente a ser avaliado. Para isto, manipularam-se as linhas de 

referência vertical e horizontal da tela do corte axial de modo que a intersecção dessas 

linhas coincidisse com o centro do conduto radicular do dente avaliado (Figura 4.6). 
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Figura 4.6 - Corte axial visualizado na tomografia computadorizada por meio do software e-Vol DX 

 

 

 

 

 

 

            

                     

 

                      Fonte: O autor 

 

Em seguida, o corte analisado foi o coronal. Neste corte, faz-se coincidir a linha 

vertical da tela com o longo eixo (conduto radicular) do dente a ser avaliado. Para isso, 

movimentou-se a imagem tomográfica para que ocorresse a coincidência das 

estruturas (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7 - Corte coronal visualizado na tomografia computadorizada por meio do software e-Vol DX 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

                      Fonte: O autor 
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Por último, foi analisado o corte sagital, no qual foram obtidos os pontos de 

referência para a medição do comprimento do dente. Nesse corte, também foi 

necessário obter a coincidência da linha vertical da tela com o longo eixo do dente. 

Para haver essa coincidência, a imagem tomográfica foi movimentada de modo que o 

longo eixo do dente avaliado se encaixasse perfeitamente sobre a linha vertical da 

tela (Figura 4.8). 

 

Figura 4.8 - Corte sagital visualizado na tomografia computadorizada por meio do software e-Vol DX 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                 Fonte: O autor 

 

À medida que se manipulava a posição dessas linhas de referência nos 3 

cortes, era importante observar, principalmente, o corte sagital. O conduto radicular 

deveria apresentar-se completamente radiolúcido e nítido em toda sua extensão, 

desde a câmara pulpar até a extremidade apical.  

Para analisar a quantidade de RRA, a medida linear entre os pontos de 

referência borda incisal (ponto A) e o ponto mais apical do ápice radicular (ponto B) 

(Figura 4.9) dos incisivos central e lateral superiores e inferiores de cada paciente foi 

obtida, pela mesma examinadora, devidamente treinada, em ambos os grupos (GLED 

e GC), utilizando o corte sagital no programa DiagX (programa do software e-Vol DX). 

As medidas lineares foram obtidas nas tomografias T0, T1 e T2 e os dados foram 

registrados em planilhas do Microsoft ExcelTM 2007.  
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Figura 4.9 - Pontos de referência para a obtenção da medida linear de comprimento do dente (A-B) 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

                                                  Fonte: O autor 

 

Para avaliar se a fotobiomodulação influenciou o grau de RRA durante a 

mecânica de retração anterior, as medidas lineares obtidas em T1 e T2 foram 

comparadas para verificar se houve diminuição no comprimento total do dente com a 

terapêutica utilizada, subtraindo-se os valores encontrados em cada tempo (T1 – T2). 

As imagens foram analisadas em ambiente de penumbra para facilitar a 

identificação dos pontos de referência. 

 

 

4.2.5 Protocolo de avaliação da Morfologia do Ápice Radicular (MAR) antes do 

tratamento ortodôntico (T0)  

 

 

A avaliação da MAR foi realizada por meio das imagens obtidas pelo corte 

coronal visualizado na tomografia computadorizada obtida em T0 com o software e-

Vol DX. A MAR foi classificada em normal e morfologias atípicas, sendo estas 

divididas em: curta, rombóide, curva e “em pipeta” (Figura 4.10), segundo Levander e 

Malmgren (1988) (57).  

A 

B 
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Figura 4.10 - Morfologias radiculares atípicas segundo Levander e Malmgren: A - curta, B - rombóide, 
C - ápice curvo, D - ápice “em pipeta” 

 
 

 

 

 

 

 

         Fonte: Levander e Malmgren (57) 

 

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

4.3.1 Erro do método 

 

 

Foram descritas as medidas iniciais, pré-retração e final, segundo cada 

avaliação, e avaliado o erro do método com uso do coeficiente de correlação 

intraclasse (CCI) com os respectivos intervalos com 95% de confiança (111) e 

estimado o erro entre as avaliações com uso da fórmula de Dalhberg. Para a avaliação 

do erro intraexaminador, optou-se por tomar novas medidas de todos os incisivos 

centrais e laterais superiores e inferiores dos 3 tempos avaliados (T0, T1 e T2) de 

todos os pacientes, devido ao tamanho da amostra do presente estudo. A segunda 

medição foi realizada 1 mês após a finalização da primeira medição. 

 

 

 

 

A B C D 
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4.3.2 Análise estatística entre grupos e variáveis 

 

 

O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para verificar a presença de uma 

distribuição normal dos resultados. 

Foram descritas as reabsorções em cada dente e arcada segundo os grupos 

com uso de medidas resumo (média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo), e 

comparados os grupos com uso do Teste t-Student não pareado (112). 

As reabsorções foram descritas segundo o formato radicular separado por 

grupo e no total e comparadas as reabsorções entre os formatos com uso de análises 

de variâncias (ANOVA) seguidas de comparações múltiplas de Bonferroni, quando 

significativas (113). 

Para realização das análises foi utilizado o software IBM-SPSS for Windows 

versão 20.0 e para tabulação dos dados foi utilizado o software Microsoft Excel 2003. 

Os testes foram realizados com nível de significância de 5%.  
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Cálculo do Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC) e aplicação da Fórmula 

de Dalhberg 

 

 

Tabela 5.1 - Resultado do cálculo do Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) e da Fórmula de 
Dalhberg para cada tempo avaliado  

 

Momento da 

avaliação 

1a avaliação 2a avaliação 
N CCI 

IC (95%) Fórmula de 

Dahlberg Média ± DP 
(mm) 

Média ± DP 
(mm) 

Inferior Superior 

T0 23,8 ± 2,3 23,7 ± 2,3 120 0,998 0,996 0,999 0,10 

T1 23,1 ± 2,4 23,1 ± 2,4 120 0,999 0,998 0,999 0,09 

T2 22,1 ± 2,3 22,1 ± 2,3 102 0,998 0,998 0,999 0,09 

CCI: Coeficiente de correlação intraclasse; IC: Intervalo de confiança       

Fonte: O autor 

 

A tabela 5.1 descreve que em todos os momentos avaliados as medidas 

apresentaram bastante reprodutibilidade, pois os CCI foram muito próximos de 1. O 

maior erro estimado entre as avaliações foi no momento T0 de 0,10 entre as 

avaliações. 

 

 

 

Tabela 5.2 - Resultado do Teste de Kolmogorov-Smirnov 

 

Momento da 
avaliação Estatística (K-S) p 

T0 0,037 0,200 
T1 0,036 0,200 
T2 0,057 0,200 

Fonte: O autor 

 

 

A tabela 5.2 revela que as variáveis apresentaram distribuição normal em todos 

os momentos. 
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5.2 Comparativos da quantidade de reabsorção radicular apical para cada dente 

entre os tempos avaliados e comparação entre grupos 

 

 

Tabela 5.3 - Descrição das reabsorções radiculares apicais (em mm) entre os tempos T0 e T2 para 
cada dente segundo grupos e resultado das comparações entre os grupos  

 

  Grupo   

Dente LED Controle p 
  (N = 7) (N = 8)   

Incisivo central superior direito     0,749 
Média ± DP 2,14 ± 1,15 2,4 ± 1,78   
Mediana (mín.; máx.) 1,7 (0,9; 4,2) 1,55 (1; 6,1)   
Incisivo lateral superior direito     0,934 
Média ± DP 2,06 ± 1,26 2,11 ± 1,27   
Mediana (mín.; máx.) 1,8 (0,8; 4,7) 2,15 (0,7; 4,6)   
Incisivo central superior esquerdo     0,581 
Média ± DP 2,07 ± 1,06 1,79 ± 0,88   
Mediana (mín.; máx.) 1,9 (1; 4,2) 1,6 (0,9; 3,7)   
Incisivo lateral superior esquerdo     0,986 
Média ± DP 2,07 ± 0,96 2,06 ± 1,01   
Mediana (mín.; máx.) 2,1 (0,8; 3,7) 1,85 (0,7; 3,3)   
Incisivo central inferior esquerdo     0,535 
Média ± DP 0,99 ± 0,54 1,23 ± 0,85   
Mediana (mín.; máx.) 0,8 (0,3; 1,9) 0,95 (0,7; 3,3)   
Incisivo lateral inferior esquerdo     0,260 
Média ± DP 0,91 ± 0,37 1,33 ± 0,85   
Mediana (mín.; máx.) 1 (0,4; 1,4) 1 (0,6; 3,3)   
Incisivo central inferior direito     0,345 
Média ± DP 0,97 ± 0,38 1,35 ± 0,95   
Mediana (mín.; máx.) 0,8 (0,5; 1,6) 1,1 (0,5; 3,6)   
Incisivo lateral inferior direito     0,049 
Média ± DP 0,96 ± 0,58 1,58 ± 0,52   
Mediana (mín.; máx.) 0,8 (0,5; 2,2) 1,4 (1,1; 2,6)   

Teste t-Student não pareado       
Fonte: O autor 

 

 

A tabela 5.3 descreve que a RRA em T0 – T2 no incisivo lateral inferior direito 

foi em média estatisticamente menor no GLED que no GC (p = 0,049). 
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Tabela 5.4 - Descrição das reabsorções radiculares apicais (em mm) entre os tempos T0 e T2 para 
cada dente segundo grupos e resultado das comparações entre os grupos, excluído 
paciente n.9  

 

  Grupo   

Dente LED Controle p 
  (N = 7) (N = 7)   

Incisivo central superior direito     0,791 
Média ± DP 2,14 ± 1,15 2,37 ± 1,92   
Mediana (mín.; máx.) 1,7 (0,9; 4,2) 1,5 (1; 6,1)   
Incisivo lateral superior direito     0,968 
Média ± DP 2,06 ± 1,26 2,09 ± 1,37   
Mediana (mín.; máx.) 1,8 (0,8; 4,7) 2,1 (0,7; 4,6)   
Incisivo central superior esquerdo     0,605 
Média ± DP 2,07 ± 1,06 1,79 ± 0,95   
Mediana (mín.; máx.) 1,9 (1; 4,2) 1,6 (0,9; 3,7)   
Incisivo lateral superior esquerdo     0,721 
Média ± DP 2,07 ± 0,96 1,89 ± 0,95   
Mediana (mín.; máx.) 2,1 (0,8; 3,7) 1,5 (0,7; 3,2)   
Incisivo central inferior esquerdo     0,794 
Média ± DP 0,99 ± 0,54 0,93 ± 0,18   
Mediana (mín.; máx.) 0,8 (0,3; 1,9) 0,9 (0,7; 1,2)   
Incisivo lateral inferior esquerdo     0,502 
Média ± DP 0,91 ± 0,37 1,04 ± 0,33   
Mediana (mín.; máx.) 1 (0,4; 1,4) 1 (0,6; 1,6)   
Incisivo central inferior direito     0,765 
Média ± DP 0,97 ± 0,38 1,03 ± 0,31   
Mediana (mín.; máx.) 0,8 (0,5; 1,6) 1 (0,5; 1,5)   
Incisivo lateral inferior direito     0,088 
Média ± DP 0,96 ± 0,58 1,43 ± 0,34   
Mediana (mín.; máx.) 0,8 (0,5; 2,2) 1,2 (1,1; 2)   

Teste t-Student não pareado       
Fonte: O autor 

 

 

A tabela 5.4 revela que a RRA em T0 – T2 não diferiu estatisticamente entre os 

grupos para nenhum dos dentes considerados (p > 0,05). 
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Tabela 5.5 - Descrição das reabsorções radiculares apicais (em mm) entre os tempos T0 e T1 para 
cada dente segundo grupos e resultado das comparações entre os grupos  

 

  Grupo   
Dente LED Controle p 

  (N = 7) (N = 8)   

Incisivo central superior direito     0,557 
Média ± DP 0,79 ± 0,65 1,03 ± 0,85   
Mediana (mín.; máx.) 0,5 (0,1; 2) 0,7 (0,2; 2,6)   
Incisivo lateral superior direito     0,904 
Média ± DP 0,79 ± 0,72 0,83 ± 0,5   
Mediana (mín.; máx.) 0,6 (0,1; 2,3) 0,9 (0,3; 1,8)   
Incisivo central superior esquerdo     0,755 
Média ± DP 0,56 ± 0,59 0,64 ± 0,38   
Mediana (mín.; máx.) 0,3 (0,1; 1,8) 0,55 (0,2; 1,4)   
Incisivo lateral superior esquerdo     0,767 
Média ± DP 0,74 ± 0,38 0,85 ± 0,86   
Mediana (mín.; máx.) 0,6 (0,4; 1,3) 0,5 (0,2; 2,8)   
Incisivo central inferior esquerdo     0,125 
Média ± DP 0,33 ± 0,13 0,8 ± 0,75   
Mediana (mín.; máx.) 0,3 (0,1; 0,5) 0,55 (0,3; 2,6)   
Incisivo lateral inferior esquerdo     0,143 
Média ± DP 0,4 ± 0,29 0,9 ± 0,8   
Mediana (mín.; máx.) 0,3 (0,1; 1) 0,7 (0,3; 2,8)   
Incisivo central inferior direito     0,317 
Média ± DP 0,39 ± 0,28 0,8 ± 1,02   
Mediana (mín.; máx.) 0,3 (0,1; 0,9) 0,4 (0,1; 3,2)   
Incisivo lateral inferior direito     0,044 
Média ± DP 0,33 ± 0,13 0,88 ± 0,63   
Mediana (mín.; máx.) 0,3 (0,1; 0,5) 0,6 (0,3; 2,1)   

Teste t-Student não pareado       
Fonte: O autor 

 

 

A tabela 5.5 descreve que a RRA em T0 – T1 no incisivo lateral inferior direito 

foi em média estatisticamente menor no GLED que no GC (p = 0,044). 
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Tabela 5.6 - Descrição das reabsorções radiculares apicais (em mm) entre os tempos T1 e T2 para 
cada dente segundo grupos e resultado das comparações entre os grupos  

 

  Grupo   
Dente LED Controle p 

  (N = 7) (N = 8)   

Incisivo central superior direito     0,973 
Média ± DP 1,36 ± 0,58 1,37 ± 1,23   
Mediana (mín.; máx.) 1,3 (0,6; 2,2) 0,8 (0,5; 3,5)   
Incisivo lateral superior direito     0,974 
Média ± DP 1,27 ± 0,59 1,29 ± 1,15   
Mediana (mín.; máx.) 1,3 (0,6; 2,4) 0,85 (0,3; 3,6)   
Incisivo central superior esquerdo     0,358 
Média ± DP 1,51 ± 0,56 1,15 ± 0,86   
Mediana (mín.; máx.) 1,6 (0,6; 2,4) 1 (0,4; 2,8)   
Incisivo lateral superior esquerdo     0,811 
Média ± DP 1,33 ± 0,92 1,21 ± 0,92   
Mediana (mín.; máx.) 1,3 (0,2; 2,7) 1 (0,3; 3)   
Incisivo central inferior esquerdo     0,261 
Média ± DP 0,66 ± 0,48 0,43 ± 0,15   
Mediana (mín.; máx.) 0,5 (0,2; 1,6) 0,4 (0,2; 0,7)   
Incisivo lateral inferior esquerdo     0,465 
Média ± DP 0,51 ± 0,3 0,43 ± 0,15   
Mediana (mín.; máx.) 0,4 (0,3; 1,1) 0,45 (0,2; 0,6)   
Incisivo central inferior direito     0,871 
Média ± DP 0,59 ± 0,45 0,55 ± 0,39   
Mediana (mín.; máx.) 0,5 (0,1; 1,4) 0,4 (0,2; 1,4)   
Incisivo lateral inferior direito     0,794 
Média ± DP 0,63 ± 0,55 0,7 ± 0,49   
Mediana (mín.; máx.) 0,4 (0,2; 1,8) 0,6 (0,2; 1,7)   

Teste t-Student não pareado       
Fonte: O autor 

 

 

Pela tabela 5.6, tem-se que a RRA em T1 – T2 não diferiu em média entre os 

grupos para nenhum dente avaliado (p > 0,05). 
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Tabela 5.7 - Descrição das reabsorções radiculares apicais (em mm) entre os tempos T0 e T1 para 
cada dente  

 

Pac Grupo Dente T0-T1 Pac Grupo Dente T0-T1 Pac Grupo Dente T0-T1 

1 GLED 12 0,1 6 GC 12 0,4 11 GLED 12 0,6 

  11 0,5   11 0,2   11 0,1 

  21 0,3   21 0,5   21 0,3 

  22 0,6   22 0,3   22 0,4 

  32 0,4   32 0,8   32 0,2 

  31 0,4   31 0,5   31 0,1 

  41 0,6   41 0,3   41 0,1 

  42 0,5   42 1,5   42 0,1 

2 GLED 12 0,4 7 GC 12 1 12 GLED 12 1 

  11 0,9   11 0,5   11 1,2 

  21 0,1   21 0,7   21 0,8 

  22 1,3   22 0,4   21 0,4 

  32 0,5   32 1   21 0,3 

  31 0,4   31 0,5   21 0,3 

  41 0,9   41 0,2   21 0,2 

  42 0,4   42 0,5   21 0,3 

3 GC 12 0,3 8 GC 12 1 13 GLED 21 0,7 

  11 0,9   11 2,6   21 0,3 

  21 0,6   21 0,9   21 0,4 

  22 1,1   22 0,2   21 1,1 

  32 0,7   32 0,4   21 1 

  31 0,9   31 0,4   21 0,3 

  41 0,9   41 0,9   21 0,3 

  42 1   42 0,4   21 0,3 

4 GLED 12 0,4 9 GC 12 1,8 14 GC 21 1 

  11 0,5   11 2,1   21 0,6 

  21 0,2   21 1,4   21 0,3 

  22 0,4   22 2,8   21 1,1 

  32 0,1   32 2,8   21 0,3 

  31 0,3   31 2,6   21 0,6 

  41 0,4   41 3,2   21 0,1 

  42 0,3   42 2,1   21 0,6 

5 GC 12 0,8 10 GC 12 0,3 15 GLED 21 2,3 

  11 0,8   11 0,5   21 2 

  21 0,2   21 0,5   21 1,8 

  22 0,6   22 0,3   21 1 

  32 0,7   32 0,5   21 0,3 

  31 0,3   31 0,6   21 0,5 

  41 0,5   41 0,3   21 0,2 

  42 0,6   42 0,3   21 0,4 

      Média ± DP = 0,69 ± 0,62 Mediana (mín.; máx.) = 0,5 (0,1; 3,2) 
Fonte: O autor 
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5.3 Comparativo da quantidade de reabsorção radicular apical por arcada entre os 

tempos avaliados e comparação entre grupos 

 

 

Tabela 5.8 - Descrição das reabsorções radiculares apicais (em mm) por arcada segundo grupos e 
resultado das comparações entre os grupos em cada intervalo de tempo avaliado 

 

 Grupo   

 LED Controle p 
  (N = 28) (N = 32)   

T0- T2       
Superiores     0,987 
Média ± DP 2,09 ± 1,05 2,09 ± 1,24   
Mediana (mín.; máx.) 1,85 (0,8; 4,7) 1,6 (0,7; 6,1)   
Inferiores     0,017 
Média ± DP 0,96 ± 0,45 1,37 ± 0,78   
Mediana (mín.; máx.) 0,8 (0,3; 2,2) 1,15 (0,5; 3,6)   
T0-T1        
Superiores     0,474 
Média ± DP 0,72 ± 0,57 0,83 ± 0,67   
Mediana (mín.; máx.) 0,5 (0,1; 2,3) 0,6 (0,2; 2,8)   
Inferiores     0,002 
Média ± DP 0,36 ± 0,21 0,84 ± 0,77   
Mediana (mín.; máx.) 0,3 (0,1; 1) 0,6 (0,1; 3,2)   
T1-T2        
Superiores     0,606 
Média ± DP 1,37 ± 0,65 1,26 ± 1   
Mediana (mín.; máx.) 1,3 (0,2; 2,7) 0,95 (0,3; 3,6)   
Inferiores     0,474 
Média ± DP 0,6 ± 0,43 0,53 ± 0,34   
Mediana (mín.; máx.) 0,45 (0,1; 1,8) 0,45 (0,2; 1,7)   
Teste t-Student não pareado       

Fonte: O autor 

 

 

 

Pela tabela 5.8, tem-se que a RRA nos dentes inferiores em T0 – T2 e em T0 

– T1 foi em média estatisticamente menor no GLED que no GC (p = 0,017 e p = 0,002 

respectivamente). 
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5.4 Comparativos da quantidade de reabsorção radicular apical e morfologia do 

ápice radicular 

 

 

Tabela 5.9 - Descrição da morfologia do ápice radicular de cada dente em T0 

 

Paciente Dente 

  12 11 21 22 32 31 41 42 

1 C N N C N N N N 

2 R R R R N N N N 

3 C P P C P P P P 

4 P P P P N N N N 

5 N N N N N N N N 

6 C R R C N N N N 

7 C P P C P P P P 

8 P P P P P P P P 

9 P P P P P P P P 

10 N N N N N N N N 

11 N N N N N N N N 

12 C N N C P P P P 

13 R R R R R R R R 

14 P P P P P P P P 

15 P P P P P P P P 

N-normaL, R-rombóide, C-curva, P-em pipeta 
 

Fonte: O autor 

 

 

 

De acordo com a tabela 5.9, foram encontradas 52 raízes com MAR “em pipeta” 

(43,33%), 44 normais (36,66%), 14 rombóides (11,66%) e 10 curvas (8,33%).  Na 

amostra, não se observou MAR classificada como curta.  
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Tabela 5.10 - Descrição das reabsorções radiculares apicais (em mm) segundo a morfologia do ápice 
radicular em cada grupo e no total e resultado das comparações 

 

Variável/Grupo 
Morfologia do ápice radicular 

p 
Normal Rombóide Curvo Em pipeta 

LED (N = 24) (N = 12) (N = 4) (N = 16)   
T0-T2         0,004 
Média ± DP 1,13 ± 0,71 1,38 ± 0,54 1,5 ± 0,81 2,23 ± 1,27   
Mediana (mín.; máx.) 0,85 (0,3; 3,2) 1,3 (0,8; 2,6) 1,45 (0,8; 2,3) 1,8 (0,7; 4,7)   
T0-T1         0,300 
Média ± DP 0,41 ± 0,27 0,59 ± 0,39 0,53 ± 0,38 0,69 ± 0,7   
Mediana (mín.; máx.) 0,4 (0,1; 1,2) 0,4 (0,1; 1,3) 0,5 (0,1; 1) 0,4 (0,2; 2,3)   
T1-T2         0,001 
Média ± DP 0,71 ± 0,56 0,79 ± 0,41 0,98 ± 0,66 1,53 ± 0,69   
Mediana (mín.; máx.) 0,45 (0,1; 2) 0,7 (0,2; 1,4) 1 (0,2; 1,7) 1,5 (0,4; 2,7)   
CONTROLE (N = 20) (N = 2) (N = 6) (N = 36)   
T0-T2         0,183 
Média ± DP 1,41 ± 0,85 1,55 ± 0,07 1,3 ± 0,54 1,99 ± 1,24   
Mediana (mín.; máx.) 1,1 (0,5; 3,9) 1,55 (1,5; 1,6) 1,4 (0,7; 2,1) 1,55 (0,6; 6,1)   
T0-T1         0,026 
Média ± DP 0,55 ± 0,29 0,35 ± 0,21 0,58 ± 0,37 1,07 ± 0,85   
Mediana (mín.; máx.) 0,5 (0,2; 1,5) 0,35 (0,2; 0,5) 0,4 (0,3; 1,1) 0,9 (0,1; 3,2)   
T1-T2         0,898 
Média ± DP 0,86 ± 0,8 1,2 ± 0,14 0,72 ± 0,59 0,92 ± 0,91   
Mediana (mín.; máx.) 0,5 (0,2; 3,1) 1,2 (1,1; 1,3) 0,4 (0,3; 1,7) 0,5 (0,2; 3,6)   
TOTAL (N = 44) (N = 14) (N = 10) (N = 52)   
T0-T2         0,001 
Média ± DP 1,25 ± 0,78 1,41 ± 0,5 1,38 ± 0,63 2,06 ± 1,24   
Mediana (mín.; máx.) 1 (0,3; 3,9) 1,35 (0,8; 2,6) 1,4 (0,7; 2,3) 1,6 (0,6; 6,1)   
T0-T1         0,001 
Média ± DP 0,47 ± 0,29 0,56 ± 0,38 0,56 ± 0,35 0,96 ± 0,82   
Mediana (mín.; máx.) 0,4 (0,1; 1,5) 0,4 (0,1; 1,3) 0,4 (0,1; 1,1) 0,6 (0,1; 3,2)   
T1-T2         0,173 
Média ± DP 0,78 ± 0,68 0,85 ± 0,41 0,82 ± 0,6 1,11 ± 0,89   
Mediana (mín.; máx.) 0,5 (0,1; 3,1) 0,8 (0,2; 1,4) 0,55 (0,2; 1,7) 0,75 (0,2; 3,6)   

ANOVA           
Fonte: O autor 

 

 

A tabela 5.10 revela que no GLED as RRA em T0 – T2 e T1 – T2 foram em 

média estatisticamente diferentes entre as MAR (p = 0,004 e p = 0,001 

respectivamente); no GC, a RRA em T0 – T1 diferiu em média entre as MAR (p = 

0,026) e, no total dos dentes, a RRA apresentou diferença média estatisticamente 

significativa entre as MAR de T0 – T2 e T0 – T1 (p = 0,001). 
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Tabela 5.11 - Resultado das comparações das reabsorções radiculares apicais que apresentaram 
diferenças entre as morfologias do ápice radicular 

 

Grupo Variável Comparação 
Diferença 

média 
(mm) 

Erro 
padrão 

p 
IC (95%) 

Inferior Superior 

LED 

T0 – T2 

Normal - Rombóide -0,26 0,31 >0,999 -1,12 0,60 
Normal - Curvo -0,38 0,48 >0,999 -1,69 0,94 
Normal - Em pipeta -1,10 0,29 0,002 -1,89 -0,31 

Rombóide - Curvo -0,12 0,51 >0,999 -1,53 1,29 
Rombóide - Em pipeta -0,84 0,34 0,099 -1,77 0,09 

Curvo - Em pipeta -0,73 0,50 0,905 -2,09 0,64 

T1 – T2 

Normal - Rombóide -0,08 0,21 >0,999 -0,64 0,48 
Normal - Curvo -0,26 0,31 >0,999 -1,12 0,60 
Normal - Em pipeta -0,82 0,19 <0,001 -1,33 -0,30 

Rombóide - Curvo -0,18 0,34 >0,999 -1,10 0,74 
Rombóide - Em pipeta -0,74 0,22 0,010 -1,35 -0,13 

Curvo - Em pipeta -0,56 0,33 0,559 -1,45 0,34 

Controle T0 – T1 

Normal - Rombóide 0,20 0,50 >0,999 -1,18 1,57 
Normal - Curvo -0,04 0,32 >0,999 -0,90 0,82 
Normal - Em pipeta -0,53 0,19 0,043 -1,04 -0,01 

Rombóide - Curvo -0,23 0,55 >0,999 -1,74 1,28 
Rombóide - Em pipeta -0,72 0,49 0,887 -2,07 0,62 

Curvo - Em pipeta -0,49 0,30 0,644 -1,30 0,33 

Total 

T0 – T2 

Normal - Rombóide -0,15 0,30 >0,999 -0,96 0,65 
Normal - Curvo -0,13 0,34 >0,999 -1,05 0,79 
Normal - Em pipeta -0,81 0,20 0,001 -1,35 -0,27 

Rombóide - Curvo 0,03 0,41 >0,999 -1,06 1,12 
Rombóide - Em pipeta -0,66 0,30 0,170 -1,45 0,14 

Curvo - Em pipeta -0,68 0,34 0,276 -1,59 0,23 

T0 – T1 

Normal - Rombóide -0,08 0,18 >0,999 -0,57 0,40 
Normal - Curvo -0,09 0,21 >0,999 -0,64 0,47 
Normal - Em pipeta -0,48 0,12 0,001 -0,81 -0,16 

Rombóide - Curvo 0,00 0,24 >0,999 -0,66 0,65 
Rombóide - Em pipeta -0,40 0,18 0,163 -0,88 0,08 

Curvo - Em pipeta -0,40 0,20 0,330 -0,94 0,15 

Comparações múltiplas de Bonferroni             
Fonte: O autor 

 

A tabela 5.11 descreve que, em T0 – T2, no GLED e no total, dentes com MAR 

“em pipeta” apresentaram, em média, RRA estatisticamente maior que dentes com 

MAR normal (p = 0,002 e p = 0,001 respectivamente). Em T0 – T1, a RRA foi em 

média estatisticamente maior para dentes com MAR “em pipeta” que em dentes com 

MAR normal, para o GC e para o total (p = 0,043 e p = 0,001 respectivamente). Já em 

T1 – T2, a RRA no GLED foi estatisticamente maior para dentes com MAR “em pipeta” 

que para dentes com MAR normal e rombóide (p < 0,001 e p = 0,010 

respectivamente). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

De acordo com os resultados do presente estudo, não foi encontrada diferença 

estatisticamente significante entre os dois grupos avaliados em T1 – T2 (tabela 5.6) 

para nenhum dos dentes considerados, o que sugere que o LED não influenciou o 

grau de RRA dos incisivos superiores e inferiores durante a mecânica de retração 

anterior. Considerando que não foi encontrado nenhum estudo na literatura que 

analise a fase de retração anterior da mesma forma como foi feito no nosso estudo, 

não há possibilidade de estabelecer comparações. No entanto, uma RRA que não 

excedeu os valores normalmente descritos na literatura foi encontrada por Nimeri et 

al. (86). Porém esses autores avaliaram apenas a fase de alinhamento e nivelamento 

e não tiveram grupo controle. 

Ao avaliarmos a tabela 5.3, que corresponde ao período total do tratamento 

ortodôntico (T0 – T2), verifica-se uma diferença estatisticamente significante para o 

incisivo lateral inferior direito (p=0,049), indicando que a RRA foi estatisticamente 

menor no GLED que no GC. 

Para interpretarmos melhor a tabela 5.3, é importante avaliarmos também a 

tabela 5.5, que descreve as RRA em T0 – T1. Nesta tabela, verifica-se uma diferença 

estatisticamente significante entre os grupos para o incisivo lateral inferior direito 

(p=0,044). Porém, como nesta fase não havia ainda sido aplicado o LED, essa divisão 

entre os grupos tinha apenas uma conotação didática e não um valor terapêutico. Isto 

significa que a RRA observada já estava presente antes de iniciar a fase de retração. 

Diante desses achados, tentou-se buscar o motivo pelo qual essa diferença 

apresentou-se significante entre esses tempos (T0 – T1).  

Fez-se necessário analisar individualmente os casos, e revelou-se que o 

paciente número 9, pertencente ao GC, apresentou a maior quantidade de RRA na 

fase de alinhamento e nivelamento, com valores muito acima da média dos grupos 

(tabela 5.7). Sendo assim, o referido paciente foi temporariamente excluído da 

amostra e o teste estatístico novamente aplicado. O resultado é visualizado na tabela 

5.4, verificando-se que a RRA em T0 – T2 não diferiu estatisticamente entre os grupos 

em nenhum dos dentes (p > 0,05), à diferença de quando os dados foram analisados 

incluindo esse paciente. Na análise da eventual RRA de T1-T2, observou-se que não 
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houve diferença entre os grupos mesmo incluindo o paciente número 9. Isto indica 

que esse paciente não apresentou RRA significativa adicional na fase de retração. 

Na avaliação detalhada da tabela 5.6, observa-se que para os 8 incisivos 

avaliados, em 5 deles (incisivos central e lateral superiores esquerdos; incisivos 

central e lateral inferiores esquerdos e incisivo central inferior direito) o GLED 

apresentou quantidade de RRA numericamente maior, porém não significativa 

estatisticamente, quando comparado ao GC. Visando discutir com dados da literatura, 

as comparações são difíceis de serem estabelecidas, uma vez que os estudos 

publicados (45,87–89) foram realizados em modelos animais e com protocolos 

diferentes. 

Não existem na literatura estudos clínicos que afirmem haver inibição do 

processo de RRA quando aplicado o LED, apenas encontram-se estudos conduzidos 

em animais (27,28,92). 

O presente estudo também se propôs a comparar a associação entre o formato 

da raiz dentária ao início do tratamento e o grau de reabsorção radicular observada 

ao final do tratamento, uma vez que um dos fatores predisponentes para a reabsorção 

radicular é a morfologia do ápice da raiz dentária (6).  

A avaliação da tabela 5.10 permite verificar que as RRA diferiram  

estatisticamente entre as MAR. Por meio da análise da tabela 5.11, verifica-se que em 

ambos os grupos (GC e GLED) a MAR que apresentou estatisticamente maior RRA 

foi a morfologia “em pipeta”. Este resultado corrobora os achados da literatura, que 

em tratamentos ortodônticos convencionais, há maior predisposição de ocorrência de 

RRA em dentes cujos ápices são mais afilados, pois a força se concentra mais na 

região de afunilamento terminal da raiz (6,57,114). No entanto, se avaliarmos 

detalhadamente a tabela 5.11, é possível verificar que no GC a morfologia “em pipeta” 

apresentou maior RRA no período T0 – T1, período esse em que não houve a 

influência do LED e, por isso, não é possível compararmos os grupos. A avaliação 

detahada da tabela 5.10 permite verificar que, no período correspondente à ação do 

LED (T1 – T2), no GC não houve diferença significativa entre as MAR (p=0,898), 

enquanto que a diferença foi estatisticamente significante no GLED (p=0,001), sendo 

que a MAR “em pipeta” foi a que apresentou RRA estatisticamente significante (tabela 

5.11).  

Ekizer et al. (88) e Friedrichsdorf (89) concluíram que a fototerapia com LED 

provocou o aumento no número de células clásticas. Diante disso, pode-se especular 
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que a possibilidade de um aumento no número de células clásticas, associada a uma 

MAR mais susceptível (6,57,114), favoreceu a RRA nos dentes com ápice “em pipeta” 

no GLED. 

Um outro aspecto interessante de ser observado é com relação ao paciente 

número 9. Na tabela 5.9 verifica-se que a MAR de todos os incisivos superiores e 

inferiores foi classificada como morfologia “em pipeta”, o que pode ter influenciado na 

RRA dos incisivos observada em T0 – T1. 

Nos pacientes do presente estudo que receberam a fotobiomodulação (GLED), 

o aparelho de LED forneceu luz com um comprimento de onda de 850 nm e uma 

densidade de energia de 10,8J/cm2. Tais características enquadram-se nas 

recomendadas pela literatura, que sugere que a fototerapia para procedimentos 

ortodônticos é mais efetiva em baixas doses de irradiação, uma vez que a transmissão 

da radiação pelo tecido está diretamente relacionada ao comprimento de onda, o qual 

é considerado ótimo entre 500 e 1200 nm (115). Além disso, uma densidade de 

energia acima de 20J/cm2 pode inibir o estímulo (29,116). 

As medidas encontradas no presente estudo podem ser consideradas fiéis em 

comparação ao tamanho real dos incisivos nos tempos avaliados nesta pesquisa, uma 

vez que a TCFC é comprovadamente um método de análise acurado e preciso para 

avaliação de RRA (96,98). Além disso, a utilização do software e-Vol DX, para 

obtenção e mensuração das imagens tomográgicas, é reconhecida em âmbito 

internacional (117). O software é capaz de gerar imagens de alta qualidade e nitidez 

a partir de capturas tomográficas de menor resolução, o que implicou em alta 

reprodutibilidade das medidas avaliadas (tabela 5.1). 

As capturas tomográficas utilizadas no presente estudo foram realizadas com 

voxel de reconstrução de 0,4mm, o que poderia implicar em questionamentos quanto 

à capacidade diagnóstica na detecção da RRA. No entanto, Liedke et al. (118) e 

Sherard et al. (96) avaliaram a precisão e a confiabilidade das medidas de 

comprimento dentário e comprimento radicular de dados volumétricos de TCFC com 

diferentes resoluções de voxel (0,2mm, 0,3mm e 0,4mm) e concluíram que os valores 

da TCFC foram semelhantes e não dependeram da resolução do voxel adotada. 

Além disso, quando se trata de TCFC, a exposição à radiação é um fator de 

preocupação. Apesar de todas as capturas tomográficas terem sido realizadas 

conforme ao princípio de ALARA (As Low As Reasonably Achievable), que estabelece 

que todas as exposições devem ser mantidas tão baixas quanto razoavelmente 
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possível, o fato de a resolução do voxel não interferir nos resultados favoreceu ainda 

mais o paciente, uma vez que um voxel maior utiliza um menor tempo de varredura 

para a aquisição da imagem. 

De acordo com as normas preconizadas tanto pelo CNEN (Comissão Nacional 

de Energia Nuclear) (119) quanto pela Comissão Internacional de Proteção 

Radiológica (120), o limite anual de dose de radiação para público em situação 

operacional normal é de 1 mSv (milisievert), que corresponde a 1000 µSv 

(microsievert). Nas diretrizes da Comissão Européia para TCFC para radiologia dental 

e maxilofacial (121), o intervalo de dose efetiva de radiação para a captura tomográfica 

de maior FOV é de 30 µSv a 1073 µSv. O tomógrafo utilizado para a obtenção das 

imagens de TCFC de face total, avaliadas no presente estudo, forneceu uma dose 

efetiva de 182 µSv (0,182 mSv) (122), ou seja, uma dose bem abaixo da preconizada 

pelo CNEN e pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica e dentro do 

intervalo adotado pela Comissão Européia. Além disso, o intervalo de tempo entre a 

aquisição das imagens tomográficas em T0, T1 e T2 foi no mínimo de 1 ano para todos 

os pacientes. 

Embora o equilíbrio risco-benefífio ainda esteja fortemente tendendo ao 

benefício, há necessidade de cautela, e a tomografia computadorizada deve ser 

solicitada quando da apropriada indicação. 

Uma limitação do presente estudo foi o pequeno tamanho da amostra, que 

pôde ser atribuído aos rigorosos critérios de seleção e seguimento dos pacientes para 

garantir que todos os participantes estivessem no mesmo estágio durante o período 

do tratamento ortodôntico, na época de sua realização. 

Diante das evidências apresentadas, baseados na constatação de que a RRA 

provocada pelo tratamento ortodôntico é geralmente leve (55,123–125), e na premissa 

de que esse processo cessa no momento em que a força é suspendida (124,126,127), 

diversos autores concordam que as melhorias estéticas e funcionais da terapia 

ortodôntica justificam os riscos (1,2,55,58).  

Este estudo foi rigorosamente realizado e para tanto foi escolhida a fase de 

retração anterior, por considerá-la ser a única fase na qual se pode padronizar, para 

todos os pacientes, o tipo e a quantidade de movimento ortodôntico. Porém, não 

existindo na literatura outros estudos clínicos que permitam uma comparação com o 

nosso, faz-se necessário realizar estudos futuros com amostras maiores. 
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 7 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados obtidos no presente estudo pôde-se concluir que: 

 

Na comparação quanto ao grau de reabsorção radicular apical entre o grupo 

LED e o grupo controle:  

 

 Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos, 

indicando que a aplicação de LED não influenciou o grau de reabsorção 

radicular apical dos incisivos superiores e inferiores durante a mecânica de 

retração anterior. 

 

 

Na avaliação da associação entre a morfologia do ápice radicular e a 

quantidade de reabsorção radicular apical: 

 

 Ao final do tratamento, dentes com morfologia do ápice radicular “em pipeta” 

apresentaram reabsorção radicular apical estatisticamente significante no 

GLED. 
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