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RESUMO 
 

Este estudo é um ensaio clínico randomizado duplo-cego que avaliou a influência do 

laser de baixa intensidade (LBI) na movimentação ortodôntica de caninos superiores 

e inferiores, comparando-os aos caninos contralaterais não irradiados (controle). 

Foram selecionados 11 pacientes, portadores de má oclusão de Classe I com 

indicação de extração dos primeiros pré-molares superiores e inferiores. O laser 

infravermelho de baixa intensidade foi aplicado após a ativação da retração inicial 

dos caninos, realizada através de mola NiTi com uma força de 150g. A aplicação do 

laser foi realizada em 10 pontos (5 por vestibular e 5 por lingual) nos caninos 

superiores e inferiores, utilizando o seguinte protocolo, em dose única mensal: 

canino inferior por vestibular e lingual e canino superior por vestibular – 

Comprimento de onda de 780nm; Potência de 40mW; densidade de energia de 

10J/cm2; 10 segundos por ponto; energia por ponto de 0,4J, uma energia total de 

aplicação de 4J para o canino inferior e 2J por vestibular dos caninos superiores e 

para o canino superior por palatino o protocolo foi - Potência de 70mW; densidade 

de energia de 35J/cm2; 20 segundos por ponto; 1,4J de energia por ponto, energia 

total de 7J por palatino e total de 9J para o canino superior. A retração durou 3 

meses, num total de 3 aplicações de laser. Para mensuração da quantidade de 

movimentação dos caninos retraídos, medições clínicas mensais foram realizadas 

com paquímetro digital, logo após as extrações dentárias e antes de cada aplicação 

do laser. Para comparação da velocidade da movimentação ortodôntica entre os 

lados irradiado e não irradiado nos três períodos avaliados, foi empregada a Análise 

de Variância a um critério de medidas repetidas, seguida do Teste de Tukey. Para 

verificação da integridade tecidual, foram efetuadas radiografias periapicais iniciais e 

finais dos caninos retraídos, nas quais foram avaliados uma possível reabsorção na 

crista alveolar, por meio da distância da crista óssea alveolar até a junção cemento-

esmalte e os níveis de reabsorção radicular, por meio do índice de Levander e 

Malmgreen. Para isto, foi empregado o teste não paramétrico de Wilcoxon. Em todos 

os testes adotou-se nível de significância de 5%. Os resultados demonstraram que 

não houve diferença estatisticamente significante na velocidade de retração dos 

caninos irradiados comparados aos não irradiados, em nenhum dos períodos 

avaliados. Em relação à influência do LBI nos níveis de reabsorções radiculares e 

ósseas, não foram encontradas diferenças significantes entre os grupos estudados. 

Concluiu-se assim que o LBI, no protocolo utilizado, não foi eficiente na aceleração 

da movimentação dentária e não promoveu danos aos tecidos de suporte do dente. 

 

Palavras-chave: Terapia a Laser de Baixa Intensidade. Movimentação Dentária. 

Radiografia Dentária. 
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ABSTRACT 
 

Influence of low-level laser irradiation on orthodontic movement – clinical and 
radiographic evaluation 

 

This study is a double-blind randomized clinical trial that evaluated the influence of 

low-intensity laser on orthodontic movement of upper and lower canine teeth, 

compared to the non-irradiated contralateral canines (control). Eleven patients with 

Class I malocclusion with indication of extraction of the first upper and lower 

premolars were selected. The infrared low-level laser was applied after the activation 

of initial retraction of the canine teeth, performed with NiTi coil springs with force of 

150g. The laser application was performed in 10 points (5 buccal and 5 lingual) in the 

upper and lower canines, using the following protocol, in an only monthly dose: 

Lower canine buccal and lingual and upper canine buccal – 780 nm wavelength; 

40mW power; an energy density of 10 J/cm2; 10 seconds per point; energy per point 

0,4J, a total energy of 4J applying to the lower canine and 2J the buccal of the upper 

canines and upper canine palatally - 70mW of power; an energy density of 35J/cm2; 

20 seconds per point; 1,4J energy per point, the total energy 7J and total 9J to the 

upper canine. The retraction lasted three months, a total of three laser applications. 

To measure the amount of movement of canines retracted, monthly clinical 

measurements were made with a digital caliper (Mitutoyo - Japan), after tooth 

extractions and before each laser application. To compare the speed of orthodontic 

tooth movement between the irradiated and non-irradiated sides at the three 

movement stages, repeated measures one-way analysis of variance was used, 

followed by the Tukey test. For evaluation of tissue integrity, initial and final periapical 

radiographs of retracted canines were obtained, to evaluate a possible alveolar crest 

resorption by assessment of the distance from the alveolar bone crest to the 

cementoenamel junction, as well as the level of root resorption by the Levander and 

Malmgreen index, which was evaluated only on retracted canines. The non-

parametric Wilcoxon test was applied for that purpose. In all tests we adopted a 

significance level of 5%. The results showed no statistically significant difference 

between the amount of retraction of the irradiated canines compared to the non-

irradiated ones, in all evaluated periods. Regarding the influence of LLL in the levels 

of root and bone resorption, no significant differences between groups were found. It 

was therefore concluded that LLL in the protocol used was not effective in the 

acceleration of tooth movement and did not cause damage to the supporting tissues 

of the tooth. 
 

Keywords: Laser Therapy, Low-Level. Tooth Movement. Radiography, Dental. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 

Novas tecnologias, materiais e conhecimento vêm sendo implementados para 

promover um tratamento ortodôntico cada vez mais rápido e fisiológico aos 

pacientes, tornando-se mais vantajoso e eficiente. Um dos recursos consiste na 

aplicação do laser, em que pesquisas (BRUGNERA; ZANIN, 2001; BRUGNERA; 

LADALARDO; CRUZ, 2003; GENOVESE, 2007; SOUSA et al., 2011; LAGES, 2011; 

SOUSA, 2013) visam aumentar a eficácia da movimentação dentária e diminuir o 

desconforto dos pacientes (LAGES, 2011).  

O termo “laser”, procedente da língua inglesa, é o acrônimo de Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Amplificação da Luz por Emissão 

Estimulada de Radiação). É uma forma de energia que se transforma em energia 

luminosa, visível ou não, dependendo da matéria que produz a radiação. De acordo 

com a potência de emissão, o laser pode ser classificado em laser de alta, média e 

baixa intensidade, sendo este último o de maior interesse na Ortodontia. O Laser de 

Baixa Intensidade ou LBI (também denominado laser de baixa potência, laser mole, 

laser frio, laser terapêutico ou “soft laser”) não apresenta potencial destrutivo e 

promove a biomodulação tecidual (inibição ou estimulação) (LIM; LEW; TAY, 1995; 

TURHANI et al., 2006; SOUSA et al., 2011; ANGELIERI et al., 2011, LAGES, 2011; 

SOUSA, 2013), além de possuírem ação de analgesia e anti-inflamatória (RYDEN; 

BJELKHAGEN; SODER, 1975; THEODORO et al., 2001; MATEOS, 2005; SOUSA et 

al., 2011; LAGES, 2011; SOUSA, 2013).  

Na Ortodontia, o LBI tem se mostrado eficiente no processo de 

fotobioestimulação, proporcionando, de uma forma mais acelerada, a remodelação 

óssea necessária para a movimentação dentária induzida ortodonticamente, com 

diminuição do tempo de tratamento e de custos por parte do paciente (CRUZ et al., 

2004; YOUSSEF, et al., 2008; CAMACHO; CUJAR, 2010; ORLANDO, 2010; SOUSA 

et al., 2011; DOSHI-MEHTA; BHAD-PATIL, 2012; GENC et al., 2012; DOMINGUEZ; 

GÓMEZ; PALMA, 2013). A maioria desses estudos, revelam a aplicação do laser 

mais de uma vez por mês para promover essa aceleração (CRUZ et al., 2004; 

YOUSSEF, et al., 2008; CAMACHO; CUJAR, 2010; SOUSA et al., 2011; DOSHI-

MEHTA; BHAD-PATIL, 2012; GENC et al., 2012; DOMINGUEZ; GÓMEZ; PALMA, 
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2013), apresentando-se incompatíveis com a prática clínica diária,  devido a 

necessidade de várias consultas mensais. 

De acordo com CONSOLARO (2007) dentre as alterações teciduais que 

podem ocorrer devido à mecânica ortodôntica as mais frequentes são as 

reabsorções da crista óssea alveolar e do ápice radicular. Sendo o meio de 

diagnóstico mais comum e eficaz utilizado para detecção desses danos, a 

radiografia periapical.  

Com o avanço tecnológico as imagens radiográficas tornaram-se também 

digitais (diretas e indiretas) e criaram expectativas com relação aos exames de 

diagnósticos mais sensíveis e específicos em diversas áreas da Odontologia, 

sobretudo, na Ortodontia. Isto aconteceu, pois os sistemas digitais possibilitaram ao 

operador manipular as imagens, as quais podem ser ampliadas, transformadas em 

forma negativa, sofrer alteração de contraste e brilho, colorização da imagem e 

pseudo 3D (relevo), de forma a facilitar o diagnóstico. Além disso, medidas lineares 

e angulares também podem ser obtidas por meio de ferramentas dos softwares dos 

sistemas digitais, tão bem, quanto quantificar os tons de cinza existente em uma 

determinada área radiográfica (WENZEL; GRONDAHL, 1995; FORSYTH et al., 

1996; MOL, 2000; ABRAHÃO et al., 2009).  

Há apenas dois estudos na literatura (ORLANDO, 2010; LAGES, 2011) que 

analisaram a influência do LBI na velocidade da movimentação ortodôntica utilizando 

o protocolo de dose única mensal, com resultados divergentes no que se refere à 

fotorresposta. Poucos ensaios clínicos em humanos avaliaram a influência do LBI no 

grau de reabsorção da crista óssea alveolar  (CRUZ et al., 2004; YOUSSEF et al., 

2008; SOUSA et al., 2011; DOSHI-MEHTA; BHAD-PATIL, 2012; SOUSA, 2013) e no 

ápice radicular (CRUZ et al., 2004; YOUSSEF et al., 2008; SOUSA et al., 2011; 

DOSHI-MEHTA; BHAD-PATIL, 2012; SOUSA, 2013; NIMERI et al., 2014) após a 

movimentação ortodôntica. Buscou-se no presente estudo analisar, por meio da 

avaliação clínica, a influência do LBI na velocidade da movimentação ortodôntica 

nos caninos no momento de sua retração inicial, com protocolos específicos para 

mandíbula e maxila e em aplicação mensal única. Também avalia os efeitos da 

laserterapia na integridade tecidual, por meio de radiografias, após a mecânica de 

retração inicial de caninos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A revisão de literatura foi dividida em três partes distintas para um melhor 

entendimento do leitor, como consta a seguir:  

2.1 Força ortodôntica e biologia do movimento dentário induzido  

2.2 Laser de baixa intensidade 

• 2.2.1 Efeitos do laser de baixa intensidade na movimentação 

ortodôntica em humanos 

• 2.2.2 Efeitos do laser de baixa intensidade na integridade 

tecidual, estudos em animais e humanos 

2.3 Radiografia 

� 2.3.1 Radiografia periapical como recurso diagnóstico da 

reabsorção óssea e radicular 

� 2.3.2 Radiografia digital indireta 

� 2.3.3 Efeitos biológicos e riscos associados aos raios X 

 

 

2.1 Força ortodôntica e biologia do movimento dentário induzido  

 

O tratamento ortodôntico é baseado no princípio do movimento dentário, se 

uma pressão prolongada for aplicada o dente sofrerá deslocamento (SOUSA, 2008; 

SOUSA, 2013). 

Teorias buscam explicar a origem da movimentação dentária após a 

aplicação de força sobre o dente (KRISHNAN; DAVIDOVITCH, 2006; MEIKLE, 

2006). As mais importantes são a teoria da pressão-tensão (SCHWARZ, 1932), a 

teoria da bioeletricidade (BASSETT; BECKER, 1962) e a combinação de ambas 

(MOSTAFA; WEAKS- DYBVIG; OSDOBY, 1983; PROFFIT, 2001).  

A teoria da pressão-tensão descreve que a aplicação de uma força 

ortodôntica sobre um dente promove alterações que remodelam os tecidos dentários 

e periodontais. O movimento ortodôntico promove regiões de pressão e tensão no 

ligamento periodontal que podem ocorrer lentamente ou rapidamente, dependendo 

das características físicas da força aplicada e da quantidade de resposta biológica 
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do ligamento periodontal (KRISHNAN; DAVIDOVITCH, 2006; CONSOLARO, 2012). 

A raiz comprime o ligamento periodontal por um intervalo de tempo e o osso alveolar 

é reabsorvido, no lado de pressão, e deposita-se novo osso no lado onde o 

ligamento está sendo tracionado pela raiz, lado de tensão (REITAN; RYGH, 1996; 

PROFFIT, 2001). Estes fenômenos se dão pelo desencadeamento de uma cascata 

de mediadores químicos responsáveis pela inflamação dos tecidos periapicais após 

a aplicação de forças ortodônticas sobre o elemento dental (PROFFIT, 2001).  

A teoria da bioeletricidade ou modelo bioelétrico relaciona o movimento 

dentário com mudanças no metabolismo ósseo controladas pelos sinais elétricos. Os 

cristais de hidroxiapatita e o colágeno, por pressão ou tensão podem gerar 

modificações eletromagnéticas ao seu redor. Essas modificações promovem 

estímulos ao estresse nas células da região periodontal e óssea, acumulando-se 

mediadores da remodelação óssea na interface periodontal. Em áreas 

eletronegativas ocorre a formação de osso com elevada atividade osteoblástica e em 

áreas eletropositivas há reabsorções ósseas evidenciando-se elevada atividade 

osteoclástica (RYGH; MOYERS, 1991; CONSOLARO, 2012). 

Mostafa, Weaks-Dybvig e Osdoby (1983) apud Vasconcelos (2013) 

propuseram um modelo hipotético, com duas explicações para a interação entre as 

teorias (tensão-pressão e bioelétrica) na movimentação dentária. Na primeira, a 

força ortodôntica cria um vetor de pressão-tensão, fazendo com que o osso se 

deflexione, gerando uma polarização tecidual bioelétrica, e subsequente 

remodelação óssea. Com a evidência da síntese de prostaglandinas (PGLs) e com a 

estimulação de sinais elétricos, este fenômeno, juntamente com a polarização 

elétrica da membrana, age na superfície celular via nucleotídeo cíclico, gerando 

alterações nos níveis intracelulares dos segundos mensageiros. Este efeito, por sua 

vez, leva a modificações na proliferação, diferenciação e ativação celular. 

Descrevem, ainda, a direção e controle do movimento dentário com a ajuda de 

cargas diferentes formadas nos lados côncavo e convexo do osso deflexionado. A 

matriz com carga polarizada – em áreas eletricamente neutras ou positivas – 

promove atividade osteoclástica, enquanto que a eletronegatividade sustentada pela 

atividade osteoblástica pode trocar a polarização da membrana celular, levando a 

alterações nos níveis de adenosina monofosfato cíclico (AMPc). Na segunda, supõe-

se que após  a força ser aplicada, ocorre um aumento da permeabilidade vascular e 

infiltração celular, desencadeando um processo inflamatório envolvendo os tecidos 
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periodontais. Linfócitos, monócitos e macrófagos invadem estes tecidos, 

aumentando a liberação de prostaglandinas e a secreção de enzimas hidrolíticas . A 

elevação local das prostaglandinas e o subsequente aumento nas concentrações de 

AMPc aumentam a atividade osteoclástica. As enzimas hidrolíticas secretadas, como 

as colagenases, dissolvem a matriz extracelular mecanicamente pressionada. 

Em relação à força que deve ser aplicada sobre o dente, estudos 

experimentais trabalham sobre a hipótese de existir uma força ótima a qual induz um 

padrão de movimentação dentaria máximo quando o aparelho ortodôntico é 

instalado (SCHWARZ, 1932). Esta força difere entre as espécies, e é afetada pela 

idade, sexo, alterações hormonais, e fatores dietéticos; além disto, um padrão de 

forca ótimo pode variar conforme a área da superfície radicular fazendo com que a 

pressão na interface dente/osso seja de uma importância clínica primordial 

(STOREY, 1973).  

Storey e Smith (1952) ao estudar o movimento ortodôntico distal dos caninos, 

sugeriram que há uma variação ideal de força entre 150 a 200g na interface do osso 

alveolar com o ligamento periodontal a qual produz uma quantidade máxima de 

movimento dentário. Uma pressão abaixo dessa taxa não promoveu movimento do 

dente, e com uma força acima da ideal, a taxa de movimento dentário decresceu e 

chegou à zero em uma semana. 

De acordo com Reitan, em seus clássicos estudos de 1964 e 1974, definiu a 

força ótima como uma força apenas suficiente para aumentar a atividade celular nos 

tecidos circundantes ao elemento dentário e permitir movimento, reduzindo o risco 

de reabsorção radicular.  

Para Mao, Wang e Kopher (2003) a mecanoterapia ortodôntica tem como 

objetivo primordial o movimento do dente por meio de alterações adaptativas e 

remodelações nos tecidos periodontais e para se conseguir isso, uma força de 20 a 

150g por dente deve ser aplicada.  

O conceito atual de força ideal consiste num estímulo mecânico extrínseco, 

que evoca uma resposta celular que objetiva restaurar o equilíbrio da área por meio 

da remodelação periodontal. Logo, a carga mecânica que leva ao máximo 

movimento dentário com risco mínimo aos tecidos dentários, ao ligamento 

periodontal e ao osso alveolar, é considerada ideal. Esse conceito significa que há 

uma força de certa magnitude e características temporais, capaz de produzir um 

máximo movimento dentário, sem prejuízo aos tecidos, e com máximo conforto para 
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o paciente. De acordo com esse conceito, a força ideal pode ser diferente para cada 

dente e para cada paciente. Clinicamente, a relação entre a magnitude de força 

ortodôntica e o nível de movimento dentário obtido durante o tratamento ativo, deve 

ser considerada como um método prático na identificação da força ideal para cada 

indivíduo (REN; MALTHA; KUIJPERS-JAGTMAN, 2003).  

Na movimentação dentária, os cementoblastos podem morrer quando a força 

aplicada sobre os dentes comprimiu de tal forma os vasos do ligamento periodontal, 

que estas células entraram em necrose ou migraram. Desta forma, a superfície 

radicular, desprotegida pela ausência dos cementoblastos, pode ser ocupada por 

“cementoblastos-like”, advindos do osso vizinho, e estes organizarem as unidades 

osteorremodeladoras, dando início à reabsorção radicular associada ao movimento 

ortodôntico (SANTA MARIA JÚNIOR, 2009).  

A aplicação de uma força ortodôntica promove um processo inflamatório  na 

região, pois trata-se de um mecanismo natural frente ao estímulo biológico local. A 

movimentação dentária, realizada através de forças leves e controladas, vai gerar 

reabsorção óssea local gerando movimentação dentária. Já a utilização de forças 

intensas e não controladas caracterizam-se como uma agressão ao organismo 

gerando reabsorções dentárias e ósseas à distância do local onde foram aplicadas 

(CONSOLARO, 2005).  

Em geral, após a aplicação de uma força o movimento dental ocorre em três 

fases: na primeira, em um rápido movimento o dente invade o espaço do ligamento 

periodontal; na segunda, o movimento ocorre relativamente lento, ou não ocorre 

devido hialinização do ligamento periodontal em áreas de compressão; e na fase 

final os dentes começam  a se mover rapidamente através da lâmina dura alveolar, e 

ocorre reabsorção óssea frontal (BURSTONE, 1962;  STOREY, 1973).  

O movimento inicial está diretamente relacionado com a espessura do 

ligamento periodontal (STOREY, 1973). Durante a segunda fase, também conhecida 

por fase ativa ou intermediária, ocorre um aumento na quantidade de citosinas, 

fatores de crescimento e produtos do ácido araquidônico na região de pressão. Em 

decorrência da liberação de mediadores químicos, associados à lesão tecidual 

induzida, pode haver aumento da permeabilidade vascular e, formação de exsudato 

e infiltrado inflamatório. Dependendo da intensidade e da distribuição da força, 

ocorre a formação de áreas de hialinização, proporcional ao grau de hipóxia 

causado pela compressão do ligamento periodontal. Na fase final, o movimento 
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resulta da dissipação da força aplicada e, nesta etapa, o estresse celular e a 

inflamação, não têm mais estímulos, ocorrendo a redução dos mediadores celulares 

inflamatórios locais (CONSOLARO, 2012).  

De acordo com Krishnan; Davidovitch (2006) e Consolaro (2012) um processo 

de inflamação aguda marca a fase inicial do movimento dentário ortodôntico, 

caracterizado por vasodilatação periodontal e migração de leucócitos dos capilares 

sanguíneos. Como qualquer outro agente, uma força  aplicada no ligamento 

periodontal promove diretamente a compressão ou estresse mecânico das células e 

pode produzir proteínas livres no meio intersticial por destruição eventual de 

algumas células. O colabamento dos vasos sanguíneos pela pressão exercida 

promove hipóxia ou anóxia, e também pode gerar proteínas livres, decorrentes da 

destruição ou da desorganização de fibras colágenas e da matriz extracelular. Essas 

proteínas liberadas fazem com que os mastócitos do ligamento periodontal 

degranulem, liberando histamina e promovendo ainda a síntese de neuropeptídeos 

pelas terminações nervosas livres. Esses dois fenômenos desencadeiam a 

contração das células endotelias e em consequência, acontece a vasodilatação e o 

aumento da permeabilidade vascular, estabelecendo-se a exsudação plasmática. 

Aproximadamente 90 minutos após a aplicação de uma força no ligamento 

periodontal estabele-se o início do infiltrado inflamatório.  

Essas células migratórias, principalmente os macrófagos, são encontrados 

em maior quantidade no espaço intersticial entre 24 a 72 horas. Enquanto fagocitam 

as proteínas desnaturadas e tecido necrótico são grandes produtores de substâncias 

para o meio extracelular, como as citosinas, fatores de crescimento e produtos do 

ácido araquidônico, como por exemplo, prostaglandinas, além de outros mediadores 

importantes. Esses mediadores exercem quimiotaxia para as células mesenquimais, 

células endoteliais, fibroblastos e osteoblastos, efetivando também estímulos à 

proliferação e síntese por parte dessas células, remodelando os tecidos periodontais 

e facilitando o movimento dentário (INTERLANDI, 1999; CONSOLARO, 2005).  

O processo inflamatório agudo que define a fase inicial do movimento dentário 

ortodôntico é predominantemente exsudativo, no qual o plasma e leucócitos deixam 

os capilares em áreas do ligamento periodontal (LP). Um ou dois dias depois, a fase 

aguda da inflamação é substituída por um processo crônico que é principalmente 

proliferativo, envolvendo fibroblastos, células endoteliais, osteoblastos (KRISHNAN; 

DAVIDOVITCH, 2006), e células osteoprogenitoras (INTERLANDI, 1999). A 
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inflamação crônica prevalece até a próxima consulta clínica, quando o ortodontista 

ativa o aparelho, assim iniciando outro período de inflamação aguda, superpondo-a 

à inflamação crônica que está acontecendo.  

Estas fases são importantes para a interpretação das pesquisas 

experimentais, pois a quantificação adequada da movimentação deverá analisar a 

natureza das alterações teciduais que estão ocorrendo, considerando a anatomia do 

dente e dos tecidos correlacionados e, a força aplicada (CONSOLARO, 2012). 

Portanto, se a medida da distância total que um dente movimentou no final do 

experimento, for expressa como um padrão semanal, levará a uma falsa 

interpretação da natureza do processo tissular envolvido (STOREY, 1973).  

A influência de alguns fatores na movimentação dentária induzida, vem sendo 

estudada com a intenção de auxiliar clinicamente na interpretação de resultados e, 

na tentativa de estimular o movimento dentário. Entre estes fatores, apresentam-se 

como estimulantes da movimentação dentária: as prostaglandinas (YAMASAKI; 

MIURA; SUDA, 1980; YAMASAKI; SHIBATA; FUKUHARA, 1982), a vitamina D 

(COLLINS; SINCLAIR, 1988; TAKANO-YAMAMOTO; KAWAKAMI; YAMASHIRO, 

1992), a prostaciclina e o tromboxano A2 (GURTON et al., 2004), a osteocalcina 

(KOBAYASHI et al., 1998; HASHIMOTO et al., 2001), o fator nuclear ligante kappa B 

(KANZAKI et al., 2006), óxido nítrico (AKIN; GURTON; OLMEZ, 2004), estímulos 

elétricos externos (DAVIDOVITCH et al., 1980a, 1980b), hormônios como a tiroxina 

(SHIRAZI; DEHPOUR; JAFARI, 1999),  intervenções cirúrgicas, incluindo distração 

dentária e corticotomias alveolares (MOSTAFA et al., 2009) e a laserterapia 

(KAWASAKI; SHIMIZU, 2000; CRUZ et al., 2004; DOSHI-MEHTA; BHAD-PATIL, 

2012; SOUSA et al., 2011; GENC et al., 2012; SOUSA, 2013).  

 

 

2.2 Laser de baixa intensidade 

 

O termo laser constitui-se em um acrônimo que identifica a seguinte 

expressão inglesa “Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation” e que 

traduzida para o Português quer dizer, Amplificação da Luz por Emissão Estimulada 

de Radiação. O laser é uma radiação, que se encontra no espectro de luz que varia 

do infravermelho ao ultravioleta, passando pelo espectro visível (BRUGNERA 

JUNIOR; VILLA; GENOVESE, 1991; GENOVESE, 2000).  
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O laser se distingue de outras formas de luz devido, principalmente, a três 

características: monocromaticidade, coerência e unidirecionalidade. A 

monocromaticidade significa que a luz laser é pura, ou seja, composta de fótons, 

todos da mesma cor e com o mesmo comprimento de onda. Essa característica é 

importante devido à absorção seletiva do tecido humano. Coerência, quer dizer que 

as ondas viajam ordenadamente em relação ao tempo e suas amplitudes são iguais. 

A coerência mantém-se ao longo do tempo e espaço. Unidirecionalidade ou 

colimação refere-se ao paralelismo existente entre o feixe e o eixo do tubo que 

produz este tipo de energia; a luz laser possui divergência angular muito pequena e 

toda a energia do laser concentra-se precisamente em um ponto focal (BRUGNERA 

JUNIOR; VILLA; GENOVESE, 1991; GENOVESE, 2000; VASCONCELOS, 2013).  

Os aparelhos de laser utilizados na Ortodontia, para aceleração/inibição da 

movimentação dentária ou supressão da dor pós-ativação, podem ser classificados 

de acordo com sua potência, em baixa potência, de acordo com seu meio ativo, em 

gasoso e de acordo com seu aspecto eletromagnético, na faixa do vermelho e 

infravermelho próximo (MELLO; MELLO, 2001; SOUSA, 2013; VASCONCELOS, 

2013).  

O laser de baixa intensidade (LBI), também denominado de laser mole, laser 

frio, laser terapêutico ou soft laser, emite radiações de baixas potências, e possuem 

uma ação analgésica, antiinflamatória, e de biomodulação tecidual (estimulação ou 

inibição). As inúmeras aplicações dos lasers de baixa potência são baseadas 

sobretudo em efeitos fotoquímicos e/ou fotofísicos, que resultam do fato de as 

estruturas constituintes das células absorverem de forma seletiva os diversos 

comprimentos de onda de luz. Os componentes celulares cujo pico de absorção 

coincide com o comprimento de onda da radiação absorvem a maior parte da 

mesma, alterando-se ou destruindo-se. Dessa forma, ao invés de destruir células 

como o laser de alta potência, o de baixa desencadeia dentro delas uma série de 

reações químicas, acelerando alguns processos metabólicos e desacelerando 

outros. Entre os lasers de baixa potência encontram-se os lasers de He-Ne (Hélio-

Neônio) e diodo (Arseneto de gálio – AsGa e Arseneto de gálio e alumínio – AsGaAl) 

(RYDEN; BJELKHAGEN; SODER, 1975; THEODORO, 2001; MATEOS, 2005; 

SOUSA, 2008; VASCONCELOS, 2013). 

De acordo com o espectro eletromagnético, os comprimentos de onda dos 

LBI mais empregados para realizar a fototerapia estão na faixa do vermelho, 
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chamada também de luz visível (de 630 a 700 nanômetros (nm)) e infravermelho 

próximo (de 700nm a 904nm), que determinará a sua capacidade de penetração nos 

tecidos (BRUGNERA JUNIOR; VILLA; GENOVESE, 1991; GENOVESE, 2000; 

MELLO; MELLO, 2001).  

O laser vermelho, por penetrar menos nos tecidos biológicos, é indicado para 

lesões superficiais, enquanto que o infravermelho, mais penetrante, é o de eleição 

para atingir os tecidos profundos, como o ósseo e o nervoso (BRUGNERA JUNIOR; 

VILLA; GENOVESE, 1991; GENOVESE, 2000; MELLO; MELLO, 2001). O 

comprimento de onda de 780nm do laser de diodo (GaAsAl) está na janela óptica do 

infravermelho e tem demonstrado possuir a maior penetração em tecidos humanos, 

quando comparado com outros sistemas de lasers (LIM; LEW; TAY, 1995; SAITO; 

SHIMIZU, 1997; KAWASAKI; SHIMUZI, 2000). 

O mecanismo de bioestimulação do laser, relaciona-se com a capacidade da 

célula em absorver a luz através dos fotorreceptores e, converter esta energia em 

reação fotoquímica. Portanto, o efeito físico inicial do laser é a absorção da luz por 

moléculas específicas nos tecidos. Para a molécula fotorreceptora de luz participar 

da fotomodulação, ela precisa fazer parte de uma estrutura chave que regula uma 

via metabólica (KARU, 1999). Os citocromos, enzimas da cadeia respiratória 

presentes nas mitocôndrias são identificadas como os primeiros “cromóforos da 

bioestimulação” (HARRIS, 1991). O citocromo c oxidase é a enzima que catalisa a 

etapa final da cadeia respiratória da mitocôndria, que é, a transferência dos elétrons 

do citocromo c para o oxigênio molecular (KARU et al., 2008). Estes fotorreceptores, 

são estimulados por comprimentos de onda específicos e pesquisas mostram que a 

mitocôndria estimulada, resulta em energia livre derivada de uma química de oxi-

redução, aumentando a síntese de ATP e o consumo de oxigênio (HARRIS, 1991; 

KARU, 1999). Quando o estado redox da célula é trocado para um estado mais 

oxidado os efeitos da irradiação são positivos aumentando a viabilidade e o 

metabolismo celular, se a tendência é para um estado de redução, os efeitos são 

depressores (KARU, 1999).  

A luz é somente um gatilho para algumas alterações no metabolismo celular. 

A fotoestimulação induz mudanças no citocromo c oxidase e/ou nos componentes 

flavínicos da cadeia respiratória, na mitocôndria. Este evento, pode por sua vez, 

causar outra alteração de  óxido-redução e, modulações nas reações bioquímicas, 

através de um sinal de transdução e amplificação do estímulo. Estes sinais levam a 
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um macro efeito fotobiológico, como mudanças nos parâmetros de homeostasia 

celular (marcados pela síntese de DNA) os quais são usados pelas células 

eucarióticas para regular a sua proliferação. Este mecanismo de gatilho explica 

porque são necessárias doses baixas de estimulação (KARU, 1989; KARU, 1999).  

A absorção da luz tem a capacidade de promover um aumento do 

metabolismo celular de um estado deprimido para um nível normal. Um mecanismo 

limitante provavelmente previne que os níveis metabólicos sejam aumentados muito 

além do normal. Baseando-se nisto, conclui-se que o tratamento bioestimulador, tem 

um efeito seletivo sobre as células deficientes e, os tecidos com funcionamento 

normal não são afetados na mesma intensidade (HARRIS, 1991).  

A magnitude do efeito da irradiação é determinada pelo potencial de oxi-

redução da célula no momento da irradiação, ou seja, do estado fisiológico da célula 

(KARU, 1989), independente do espectro eletromagnético utilizado (KARU; 

ANDREICHUK; RYABYKH, 1993; KARU et al., 2008), mas dependente da absorção 

de um comprimento de onda especifico (KARU, 1999).  

O efeito biomodulador, demonstra ser dose-dependente e as células são 

capazes de serem estimuladas com diferentes densidades de energia, formando o 

mesmo gráfico em forma de sino, com um pico e curva descendente, em um 

intervalo amplo de densidades de energia. As células podem ser estimuladas ou 

não, várias vezes, à medida que a dose vai sendo aumentada, gerando um ciclo 

(KARU; PYATIBRAT; RYABYKH, 1997). Curiosamente, tem sido bem documentado 

que mais de uma função celular (ex. replicação, motilidade e funções secretoras) 

pode ser influenciada de maneira diferente pela irradiação com o mesmo 

comprimento de onda, podendo ser alterada ou permanecer igual (KARU, 1999).  

Para que seja possível entender, medir, escolher e controlar a irradiação dos 

tecidos a serem tratados, é necessário que se conheça o conceito de algumas 

grandezas físicas.  

 

• Potência: informa a capacidade de um equipamento de fornecer energia, 

provocando maior ou menor reação fotobiológica (EDUARDO et al., 

2004).  
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Potência (W) = Energia (J) / Tempo (s)  

 

• Densidade de energia, fluência ou dose (J/cm2): é a quantidade de 

energia aplicada no tecido com relação à área sobre a qual esta energia é 

aplicada, em outras palavras, é a distribuição da energia por unidade de 

área. A unidade, portanto, é J/cm2 (Joule por centímetro quadrado) 

(LIZARELLI, 2007).  

 

• Densidade de energia (J/cm2) = P(W) x T(s)/ A (cm2), sendo P a 

potência,T o tempo de irradiação e A a área da ponta ativa “spot size” do 

aparelho a ser considerada quando o laser é entregue de forma pontual. 

No caso da caneta convencional da MMOptics, a área é 0,04cm2 

(LIZARELLI, 2007).  

 

• Energia: quantidade de luz depositada no tecido tratado, sendo expressa 

em joules (J) (LIZARELLI, 2007).  

 

Energia (J) = Potência (W) x tempo (s)  

 

Para se calcular a energia por ponto, quando temos a densidade de 

energia(DE) e a área do spot size (A) do aparelho utilizado, basta multiplicar-se a 

densidade de energia pela área, como demonstrada na equação abaixo:  

 

E (J) = DE (J/cm2) x A (cm2) 

 

Para se calcular a energia total (Et), basta multiplicar-se a energia por ponto 

pelo número de pontos utilizado. Etotal = E (J) x número de pontos utilizado. 

 

• Densidade de Potência, Irradiância ou Intensidade (W/cm2) (LIZARELLI, 

2007) : é a razão com que a potência é dissipada numa certa área do 

tecido e pode ser calculada da seguinte forma: DP(W/cm2)=P(W) / A, 

onde P é a potência e A, a área do spot size do aparelho utilizado, no 

caso da aplicação ser de forma pontual. 
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Lizarelli (2007) salienta que é importante entender que um laser de potência 

alta, por exemplo, um laser cirúrgico de 20W, aplicado numa área de 10cm2, teria 

uma irradiância de 2 W/cm2. O mesmo laser, numa área de 1 cm2, teria uma 

irradiância de 20W/cm2, o que ocasionaria dano térmico ao tecido se houvesse 

exposição prolongada, porque a mesma potência estaria sendo entregue numa área 

muito menor, e consequentemente a quantidade de energia por segundo, que seria 

absorvida pelo tecido, seria 20 vezes maior. Assim, não é a potência que determina 

dano térmico e sim, a irradiância.  

Os primeiros protocolos que surgiram na literatura consideravam 

principalmente a fluência ou densidade de energia, expressa em J/cm2, para 

comparação e indicação das doses entregues no tecido alvo, pois acreditava-se que 

independentemente da dimensão e configuração do feixe de luz laser, esta se 

espalhava no tecido abrangendo uma área de um centímetro quadrado (ALMEIDA-

LOPES, 2004). Essa metodologia de cálculo tem sido abandonada, visto que esse 

“espalhamento” da luz laser ocorre de maneira distinta em tecido mole e tecido duro, 

ou em tecido mole pigmentado e em tecido mole sem pigmentação (DMC, 2005).  

Recentemente, tem sido utilizada a área de secção transversal do feixe de luz 

laser ou “spot size” (cm2) para cálculo da fluência, visando garantir protocolos 

estáveis (EDUARDO et al., 2004; GENOVESE, 2007; LIZARELLI, 2007).
 A energia 

poderá ser indicada tanto pela energia total (J) quanto pela densidade de energia 

(dose ou fluência). Entretanto, utilizar a energia total como único parâmetro para o 

protocolo clínico não permite saber qual é a área do tecido-alvo, nem ao menos se a 

irradiação foi realizada por varredura ou por pontos. Além disso, não será possível 

saber qual foi a potência empregada, muito menos por quanto tempo. Por isso, 

necessita-se da menção da densidade de energia (J/cm2), mas ainda assim, deverá 

ser acrescida do comprimento de onda e da metodologia utilizada (por ponto ou 

varredura), além da área (diâmetro do “spot size”) e outros dados, como energia 

total, energia por ponto, número de pontos, etc (LIZARELLI, 2007).  

 

2.2.1 Efeitos do laser de baixa intensidade na movimentação  ortodôntica 

em humanos 

 

A primeira pesquisa realizada em humanos avaliando o LBI na movimentação 

ortodôntica publicada na literatura foi a de Cruz et al. (2004). Foram selecionados 11 
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pacientes, com idades entre 12 e 18 anos e necessidade de extração de pré-

molares para posterior retração de caninos. Após a extração dos primeiros pré-

molares, instalou-se o aparelho ortodôntico fixo total e realizou-se o nivelamento e 

alinhamento até o fio retangular. Em seguida os caninos foram retraídos com molas 

de NiTi e força de 150g. Para avaliação da movimentação dentária  foram realizadas 

medições clínicas mensais (0o, 3o, 7o, 14o e 21o dia) com o paquímetro digital, cujos 

pontos de referência foram mesial do tubo do primeiro molar e a distal da canaleta 

do braquete do canino do mesmo lado. O laser de diodo, com comprimento de onda 

de 780nm foi aplicado de forma pontual e por contato em apenas um dos lados 

escolhido aleatoriamente com o seguinte protocolo de aplicação: potência de 20mW, 

densidade de energia de 5J/cm2, 10 pontos (5 por vestibular e 5 por lingual) por um 

período de 10 segundos cada aplicação, resultando numa energia por ponto de 0,2J. 

Os autores observaram maior velocidade de movimentação nos caninos irradiados, 

estatisticamente significante, em relação aos dentes não irradiados, numa proporção 

de 34% a mais no período de tempo avaliado (2 meses). As aplicações aconteceram 

no primeiro dia após ativação do aparelho e nos dias subsequentes: 3o, 7o e 14o de 

cada mês, totalizando 8J de energia ao mês (4 aplicações mensais). Os autores 

concluíram que o LBI é um bom recurso quando se deseja uma diminuição do tempo 

de tratamento, bem como uma redução de custos.  

Posteriormente, Limpanichkul et al. (2006) realizaram estudo semelhante, 

porém aumentando a energia depositada nos tecidos. Para isto utilizaram uma 

amostra de 12 pacientes, com média de idade de 20,11 anos, que necessitavam da 

extração dos primeiros pré-molares superiores com consequente retração dos 

caninos do mesmo arco. A retração dos caninos foi realizada com molas de NiTi 

utilizando uma força de 150g. Após as extrações, os dentes foram nivelados e 

alinhados até o fio 0,018 de aço e, a partir dessa fase, iniciou-se a retração dos 

caninos e as aplicações de laser, sendo um lado irradiado e o contralateral, controle. 

O estudo foi duplo-cego e os paciente avaliados por 3 meses. A aplicação do laser 

seguiu os seguintes parâmetros: laser de diodo (GaAlAs) com comprimento de onda 

de 860nm, aplicado em 8 pontos ao redor de um dos caninos escolhidos 

randomicamente, potência de 100mW, área do espectro de 0,09 cm2, densidade de 

potência (DP) 1,11 W/cm2, tempo de 23 segundos por ponto, densidade de energia 

25 J/cm2, com uma dose de energia de 2,3J por ponto, durante três dias seguidos e 

energia total por mês de 55,2J. O mesmo procedimento foi repetido por mais 3 
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meses. Para avaliação da movimentação dentária, utilizou-se os modelos de gesso 

superiores, tendo como referência, as rugas palatinas, utilizadas para avaliação. Os 

resultados do estudo demonstraram que não houve diferença estatisticamente 

significante em relação à velocidade de movimentação ortodôntica entre o lado 

irradiado e o não irradiado. Os autores concluíram que o LBI, com esse protocolo de 

aplicação, não influencia positivamente a aceleração do movimento ortodôntico. 

Youssef et al. (2008) também avaliaram a influência do laser de baixa 

intensidade (GaAlAs) na movimentação de caninos superiores e inferiores durante a 

fase de retração inicial, tendo o contralateral como controle. Foram instaladas molas 

bilaterais pré-fabricadas com fio Elgiloy, liberando força de 150g, em 15 pacientes, 

com idades entre 13 e 24 anos. O laser foi irradiado em um dos caninos, nos dias 0, 

3, 7 e 14 após a ativação das molas, de acordo com o seguinte protocolo: 

comprimento de onda de 809nm; potência de 100mW; 8J de energia total ao redor 

da raiz do canino, irradiando os pontos cervical, médio e apical da raiz. Como foram 

irradiadas as faces vestibular e lingual dos caninos, obteve-se um total de 6 pontos. 

O ponto cervical e apical foi irradiado por 10 segundos (1J de energia por ponto 

tanto na face vestibular, quanto na lingual), enquanto que o ponto médio foi irradiado 

por 20 segundos (2J de energia por ponto, tanto na face vestibular, quanto na 

lingual). O total de energia ao mês, após 4 aplicações foi de 32J. A distância 

percorrida pelos caninos foi mensurada com um paquímetro digital em modelos de 

gesso que foram confeccionados a cada reativação das molas num intervalo de 21 

dias. Os pontos de referência utilizados foram: ponta da cúspide mesial do primeiro 

molar e ponta da cúspide do canino do mesmo lado. Os resultados demonstraram 

haver um aumento da velocidade de movimentação ortodôntica do lado irradiado 

comparado com o lado não irradiado. 

Sousa et al. (2011), em um estudo semelhante ao de Cruz et al. (2004) 

selecionaram 10 pacientes com média de idade de 13,1 anos e avaliaram os efeitos 

do laser na velocidade de movimentação ortodôntica, porém utilizando arcos 

dentários superiores e inferiores na fase inicial de retração de caninos com arcos 

segmentados, os mesmos pontos de aplicação, comprimento de onda (λ), densidade 

de energia (780nm/5J/cm2) e energia por ponto (0,2J por ponto e energia total por 

dente de 2,0J), porém diminuindo-se para 3 aplicações mensais, dando um total de 

energia acumulado ao mês de 6J, observaram uma maior velocidade de 

movimentação estatisticamente significante no grupo de dentes irradiados (51% 
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mais rápido) comparados ao seu contralateral, no período de avaliação de 3 meses, 

sugeriram um efeito benéfico do laser quando se pretende reduzir o tempo de 

tratamento.  

Com o intuito de utilizar um protocolo de aplicação única mensal do laser 

evitando o retorno do paciente ao consultório para nova aplicação no mesmo mês, 

Orlando (2010) avaliou os efeitos do LBI na velocidade da movimentação ortodôntica 

durante a retração inicial de caninos fazendo a aplicação do laser somente no 

momento da ativação da retração. Foram selecionados 21 pacientes com média de 

idade de 14,69 anos que necessitavam da extração de primeiros pré-molares, sendo 

15  com má oclusão de Classe I e 6 com Classe II de Angle . A retração inicial foi 

realizada com arco segmentado de NiTi .014, por mola de NiTi e força de 150g. O 

laser foi aplicado nos caninos superiores e inferiores após a ativação da retração, 

sendo novamente realizada após período de 30 dias. Em cada arco dentário havia 

um canino que sofria aplicação do laser e o outro era o controle. O protocolo de 

aplicação do laser compreendeu um comprimento de onda de 780nm, potência de 

40mW, densidade de energia de 10J/cm2, durante 10 segundos por ponto (5 pontos 

por vestibular e 5 por lingual) e energia total de 0,4J/ponto, energia total de 4J/dente 

mensal. A análise dos dados foi realizada através de tomografia computadorizada 

obtida no início e no final da retração  dos caninos. Os resultados demonstraram que 

a dose utilizada promoveu aceleração da movimentação dentária somente para os 

caninos inferiores, não sendo adequada para os caninos superiores, assim, o autor 

sugeriu a necessidade de determinar a dosimetria adequada para a movimentação 

ortodôntica de forma distinta para o arco dentário superior e inferior.  

Lages (2011) utilizou a mesma amostra de Orlando (2010), porém avaliou a 

eficácia do LBI através de modelos digitais dos caninos movimentados. Os modelos 

de gesso foram obtidos durante todos os meses da pesquisa, a cada retorno dos 

pacientes para a reativação das molas utilizadas para retração dos caninos. Os 

pacientes foram moldados nas fases inicial (T0), um mês (T1), dois meses (T2), três 

meses (T3) e quatro meses (T4) após o inicio da retração dos caninos e 

posteriormente esses modelos de gesso foram digitalizados. Os resultados 

demonstraram que não houve diferença estatisticamente significante entre a 

velocidade de retração dos caninos irradiados comparados aos  seus controles, 

divergindo dos resultados de Orlando (2010) que observou aceleração dos caninos 

inferiores irradiados em relação ao contralateral não irradiado. O autor justifica essa 
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divergência de resultados devido a utilização da tomografia computadorizada por 

Orlando (2010) que permitiu traçar planos a partir de estruturas anatômicas, 

podendo mensurar apenas a movimentação no sentido sagital dos caninos. 

Doshi-Mehta e Bhad-Patil (2012) também analisaram os efeitos do LBI na 

retração inicial de caninos, de forma semelhante aos trabalhos anteriores em relação 

à mecânica ortodôntica, com uma amostra de 20 pacientes, com idades entre 12 e 

23 anos. Após a ativação das molas de retração, o laser de diodo, com comprimento 

de onda de 800nm foi aplicado com o seguinte protocolo: potência de 0,25mW, 

densidade de energia 5J/cm2, com 5 aplicações por vestibular e 5 por lingual, (duas 

no terço cervical mesial e distal, uma no terço médio, e duas no terço apical mesial e 

distal) totalizando 10 aplicações de 10 segundos e energia total de 8J por aplicação. 

No primeiro mês a aplicação do laser foi feita nos dias 0, 3, 4 e 14 após a ativação 

da mola de retração (Et=32J mensal) e nos meses seguintes foi feita no 15° dia até a 

completa retração do canino. Os autores concluíram que o aumento médio da taxa 

de movimentação dos caninos em três meses foi de 54% na maxila e 58% na 

mandíbula.  

Genc et al. (2013) verificaram os efeitos do laser de baixa potência sobre a 

velocidade da movimentação ortodôntica durante a retração dos incisivos laterais 

superiores após extração dos primeiros pré-molares e retração dos caninos. Vinte 

pacientes, com média de idade de 17,8 anos, foram avaliados, sendo sempre o 

incisivo lateral superior direito o dente a receber o laser e o esquerdo o placebo. Os 

parâmetros do laser de diodo (λ=808nm) utilizados foram: DE=0,71J/cm2, potência 

de 20mW, 5 aplicações por vestibular e 5 por palatino, totalizando 10 pontos (dois 

cervical, um médio e dois na região apical) e tempo de 10 segundos por ponto, 

sendo 0,2J por ponto, com 2J por aplicação e energia total por mês 12J. As 

aplicações do laser de diodo foram realizadas nos dias 0, 3, 7, 14, 21 e 28 após a 

ativação da mola de NiTi presa no dente e a um mini implante. Os resultados 

demonstraram que a aplicação da terapia com laser de baixa intensidade acelerou 

significativamente a movimentação ortodôntica. 

Em 2013, Dominguez, Gomez e Palma selecionaram 10 pacientes, com 

média de idade de 13,75 anos que apresentavam indicação para extração dos 

segundos pré-molares superiores e aplicaram o laser de baixa intensidade durante a 

retração dos primeiros pré-molares. A aplicação foi realizada no 1° pré-molar em 

apenas um dos lados do arco dentário superior durante a retração, enquanto o pré-
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molar contralateral foi placebo. Os parâmetros utilizados com o laser de diodo 

(670nm) foram: potência de 200mW, densidade de potência de 6,37W/cm2 na face 

vestibular distal e lingual nos dias 0, 1, 2, 3, 4 e 7 por 3 minutos em cada face 

totalizando 9 minutos com uma energia de 108J por aplicação e total por mês de 648 

J. Os resultados mostraram que a retração acumulada do pré-molar superior aos 30 

dias foi maior no grupo laser, e esta diferença foi estatisticamente significativa entre 

os grupos.  

O único trabalho existente na literatura, que realizou a aplicação do LBI em 

todos os dentes durante a movimentação ortodôntica foi o de Camacho e Cujar 

(2010). Eles selecionaram 60 pacientes, média de idade de 25,3 anos, com má 

oclusão semelhante e os dividiram em dois grupos: o grupo laser e o grupo controle. 

O laser infravermelho (λ= 830nm) era aplicado após cada ativação (troca de arcos), 

mensalmente com o seguinte protocolo: DE=80J/cm2, P=100mW, t=22s, E por ponto 

de 2,2 J, 2 pontos por dente (vestibular e lingual) e energia por dente de 4,4J, até o 

final do tratamento. Os autores concluíram que houve uma redução  em média de 

30% no tempo total de tratamento no grupo laser comparado com o grupo controle.  

Sousa (2013) investigou os efeitos do laser em baixa intensidade na 

movimentação ortodôntica com a intenção de promover a ancoragem. Foram 

selecionados 21 pacientes, com média de idade de 14,42 anos. A amostra constou 

de um total de 74 molares e pré-molares superiores e inferiores que serviram de 

ancoragem na fase de retração inicial de caninos realizada com molas de NiTi, com 

força de 150g. Utilizou-se o seguinte protocolo de aplicação: 

780mm/70mW/105J/cm2/4,2J por ponto/Et= 42J para os molares e 42J para os pré-

molares nos dias 0, 7 e 14 pós–ativação, sendo que o contralateral foi considerado 

placebo. A retração durou em média 3 meses, num total de 9 aplicações de laser. 

Utilizou-se modelos de gesso e tomografias computadorizadas do feixe cônico 

(TCFC) para a verificação da perda de ancoragem dos molares. Os modelos 

adquiridos a cada mês foram medidos com paquímetro digital e as tomografias 

foram adquiridas nos tempos iniciais (T0) e finais (T4). Em modelos, para 

comparação entre os tempos, os resultados indicaram que houve uma diminuição 

estatisticamente significante na velocidade da movimentação dos molares irradiados 

comparados ao seu contralateral somente no primeiro mês, porém houve uma 

diferença estatisticamente significante comparando-se o tempo T0 e T4 tanto em 

modelos como em tomografias. Concluiu-se que a laserterapia, com uma dosimetria 
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mais alta, pode retardar a movimentação dos dentes e ser empregada como recurso 

de ancoragem na fase de retração inicial de caninos. 

Long et al. (2013) com o intuito de avaliar a eficácia do LBI na aceleração da 

movimentação ortodôntica, realizaram uma meta-análise analisando os trabalhos 

publicados sobre o tema nas seguintes bases eletrônicas de dados: PubMed, Web 

of Knowledge, Embase, CENTRAL, ProQuest Dissertations &Theses e SIGLE, 

desde janeiro de 1990 até  junho de 2013. Os autores observaram uma fraca 

evidência na atuação do LBI na aceleração do movimento ortodôntico no 

comprimento de onda de 780nm, densidade de energia de 5J/cm2 e/ou potência de 

20mW nos 2° e 3° meses de mecânica ortodôntica. No entanto, a eficácia do LBI em 

outros comprimentos de onda (por exemplo, 650 e 800 nm), densidades de energia 

(por exemplo, 25 J/cm2) e potências (por exemplo, 0,25 e 100 mW) não puderam ser 

determinados devido à falta de dados dos estudos ou potencial viés desta meta-

análise. Além disso, também não se pode avaliar a eficácia do laser no 1° mês de 

mecânica devido a possíveis erros de medição. Devido à baixa qualidade das 

evidências e potencial viés de publicação, estas conclusões  devem ser 

interpretadas com cautela. 

Torri e Weber (2013) com o intuito de indicar quais os parâmetros de uso do 

LBI mais eficazes e orientar futuras pesquisas, realizaram uma revisão de literatura 

dos diversos protocolos existentes na literatura. Os bancos de dados MEDLINE e 

Cochrane Library foram avaliados, nos períodos de 1975 até 2012. Estudos clínicos 

e experimentos com animais escritos em Inglês e enfocando os efeitos do LBI sobre 

a taxa da movimentação ortodôntica foram pesquisados. Um total de 109 artigos 

foram identificados, dos quais 14 foram selecionados para análise detalhada. Em 

relação aos resultados dos estudos em humanos, demonstrou-se que o laser de 

diodo foi o laser utilizado em todos os estudos com diferentes frequências e doses. A 

dose mais comum e eficaz foi de 2 J por sessão nos primeiros dias de cada mês, 

com intervalos de 72-96h e a força ortodôntica de 150g pareceu ser a mais eficaz 

para movimentar os caninos. Os autores concluíram que a maioria dos estudos 

relatam efeitos positivos do uso do LBI no aumento da velocidade de movimentação 

ortodôntica, quando comparado ao grupo controle. O Laser de diodo (GaAlAs), 

especialmente, usado de forma contínua e em contato direto com as áreas 

irradiadas, foi o protocolo mais frequente. De acordo com os autores mais estudos 
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são necessários para determinar os melhores protocolos com relação à dose e 

frequência. 

Ge et al. (2014) realizaram uma revisão sistemática e meta-análise de 

ensaios clínicos randomizados nos bancos de dados CENTRAL, Medline, PubMed, 

Embase, China Biology Medicine Disc (CBM), China National Knowledge 

Infrastructure (CNKI) e Google Scholar. Dos 173 artigos analisados, 9 foram 

selecionados para análise detalhada, cinco dos quais foram avaliados como de risco 

de viés moderado, enquanto que os outros, como de alto risco de viés. Os 

resultados demonstraram que o LBI poderia acelerar a movimentação ortodôntica 

em 7 dias e 2 meses. Além disso, uma densidade de energia relativamente mais 

baixa (5 e 8 J/cm2) foi aparentemente mais eficaz do que as mais elevadas (20 e 25 

J/cm2).  

Sousa et al (2014) realizaram uma revisão sistemática para verificar a 

influência do laser de baixa potência na aceleração da movimentação ortodôntica e 

quais os intervalos de dose mais eficazes para promover essa aceleração. Os 

critérios de seleção foram: estudos prospectivos clínicos controlados e ensaios 

clínicos randomizados; uso do LBI apenas nos comprimentos de onda vermelhos 

visível e infravermelho, com emissão de onda constante; ter todos os parâmetros 

principais de doses descrito, ou pelo menos condições para cálculo da energia, em 

Joules; e ser publicado em Português, Inglês ou Espanhol. Sete estudos 

preencheram os critérios de elegibilidade e foram selecionados para análise 

detalhada. Os resultados demonstraram que a dose mais comum e eficaz foi aquela 

entre de 0,2-2,2 J por ponto/ 2-8 J por dente em uma frequência de aplicação de 1-5 

dias por mês para acelerar a movimentação ortodôntica. Os autores concluíram que 

o LBI parece ter uma eficácia demonstrada para acelerar a movimentação dentária, 

porém mais estudos são necessários para determinar os melhores protocolos com 

relação à energia e frequência. 

 

2.2.2 Efeitos do laser de baixa intensidade na integridade tecidual, 

estudos em animais e humanos 

 

Os trabalhos a seguir cujas características da amostra e protocolo de laser já 

foram descritos no tópico anterior não apresentarão essa parte metodológica 

explicada novamente.   
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Considerando que a movimentação dentária necessita do processo 

inflamatório local para ocorrer e, esta inflamação pode causar alterações na 

integridade dos tecidos dentários e periodontais (ANDREASEN, 1985, 1988) pela 

ação das células envolvidas na remoção de tecido necrótico e tecido ósseo 

(BRUDVIK; RYGH, 1994), supõe-se que o mesmo mecanismo que causa aceleração 

da movimentação dentária induzida, geraria uma reabsorção óssea e radicular mais 

intensa e o contrário também seria verdadeiro. Algumas pesquisas confirmam esta 

premissa (SATO et al., 1991; COSSETIN et al., 2011; SIRISOONTORN et al., 2012) 

enquanto outras mostram que o mecanismo que regula a movimentação dentária 

pode ser diferente do mecanismo da reabsorção radicular  (CRUZ et al., 2004; 

MARTINS-ORTIZ, 2004; YOUSSEF et al., 2008; HABIB, 2010; SOUSA et al., 2011; 

EKIZER et al., 2013; VASCONCELOS, 2013; SEIFI et al., 2014; NIMERI et al., 2014) 

e que a laserterapia, usada na aceleração da movimentação ortodôntica, promove 

um adequado processo de remodelação óssea, com atividades osteoclástica e 

osteoblástica equilibradas, mantendo a integridade dos tecidos (KAWASAKI, 

SHIMIZU, 2000; HABIB, 2010; FONSECA et al., 2012).  

O processo de reabsorção radicular se diferencia da reabsorção óssea por 

haver uma proteção da raiz contra a reabsorção (HAMMARSTROM; LINDSKOG, 

1985; (LINDSKOG; BLOMLOF; HAMMARSTROM, 1987; CONSOLARO, 2012). A 

raiz dentária apresenta uma camada de cementoblastos em toda a sua extensão e 

estas células não apresentam receptores para os mediadores estimuladores da 

reabsorção (LINDSKOG; BLOMLOF; HAMMARSTROM, 1987). Portanto para que a 

raiz seja reabsorvida ela deve perder a proteção dos cementoblastos, devido a uma 

ação mecânica, por morte ou migração destas células devido a ̀ hipóxia, e ficar 

exposta à ação dos macrófagos e clastos (CONSOLARO, 2012). 

A ação estimuladora do laser sobre os osteoclastos (KAWASAKI; SHIMIZU, 

2000; ALTAN et al., 2012) parece ser contraditória em relação ao processo de 

reabsorção radicular, pois poderia intensificá-lo, se as células ao removerem a área 

hialina, com maior velocidade, também retirassem o tecido radicular; mas também 

teoricamente, poderia reduzi-lo, se a área hialina, associada à manutenção do 

processo reabsortivo após a remoção da força (BRUDVIK; RYGH, 1995b), fosse 

eliminada mais rapidamente, favorecendo a movimentação.Também seu efeito sobre 

os fibroblastos (VINCK et al., 2003), a matriz colágena (HABIB et al., 2010) e a 

capilarização  (ALTAN et al., 2012) no periodonto, supostamente pode ser reparador 
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e acelerar a reinserção de fibras na raiz, reduzindo a área exposta sujeita á ação 

dos clastos e macrófagos (BRUDVIK; RYGH, 1995a). 

Kawasaki e Shimizu (2000) avaliaram os efeitos do laser de baixa intensidade 

na remodelação óssea e velocidade do movimento ortodôntico em ratos. A amostra 

foi constituída de 48 ratos machos da linhagem Wistar, sendo 24 ratos utilizados 

para análise histomorfométrica e 24 para exame histológico. Nesse estudo, utilizou-

se uma força ortodôntica de 10 g para movimentação do primeiro molar superior 

esquerdo com uma mola super-elástica para tração, instalada entre o molar e os 

incisivos. O laser utilizado foi o de diodo (GaAlAs), com comprimento de onda de 

830nm, 100mW, área de irradiação de 0,6mm, tempo de aplicação de 3 minutos em 

cada ponto, sendo 3 pontos, por vestibular, lingual e mesial  (total de 9 minutos, 

35.3W/cm2), uma vez por dia, por treze dias consecutivos, com energia total de 54 J. 

A quantidade de movimento dentário foi medida através da distância entre as 

cúspides mesiovestibulares do segundo e primeiro molar em modelos de gesso 

confeccionados antes (dia 0) e após o movimento dentário (dias 1, 2, 4, 12). No 

grupo irradiado, a quantidade de movimentação foi significantemente maior (1,3 

vezes) em relação ao grupo não irradiado. A quantidade de formação óssea e a taxa 

de proliferação celular no lado de tensão e o número de osteoclastos no lado de 

pressão foram aumentados significantemente em todo o grupo experimental, quando 

comparado ao grupo controle. De acordo com os autores estes resultados sugerem 

que a irradiação com laser de baixa potência pode acelerar o movimento dentário 

acompanhado com uma adequada remodelação óssea alveolar. 

Cruz et al. (2004), Youssef et al. (2008), Doshi-Meta e Bhad-Patil (2012)  em 

ensaio clínicos, avaliaram os efeitos do LBI (GaAIAs) na velocidade da retração 

inicial de caninos e verificaram que o canino irradiado apresentou uma 

movimentação mais acelerada em relação ao seu contralateral não irradiado. Após a 

mecânica ortodôntica os caninos de ambos os grupos (experimental e controle) 

foram radiografados para verificar qualquer ocorrência de danos ao periodonto e 

tecidos dentais, o que não foi encontrado. Dessa maneira, os estudos sugeriram que 

o LBI acelera a movimentação ortodôntica sem causar prejuízo aos tecidos de 

suporte. 

Habib, em 2010, verificou as alterações histológicas decorrentes do uso da 

fotobiomodulação a laser, durante o movimento dentário induzido do primeiro molar 

superior esquerdo com 40g/F, em ratos. Foram utilizados 30 animais, distribuídos, 
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equitativamente, em três grupos (n=10), correspondendo ao tempo da morte dos 

animais, isto é, 7, 13 e 19 dias (G7, G13 e G19). Metade dos animais de cada grupo 

foi submetida à seguinte fototerapia laser: λ790nm, potência de 40mW, densidade 

de energia de 20J/cm2, sendo 4,5 J/cm2 nos pontos mesial e distal da região palatina 

e 11 J/cm2 por vestibular, com aplicação a cada 48h e diâmetro do feixe de 2mm, 

durante a movimentação ortodôntica, a outra metade, não irradiada, serviu como 

controle. Após a morte dos animais, as amostras foram seccionadas, processadas e 

coradas para avaliação semiquantitativa por meio da microscopia óptica. Os 

resultados mostraram que a fotobiomodulação a laser influenciou positivamente 

aspectos importantes para a movimentação dentária como o aumento da densidade 

vascular, diminuição da inflamação, diminuição do período de hialinização, aumento 

da presença de osteoclastos, aumento na quantidade de colágeno nas áreas de 

pressão e de tensão e diminuição da reabsorção radicular. 

Sousa et al. (2011)  investigaram os efeitos do laser de baixa intensidade na 

velocidade da movimentação ortodôntica e na integridade do ápice radicular e crista 

alveolar de caninos após retração inicial. Foram efetuadas radiografias periapicais 

iniciais e finais dos caninos retraídos, nas quais foram avaliados uma possível 

reabsorção na crista alveolar, por meio da distância da crista óssea alveolar (CA) até 

a junção cemento-esmalte (JCE) e os níveis de reabsorção radicular, por meio do 

índice de Levander e Malmgreen. Os resultados indicaram que houve um aumento 

estatisticamente significante na velocidade da movimentação dos caninos irradiados 

comparados ao seu contralateral, em todos os tempos avaliados. Em relação a 

avaliação da integridade tecidual não houve diferença estatisticamente significante 

entre os grupos. Com isso, concluiu-se que o laser de diodo pode acelerar a 

movimentação ortodôntica, podendo contribuir para a diminuição do tempo de 

tratamento e sem comprometer os tecidos dentários e periodontais. 

Fonseca et al. (2012) analisaram os efeitos do LED (Light Emitting Diodo) na 

reabsorção radicular inflamatória durante o movimento ortodôntico em ratos. Vinte e 

cinco ratos Wistar foram divididos em quatro grupos: controle (Co, n=5), controle + 

terapia LED (CoLED, n=6), animais submetidos à força ortodôntica (RR, n=7) e 

submetidos à força ortodôntica + terapia LED (RRLED, n=7). Uma força de 50 g foi 

aplicada nos molares superiores dos grupos RR e RRLED. Nos dias 2, 3 e 4 após o 

tratamento ortodôntico, os grupos CoLED e RRLED receberam irradiação com o 

seguinte protocolo: comprimento de onda de 940 nm, potência de 9,5 mW, 
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densidade de potência de 9,5mW/cm2, densidade de energia de 4 J/cm2, área de 

1cm2 e tempo de 7 minutos por aplicação. Os animais foram mortos no 7° dia para 

análise histológica. Um aumento do número de lacunas de reabsorção radicular foi 

encontrado apenas no grupo RR. O grupo RR apresentou também mais osteoclastos 

e infiltração de células inflamatórias do que o grupo controle. O grupo RRLED 

apresentou menos osteoclastos e células inflamatórias no ligamento periodontal do 

que o grupo de RR. Os grupos CoLED e RRLED apresentaram mais fibroblastos do 

que os grupos não-irradiados. RRLED apresentou mais vasos sanguíneos no 

ligamento periodontal que o grupo RR. Em conclusão sugeriram que a terapia com 

LED melhorou o reparo do tecido periodontal e diminuição da inflamação e da 

reabsorção nos grupos CoLED e RRLED. De acordo com os autores a escolha 

dessa frequência de aplicação do LED (dias 2, 3 e 4) se deu devido aos eventos 

celulares chave desses dias em que as células de macrófagos-like e osteoclastos 

iniciam a remoção de superfície radicular após a aplicação da força ortodôntica de 

50g.  

Cossetin et al. (2013) avaliaram o efeito do laser de baixa intensidade sobre a 

remodelação óssea durante a movimentação dentária induzida em ratos. Nesse 

estudo foi utilizado o laser de diodo (λ=808 nm, P=100 mW, Et=54 J em uma área 

de 0,0028 cm2), com aplicação contínua e pontual. Quarenta e dois ratos Wistar 

tiveram o primeiro molar superior esquerdo movido, usando um nível de força de 25 

g. Esses animais foram divididos em dois grupos: o experimental, ou grupo irradiado, 

com 30 ratos, e o grupo controle, com 12 ratos. O grupo experimental foi dividido em 

cinco subgrupos contendo seis animais cada, de acordo com a frequência de 

irradiação com laser e a duração do tratamento. Em dois subgrupos experimentais, o 

movimento foi induzido durante 7 dias, e nos restantes três subgrupos, o movimento 

foi induzido ao longo de 14 dias. Nos dois subgrupos de 7 dias, um recebeu 

irradiação apenas no dia 1, e o outro foi irradiado nos dias 1, 3 e 5. Nos três 

subgrupos de 14 dias, um recebeu irradiação apenas no dia 1; os outros nos dias 1, 

3 e 5; e dias 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. O grupo controle também foi dividido em dois 

subgrupos de seis animais cada. Nestes subgrupos o movimento também foi 

induzido por dois períodos diferentes de tempo (7 dias e 14 dias), mas estes ratos 

não foram irradiados. Como resultados eles apresentaram que o subgrupo de 7 dias, 

com três aplicações de laser, mostrou significantemente maior atividade 

osteoclástica e reabsorção óssea. Concluíram que a aplicação do LBI aumentou 
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significantemente a atividade osteoclástica, mas não a osteoblástica durante as 

fases iniciais do movimento dentário ocasionando uma falha na remodelação 

alveolar. Além disso, a atividade osteoclástica se mostrou ser dose-dependente. 

Ekizer et al. (2013) avaliaram os efeitos da terapia com LED na 

movimentação ortodôntica e reabsorção radicular em animais. Vinte ratos da 

linhagem Wistar foram separados em dois grupos, irradiado e não irradiado e 

aplicou-se uma força de 50 cN (centíNewton) entre o molar superior esquerdo e o 

incisivo, com uma mola de tração helicoidal. No grupo experimental o laser foi 

aplicado com um comprimento de onda de 680nm, densidade de potência de 20 

mW/cm2, durante um período de 10 dias consecutivos, diretamente sobre a área de 

movimento dos molares. A distância entre os dentes foi medida com um paquímetro 

digital em modelos de gesso obtidos nos dias 0 (T0), 10 (T1), e 21 (T2), a 

quantidade de movimento foi avaliada através da medição da distância entre o ponto 

mais mesial dos primeiros molares e o ponto mais distal do incisivo ipsilateral, ao 

nível gengival. As áreas de superfície das lacunas de reabsorção radicular foram 

medidas histomorfometricamente usando microfotografias digitais. A magnitude do 

movimento no grupo irradiado foi estatisticamente maior (1,55 mm) em comparação 

ao controle (1,06 mm). Já em relação a análise histomorfométrica da reabsorção 

radicular, observou-se que a reabsorção radicular relativa média afetou os molares 

superiores do lado irradiado em 0,098% e 0,494% no grupo controle, demonstrando 

uma inibição estatisticamente significante da reabsorção radicular com o uso da 

laserterapia. Concluíram assim que o uso do laser tem o potencial de acelerar o 

movimento ortodôntico do dente e promover efeitos inibidores na atividade de 

reabsorção radicular inflamatória induzida ortodonticamente. 

Sousa (2013) investigou os efeitos do laser de baixa intensidade na 

movimentação ortodôntica com a intenção de promover a ancoragem, bem como a 

verificação da preservação da integridade tecidual. A amostra constou de um total de 

74 molares e pré-molares superiores e inferiores que serviram de ancoragem na 

fase de retração inicial de caninos. Tomografias iniciais (T0) e finais (T4) foram 

realizadas para avaliação de uma possível reabsorção na crista óssea alveolar (CA), 

por meio da distância desta (CA) até a junção  cemento-esmalte (JCE), comparando-

se T0 e T4 e a quantidade de reabsorção  radicular, por meio da diferença de 

comprimento radicular inicial e final. Os resultados indicaram que houve uma 

diminuição estatisticamente significante na velocidade da movimentação dos 
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molares irradiados comparados ao seu contralateral e uma menor perda de tecido 

ósseo na crista óssea distal e vestibular do primeiro molar superior de forma 

estatisticamente significante. Concluiu-se que a laserterapia, com a dosimetria mais 

alta (Et= 42J), pode diminuir a movimentação dos dentes empregados como 

ancoragem na fase de retração  inicial de caninos e diminuir a taxa de reabsorção 

óssea da crista alveolar.  

Vasconcelos, em 2013, investigou o efeito do laser de baixa potência, com 

duas densidades de energia diferentes (baixa e alta), sobre a reabsorção radicular 

induzida pela movimentação dentária, em 54 ratos Wistar. O autor realizou uma 

análise histomorfométrica da raiz disto-vestibular dos primeiros molares superiores 

de ratos após a indução da sua movimentação mecânica, sendo irradiados ou não 

com laser de baixa potência. Para a fototerapia foi utilizado um laser diodo, calibrado 

com comprimento de onda de 808 nm, potência de saída de 100mW, energia total 

de 2,1J (baixa) ou 96J (alta) e spot size de 0,0028cm2. A aplicação foi contínua, 

pontual e com contato. Para a movimentação, utilizou-se uma mola fechada super-

elástica, com força constante, pré-calibrada em 25g. Os espécimes foram irradiados 

a cada 48 horas conforme o grupo a que pertenciam. O sacrifício se procedeu no 

sétimo ou décimo dia após o início da movimentação. Os resultados revelaram que, 

com as dosimetrias estudadas, o LBI, não teve efeito estatisticamente significante 

sobre as reabsorções radiculares. Concluindo-se que não há diferença na área 

reabsorvida, espessura ou extensão da reabsorção radicular entre os grupos 

controle e experimental.  

Seifi et al. (2014) avaliaram os efeitos da laserterapia de baixa potência na 

movimentação ortodôntica e reabsorção radicular. Neste ensaio realizado em 16 

coelhos, os primeiros pré-molares foram movimentados mesialmente, através de 

molas de NiTi. No grupo experimental, o laser de diodo (GaAlAs), com comprimento 

de onda de 808nm, tempo de exposição de 90 segundos, densidade de energia de 

6J/cm2, teve um ciclo de irradiação de 10 dias e 14 dias de descanso. O grupo 

controle não foi irradiado. Todos os animais foram sacrificados após 48 dias e, a 

distância percorrida foi medida da face distal do primeiro pré-molar ate a face mesial 

do segundo pré-molar. Não houve diferença estatisticamente significante na taxa de 

movimentação ortodôntica entre os grupos. As amostras também foram submetidas 

a avaliações histológicas. A Integridade da raiz e sua reabsorção foi observada sob 

microscópio de calibração. O tamanho das lacunas de reabsorção foi calculada em 
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mm. A reabsorção média da raiz foi de 1,61 mm e 0,18 mm nos grupos controle e 

experimental, respectivamente, sendo significantemente menor no grupo irradiado. 

Os resultados do estudo mostraram que a laserterapia com esse protocolo de 

aplicação e dosagem não promoveu aceleração da movimentação dentária porém 

reduziu significantemente o grau de reabsorção radicular. 

Nimeri et al. (2014) avaliaram o efeito da fotobiomodulação na reabsorção 

radicular durante o tratamento ortodôntico em 20 pacientes, com idades entre 11 e 

32 anos. As mudanças na morfologia radicular foram avaliadas em um grupo de 

pacientes ortodônticos, utilizando tomografia computadorizada de feixe cônico. O 

dispositivo utilizado foi o OrthoPulse (LED), que produz baixos níveis de luz com um 

comprimento de onda de 850 nm e densidade de potência de 60 mW/cm2 de onda 

contínua. O grau de reabsorção foi detectado, através das tomografias, medindo 

mudanças no comprimento do dente. Essas medições foram realizadas antes do 

tratamento ortodôntico e depois de terminar o alinhamento. Os resultados mostraram 

que a fotobiomodulação não causa reabsorção radicular maior do que o intervalo 

normal, que é comumente detectada em tratamentos ortodônticos.  

 

2.3 Radiografia 

 

2.3.1 Radiografia periapical como recurso diagnóstico da reabsorção 

óssea e radicular 

 

Desde o descobrimento dos raios X, em 1895, pelo físico alemão Wilhem 

Conrad Röentgen, a radiologia tornou-se uma especialidade muito importante para a 

área da saúde, sendo utilizada para diagnóstico, planejamento de tratamentos e 

registro dos casos clínicos (FREITAS, ROSA; SOUZA 2004). 

Logo após a descoberta dos raios X e da sua comunicação ao mundo 

científico, o Dr. Otto Walkoff tomou a primeira radiografia dentária de que se tem 

notícia. Ela foi feita com um tempo de exposição de 25 minutos, e o profissional 

adaptou um filme fotográfico envolto em um lençol de borracha, para tomar a 

radiografia de sua própria boca (WHAITES, 2009).  

Desde esta época até os dias atuais surgiram novas tecnologias com o 

objetivo de otimizar não só a qualidade das imagens obtidas, mas também a dos 

próprios sistemas de raios X de forma a minimizar a radiação ionizante recebida.  
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No que diz respeito as tomadas radiográficas, de acordo com Freitas, Rosa e 

Souza (2004) a denominação intrabucal é empregada para aquelas tomadas nas 

quais o filme é colocado no interior da cavidade bucal no momento da obtenção das 

radiografias, podendo estas serem periapicais, interproximais ou oclusais. Das três 

técnicas radiográficas intrabucais, a mais indicada para visualização de anomalias 

dentárias, reabsorções radiculares internas e externas, lesões patológicas 

periapicais, inclusões dentárias e patologias ósseas circunvizinhas ao órgão dentário 

é a periapical.  

Com relação às técnicas radiográficas intraorais periapicais da bissetriz e do 

paralelismo, os autores Larheim e Eggen (1979) demonstraram que as imagens 

obtidas pela técnica do paralelismo, apresentaram melhores resultados na 

mensuração do comprimento de dentes do que as imagens adquiridas pela técnica 

da bissetriz. O diagnóstico quantitativo da reabsorção radicular externa apical 

provocada pelo tratamento ortodôntico pode ser realizado a partir da comparação 

entre as medidas do comprimento total do dente, antes de se iniciar o tratamento 

ortodôntico e após a movimentação ortodôntica do mesmo. Portanto, como se trata 

de realização de medidas sobre as imagens radiográficas, a técnica periapical do 

paralelismo deve ser indicada para obtenção das radiografias destinadas ao 

diagnóstico dessas lesões. 

De acordo com Borg et al. (1998) e Consolaro (2007) as radiografias 

periapicais permitem avaliar com precisão a forma e a proporção das raízes, dos 

ápices e da crista óssea alveolar. A avaliação da morfologia radicular e da crista 

óssea são pontos essenciais no conceito de planejamento defensivo para as 

reabsorções dentárias durante o tratamento ortodôntico. Nas radiografias 

panorâmicas, a avaliação precisa e segura destes aspectos morfológicos, 

infelizmente, não é possível. 

Contudo, Freitas, Rosa e Souza (2004) lembram que a prática de qualquer 

técnica radiográfica, para que a radiografia seja utilizada como recurso diagnóstico 

confiável e eficaz, com um mínimo de distorções, exige uma série de cuidados 

durante sua execução. Assim sendo, há a necessidade do profissional conhecer o 

funcionamento dos aparelhos de raios X, os posicionamentos da cabeça do paciente 

para cada técnica, os ângulos de incidência do feixe de raios X para cada região a 

ser radiografada, as dimensões e especificações dos filmes utilizados, bem como 

realizar adequado processamento dessas radiografias.      
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Segundo Consolaro (2007) mesmo em radiografias periapicais, o diagnóstico 

das reabsorções radiculares iniciais e/ou localizadas nas faces vestibular e lingual 

pode, eventualmente, ser dificultado. Entretanto o conhecimento e a experiência 

prévia associados às variações nas angulações diferentes na obtenção das 

radiografias periapicais, geralmente, elucidam as dúvidas. Raramente as radiografias 

periapicais não permitem um diagnóstico seguro e preciso das reabsorções 

dentárias e ósseas, mas pode-se ter casos em que a identificação do tipo de 

reabsorção, seu grau de evolução, seus limites e sua causa não sejam 

definitivamente possíveis de ser determinados. Nestes casos se pode, atualmente, 

lançar mão da tomografia computadorizada: a análise da reabsorção, a 

determinação de sua extensão e localização serão muito facilitadas, aumentando 

sua precisão. Mas, a rigor, serão poucos os casos de reabsorção dentária em que a 

tomografia computadorizada será determinante e indispensável.  

A tomografia computadorizada oferece maior precisão e precocidade no 

diagnóstico das reabsorções dentárias em função dos vários sentidos nos planos de 

cortes e da reconstrução em 3D. Porém não substitui as radiografias periapicais no 

diagnóstico das reabsorções, mas complementa-as, ao mesmo tempo que amplia as 

possibilidades de diagnósticos mais precisos, quanto ao seu grau de 

comprometimento e localização, e também oferece, ainda, a oportunidade de 

identificação mais precoce do processo. Entretanto, ressalta-se que seu uso 

indiscriminado e superficial pode gerar avaliações equivocadas e diagnósticos que 

levam a planos de tratamento indesejáveis para o paciente. Quanto mais 

explorarmos as radiografias periapicais, maior será a valorização das tomografias 

computadorizadas (LECOMBER et al., 2001; CONSOLARO, 2007; GARIB et al., 

2007). 

 

2.3.2 Radiografia digital indireta 

 

Indiscutivelmente, a descoberta dos raios X foi uma das maiores contribuições 

à Humanidade, ainda mais quando se considera a sua aplicação nos campos da 

Medicina e Odontologia. Mas, após alguns anos de sua utilização, começaram a 

surgir alguns efeitos deletérios causados pelo seu uso indevido.  

Assim, paralelamente à aplicação dos meios de proteção ao seu uso, surgiu 

um novo e vasto campo de pesquisa, o de desenvolver novos equipamentos ou 
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acessórios que contribuíssem para a diminuição da dose dos raios X a que estariam 

submetidos os indivíduos. Como resultado disso, surgiram os filmes radiográficos de 

diferentes velocidades e/ou sensibilidade, diminuindo drasticamente a dose de 

exposição e novos sistemas de diagnóstico por imagem que não se utilizam das 

radiações X, como a Ressonância Magnética e o Ultra-som. Dentro dessa linha de 

pesquisa, surgiu também os sistemas de radiografias digitais como resultado de 

intensas pesquisas desenvolvidas  pela NASA (National Aeronautics and Space 

Administration) que processavam as imagens captadas na lua para chegarem até 

nós (FREITAS; ROSA; SOUZA, 2004).  

Digitalizar uma imagem, tornando-a uma matriz, significa transformá-la em 

dados numéricos e colocá-los na memória de um computador. Isto é feito por um 

processo chamado amostragem. A amostragem consiste em dividir a imagem 

original em pequenos quadrados e retângulos (amostras) e associar a cada um 

deles um número que representa a cor daquele pedaço da imagem. Isso faz com 

que se represente a imagem como um conjunto de números que pode ser 

armazenado na memória de um computador. A cada quadrado, que pode ser 

considerado um ponto da imagem devido ao seu tamanho reduzido, dá-se o nome 

de pixel. Uma imagem digital de boa qualidade é formada de centenas de milhares 

de pixels, cada um deles contendo um número com a informação da cor daquele 

ponto na imagem. Desse modo, o número de tons de cinza disponíveis determina a 

densidade da imagem e, em geral, o padrão para a radiografia intrabucal é a 

digitalização da imagem em 256 tons de cinza, onde o valor 0 (zero) representa o 

preto e o valor 255, representa o branco. Os demais tons de cinza estão entre os 

dois valores (VAN DER STELT, 2000). Para as radiografias periapicais a resolução 

mais indicada para diagnóstico é a partir de 300 Dpi (BISSOLI et al., 2007).  

As imagens digitais podem ser obtidas por meio de dois métodos, o indireto e 

o direto. Pelo método indireto, a imagem pode ser capturada de uma radiografia 

convencional por meio de escaneres de alta resolução ou câmeras de vídeo, sendo 

denominadas de radiografias digitalizadas. No método direto utilizam-se sensores 

colocados diretamente dentro da boca ou a utilização de uma placa fotoestimulável 

do mesmo tamanho do filme radiográfico intrabucal. O sensor intrabucal, o hardware 

e o software associados substituem o filme e o processamento radiográfico 

(SARMENTO et al., 2000; ALVARES; FREITAS; HAITER et al., 2001; KURITA et al., 

2001; VALE; BRAMANTE, 2002; FONTÃO, 2004).  
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Com a evolução da Informática, uma grande quantidade de programas de 

imagem tem sido desenvolvidos com o objetivo de oferecer meios de manipulação e 

processamento de imagens digitais, permitindo que suas informações sejam melhor 

detectadas e observadas. Por meio desses programas, há possibilidade de se 

trabalhar com várias modalidades de imagens radiográficas (intra e extrabucais) 

adquiridas direta ou indiretamente. Além da possibilidade de processamento de 

imagens digitais, os programas permitem a integração e facilitam a comunicação 

(FONTÃO, 2004).  

Diversos são os recursos oferecidos pelos programas: as imagens podem ser 

manipuladas por meio de ferramentas especiais, tais como ajuste de brilho, 

contraste, aplicação de pseudo-coloração, imagem em relevo, imagem negativa, 

ampliação de uma área de interesse, histograma, medição de distancias lineares e 

angulares (MC DONNELL, 1995; LAURIS, 1997; FONTÃO, 2004).  

Enquanto alguns estudos da literatura demonstram a superioridade no 

diagnóstico de lesões ósseas e dentárias com os recursos digitais em relação aos 

convencionais (CLASEN; AUN, 2001; HAITER et al., 2001; WESTPHALEN, 

MORAES, WESTPHALEN, 2004a, 2004b; ALBUQUERQUE, 2006) outras pesquisas 

afirmam que as imagens digitais embora possam auxiliar as medições elas não são 

mais precisas que as realizadas diretamente sobre as radiografias (BORG et al., 

1998; LEVANDER; MALMGREN, 1998; KAMBULOGRU et al., 2008). 

 

2.3.3. Efeitos biológicos e riscos associados aos raios X 

 

A possibilidade do uso da radiação X provocar efeitos deletérios nos 

organismos vivos, verificou-se quase que imediatamente após ter sido anunciada a 

sua descoberta por Röentgen, em dezembro de 1895. Emil H. Grubbé, fabricante de 

tubos  a vácuo, em 1896, dirigiu-se a um clínico do Habnemann Medical College de 

Chicago, apresentando uma dermatite localizada na mão, a qual foi considerada 

como sendo causada pela excessiva exposição aos raios X (FREITAS; ROSA; 

SOUZA, 2004).   

Os efeitos biológicos dependem da transferência de energia dos raios X aos 

tecidos humanos. Esta incidência de energia provoca algum efeito, em maior ou 

menor grau, sobre o organismo, segundo a quantidade de energia contida nos raios. 
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Sendo assim tais efeitos serão tão mais danosos quanto maior for a frequência de 

exposição (PANELLA, 2006). 

Os efeitos biológicos da radiação podem ser divididos em 2 grupos: 

determinísticos e estoclásticos (FREITAS; ROSA; SOUZA, 2004). 

Efeitos determinísticos são aqueles que se manifestam nos organismos 

atingidos após a exposição do mesmo a uma determinada dose, a qual supera o 

limiar de regeneração celular. São os efeitos agudos da radiação, tais como: eritema 

cutâneo induzido por radiação; desenvolvimento de processos fibróticos; catarata 

induzida por radiação. Tais efeitos possuem um tempo de latência que varia de 

horas até dias (PASLER, VISSER; 2005; WHAITES, 2009).  

Fala-se de efeitos estoclásticos quando a probabilidade de surgimento de 

efeitos biológicos – não o grau de severidade – está em função da dose 

administrada. Como exemplo pode-se citar os tumores malignos induzidos por 

radiação e as alterações hereditárias. Os efeitos estoclásticos podem apresentar um 

tempo de latência de vários anos. Os potenciais efeitos estoclásticos da radiação 

ionizante são graves, e para os mesmos não existe uma dose limiar de 

desencadeamento, a probabilidade de desenvolvimento aumenta com o aumento da 

dose (PASLER; VISSER, 2005; WHAITES, 2009).  

Para uma descrição quantitativa das radiações ionizantes deve se definir 

grandezas físicas que possam ser medidas e relacionadas com danos biológicos. As 

unidades básicas do Sistema internacional de Medidas (SI) fornecem a base para a 

definição dessas grandezas. São elas: 

• Dose Absorvida ou Dose de Energia: define-se como a quantidade de 

energia transmitida a um determinado elemento de massa irradiado, 

dividida pela massa do local irradiado. Sua unidade no SI é o Gray (1Gy = 

1J/kg) (PANELLA, 2006). 

• Dose de Efeito ou Dose Equivalente: é o produto entre a Dose Absorvida 

no tecido e um fator de conversão (Q), designado como fator de eficiência 

biológica relativa. Sua unidade no SI é o Sievert (1Sv =1J/kg) (PASLER; 

VISSER, 2005). 

O efeito biológico de uma exposição à radiação ionizante e sua avaliação 

depende de uma série de fatores, como: tamanho da dose e sua distribuição no 

tempo, ação biológica referente à natureza da radiação, tamanho do campo exposto, 

sensibilidade dos diferentes tecidos orgânicos, idade da pessoa irradiada. Deste 
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modo, torna-se difícil uma clara comparação entre diferentes exposições. Para 

finalidades de comparação, foi estabelecido, pela Comissão Internacional de 

Proteção às Radiações (ICPR) o conceito de Dose Efetiva (PASLER; VISSER, 

2005). 

A Dose Efetiva é expressa em Sievert (Sv), e seu valor numérico indica o 

quão grande uma dose aplicada homogeneamente em todo o corpo deveria ser para 

desencadear a mesma expectativa de danos inespecíficos que estariam 

relacionadas com uma dose concreta de radiação (PASLER; VISSER, 2005). 

Segundo a revisão de literatura realizada pela European Atomic Energy 

Community (Euratom), contida no Projeto SEDETEXCT (2011), os principais exames 

odontológicos apresentam as seguintes dosagens de radiação (tabela 1). 

 

Tabela 1 -  Dose de radiação efetiva dos exames odontológicos. 

 
Exames odontológicos  

 

Dose de radiação 
efetiva  
(µSv) 

Panorâmica  2.7 - 24.3 
Telerradiografia lateral 6 
Radiografia interproximal 1-4 
Radiografias periapicais (boca completa) 21 
Tomografia Computadorizada do Feixe Cônico (TCFC) 
 Dentoalveolar (pequeno FOV) 

11 – 674 

Tomografia Computadorizada do Feixe Cônico (TCFC) 
 Craniofacial (grande FOV) 

30 –1073  

Tomografia Computadorizada convencional (TC) 280 – 1410 
 

De acordo com as recomendações atuais de proteção à radiação, nenhum 

exame radiológico deve ser adotado a menos que a sua realização produza reais 

benefícios (justificação) ao paciente, além disso todas as exposições devem ser 

mantidas tão baixas quanto razoavelmente praticáveis. Por isso exames de imagem 

que produzam radiação mais elevada devem ter específica e pertinente indicação, 

sendo solicitados geralmente em casos de diagnóstico diferencial (PASLER, 

VISSER; 2005; VITRAL, 2011). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

1. Analisar a velocidade de movimentação ortodôntica de caninos superiores 

e inferiores submetidos à irradiação com o laser de baixa intensidade 

(LBI) durante sua retração inicial, comparando-os aos caninos 

contralaterais não irradiados (controle).  

2. Analisar o nível da crista óssea alveolar em relação à linha cemento-

esmalte e o grau de reabsorção radicular dos caninos, ao início e final da 

sua retração, para a verificação da integridade tecidual após o emprego 

do laser e movimentação ortodôntica.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Material 

 

4.1.1 Amostra 

 

A amostra da presente pesquisa consistiu de 11 indivíduos, sendo sete do 

gênero masculino e quatro do gênero feminino. A idade variou entre 12 e 17 anos, 

com média de 14,04 anos. Os pacientes foram selecionados e tratados na Clínica de 

Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru – FOB, Universidade de São 

Paulo – USP. Todos foram devidamente informados sobre a realização da pesquisa 

e seu responsável assinou um termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO 

1). Esse trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa dessa Instituição e 

aprovado no dia 28 de março  de 2012 (nº de protocolo 009/2012) (ANEXOS 2 e 3). 

Os critérios de seleção para inclusão neste estudo consistiram em: 

 

• Indicação de extração dentária dos primeiros pré-molares superiores e 

inferiores, devido apinhamento ou biprotrusão em indivíduos com má 

oclusão de Classe I, segundo Angle; 

• Presença de todos os dentes permanentes irrompidos, exceto os terceiros 

molares; 

• Ausência de tratamento ortodôntico prévio; 

• Ausência de problemas sistêmicos; 

• Ausência de agenesias dentárias; 

• Ausência de dente supranumerário; 

• Ausência de dentes impactados; 

• Idade entre 12 e 17 anos. 

 

A documentação ortodôntica inicial necessária para o tratamento ortodôntico 

constou de radiografias panorâmica e telerradiografia em norma lateral, além das 

fotografias extrabucais (frontal, sorrindo e perfil) e intrabucais (frontal, lateral 

esquerda, lateral direita, oclusal superior e oclusal inferior) e modelos de gesso. 
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Antes do início do tratamento ortodôntico também foram realizadas radiografias 

periapicais dos caninos superiores e inferiores para serem usadas na avaliação da 

integridade tecidual.  

As figuras 1 e 2 constam as fotografias extrabucais e intrabucais de um 

paciente selecionado neste estudo.  

 

 
 
Figura 1 - Fotos extrabucais frontal, sorrindo e lateral de um paciente selecionado para a 
amostra. 
 
 

 
 
Figura 2 - Fotos intrabucais lateral direita, frontal, lateral esquerda, oclusal superior e 
oclusal inferior de um paciente selecionado para a amostra. 
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4.2 Métodos 

 

4.2.1 Tratamento Ortodôntico  

 

Após consulta inicial para anamnese, foram separados os primeiros molares 

superiores e inferiores e após uma semana os pacientes foram moldados para 

realização de Barra transpalatina (BTP) e Arco Lingual de Nance (ALN). Nessa 

consulta os pacientes foram encaminhados para a clínica de cirurgia da Faculdade 

de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo para realizar as extrações 

dos primeiros pré-molares superiores e inferiores.  

As extrações dos primeiros pré-molares foram realizadas bilateralmente com 

intervalo de uma semana entre um lado e outro, iniciando-se sempre pelo lado 

direito. Após as extrações, foi realizada instalação de BTP no arco superior e ALN no 

arco inferior já com os tubos dos molares soldados (tubo triplo para os molares 

superiores e tubo duplo para os molares inferiores - Morelli Ltda, Sorocaba, Brasil), 

além da colagem de braquetes metálicos, de prescrição Roth, canaleta 0.022”x 

0.028” (Morelli Ltda, Sorocaba, Brasil), nos caninos e segundos pré-molares, para 

inserção de um arco segmentado feito com fio 0.018” aço passivo com uma dobra 

em U na região das extrações com a finalidade de mantenedor de espaço das 

extrações.  

Após 30 dias da última extração o paciente retornava para iniciar a retração 

inicial dos caninos, aplicação do LBI e também era realizada a primeira medição 

clinica da distância entre as pontas de cúspides do canino e primeiro molar, com o 

auxilio de um paquímetro digital (Mitutoyo – Suzano/SP). As mensurações se 

repetiram após 30, 60 e 90 dias do inicio da retração inicial dos caninos.  

Para a retração inicial foram instalados arcos segmentados bilateralmente, 

0.014” NiTi, apenas com uma dobra distal para servir de “stop”, conjuntamente a 

uma mola fechada de níquel-titânio (12 mm de comprimento) (Morelli Ltda, 

Sorocaba, Brasil), liberando uma força de 150g para a retração inicial dos caninos, 

mensurada por um tensiômetro (ORMCO). Estas molas foram presas nas bandas da 

barra transpalatina e do arco lingual de Nance e aos braquetes dos caninos 

bilateralmente, no arco superior e inferior respectivamente e foram reativadas 

decorridos 30 dias com a mesma força de 150g. Em alguns pacientes foi necessário 

utilizar molas de secção fechada de níquel-titânio  no comprimento de 7 ou 9mm 
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após a ativação de 60 dias para manter uma força de 150g devido o espaço 

reduzido entre o tubo da BTP ou ALN e o canino, devido à retração do mesmo. 

Também foi instalado um amarrilho 0.010” conjugado do primeiro molar ao segundo 

pré-molar em todos os lados e um amarrilho nos caninos para evitar que ele girasse. 

 

Quadro 1 – Período experimental 

Referências Procedimentos 
Início (T0) 
 

Documentação inicial, realização da 
radiografia periapical inicial,  Moldagem 
BTP e ALN, extração dos pré-molares, 
instalação da BTP e ALN, montagem do 
aparelho (caninos e segundos pré-
molares) e arco segmentado para manter 
os espaços das extrações.  

Após 30 dias da última extração (T1)  
 

Medição clinica com o paquímetro digital, 
arco segmentado 0.014” NiTi, retração 
inicial dos caninos com mola de secção 
fechada de NiTi com 150g de força e 
aplicação do laser de baixa intensidade.  

Após 30 dias do início da retração  (T2).  
 

Medição clínica com o paquímetro digital, 
reativação das molas (150g) e aplicação 
do LBI 

Após 60 dias do início da retração  (T3).  
 

Medição clínica com o paquímetro digital, 
reativação das molas (150g) e aplicação 
do LBI 

Após 90 dias do início da retração  (T4).  
 

Medição clínica com o paquímetro digital 
e realização da radiografia periapical 
final dos caninos   

 

4.2.2 Aplicação do laser 

 

O laser utilizado foi o Twin laser (MMOptics, São Carlos, São Paulo) emitindo 

luz a um comprimento de onda de 780nm (figura 3).  Este laser é de diodo Arseneto 

de Gálio e Alumínio (ArGaAl) em baixa intensidade, com emissão de ondas 

contínuas, com área de saída do feixe de laser (spot size) de 0,04 cm2. O protocolo 

de aplicação difere para a mandíbula e maxila, conforme dosimetria abaixo descrita. 

• Mandíbula: Potência de 40mW; densidade de energia de 10J/cm2; 10 

segundos por ponto; energia por ponto de 0,4J. Como foram 10 pontos (5 
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por vestibular e 5 por lingual), isto deu uma energia total de aplicação de 

4J ao redor das raízes dos caninos inferiores.  

• Maxila por vestibular: Potência de 40mW; densidade de energia de 

10J/cm2; 10 segundos por ponto; energia por ponto de 0,4J. Como foram 

5 pontos, isto deu uma energia total de aplicação de 2J por vestibular.  

• Maxila por palatino: Potência de 70mW; densidade de energia de  

35J/cm2; 20 segundos por ponto; 1,4J de energia por ponto. Como foram 

5 pontos, tivemos uma energia total de 7J por palatino. Energia total de 9J 

ao redor das raízes dos caninos superiores. 

 

A aplicação do laser foi realizada uma vez por mês logo após a ativação da 

mola de retração (dose única mensal), porém fracionada em dez pontos, pois todo o 

tecido ósseo ao redor do dente movimentado deve receber a energia.  

O laser foi aplicado randomicamente somente em um dos caninos na maxila e 

em um dos caninos na mandíbula. O lado irradiado foi considerado grupo irradiado 

(I) e o não irradiado (NI) grupo controle. Imediatamente após a ativação da mola 

para retração dos caninos (mensalmente) foi realizada a aplicação do laser de baixa 

intensidade na região radicular do canino selecionado para o grupo laser da maxila e 

da mandíbula. Se o canino irradiado na maxila fosse o direito, automaticamente para 

o mesmo paciente o canino irradiado na mandíbula seria o esquerdo e vice-versa. 

No canino contralateral da maxila e mandíbula foi realizada uma simulação de 

aplicação de laser, para que o paciente não soubesse em que lado seria aplicado o 

laser.  

A escolha do canino a ser irradiado (direito ou esquerdo) ocorreu de forma 

aleatória, por meio de sorteio (“cara ou coroa”). No dia da anamnese, para o primeiro 

paciente agendado, sorteou-se o canino a ser irradiado, se caso o lado sorteado 

para maxila fosse o direito, o próximo paciente automaticamente teria o lado 

esquerdo irradiado e assim sucessivamente, sempre tendo o canino mandibular do 

lado oposto irradiado. Desta forma, os caninos irradiados se alternaram 

aleatoriamente, em relação ao lado do arco dentário.  

Para cada paciente o lado irradiado foi identificado no prontuário para que a 

aplicação do laser fosse feita mensalmente somente no lado definido, tendo assim a 

correta separação do grupo irradiado e não irradiado. Dessa maneira, a aplicação do 

LBI manteve-se nos mesmos dentes durante todo o intervalo de tempo da pesquisa. 
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Além disto, os pacientes foram orientados a não fazer uso de quaisquer 

medicamentos durante o intervalo de tempo da pesquisa.  

As irradiações foram feitas pelo mesmo operador (J.M.S) de forma pontual, 

direcionando o feixe de luz perpendicularmente e em contato com a mucosa, numa 

superfície limpa e seca (figura 3).  

 

 
 
Figura 3 –  Aplicação do laser de forma pontual por vestibular e palatino, direcionando o 
feixe de luz perpendicularmente e em contato com a mucosa, numa superfície limpa e seca.  
 

Os pontos de aplicação do laser foram (figura 4): 

 

1- Gengiva marginal mesiovestibular  

2- Gengiva marginal distovestibular 

3- Um ponto central na raiz dentária 

4- A uma distância aproximada de 8 mm do ponto 1 em direção a apical  

5- A uma distância aproximada de 8 mm do ponto 2 na direção apical 
 

 

Figura 4 - Pontos de aplicação do LBI. Os mesmos 
pontos foram aplicados por lingual, num total de 10 
pontos.  
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Dos 11 pacientes da pesquisa, um total de 44 caninos foram avaliados, sendo 

que 22 receberam aplicação de LBI e 22 não foram irradiados. Durante a aplicação 

do LBI, todos os cuidados com relação ao paciente e operador foram tomados, por 

meio de utilização de óculos de proteção e o envolvimento da ponteira com filme 

PVC e assepsia com álcool 70o para evitar contaminação cruzada (figura 5). 

 

 
 

Figura 5 - Utilização de óculos de proteção e 
o envolvimento da ponteira com filme PVC e 
assepsia com álcool 70o para evitar 
contaminação cruzada 

 

 

Após, decorridos os 90 dias do início da retração inicial dos caninos (fim da 

retração de canino) foram interrompidas as aplicações de laser e o tratamento 

ortodôntico seguiu conforme planejamento definido previamente até a finalização do 

caso que é de aproximadamente 24 meses (+ 6meses).  
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4.2.3 Avaliação clínica da velocidade de retração 

 

Para mensuração da quantidade de movimentação dos dentes retraídos, 

foram realizadas, por meio de paquímetro digital (Mitutoyo – Suzano/SP) de precisão 

de 0,01 mm, medições ”in loco“ sequenciais, uma inicial (T1), após 30 (T2), 60 (T3) e 

90 dias (T4) do início da retração dos caninos. 

Para isso, foram utilizados como pontos de referência tanto para os arcos 

superiores como para os inferiores (figura 6):  

1-  Ponta de cúspide do canino (PC) – porção mais incisal do canino;  

2- Ponta de cúspide mesiovestibular do primeiro molar  (PM) – porção mais 

proeminente da cúspide mesiovestibular do primeiro molar.  

Nos casos em que as cúspides dos caninos ou molares apresentavam 

desgastes, utilizou-se a porção média deste desgaste como ponto de referência.  

 
Figura 6 - Pontos de referência para medição da retração: ponta de cúspide do canino 
(PC) e ponta de cúspide mesiovestibular do primeiro molar  (PM). 

 

As medições foram realizadas pelo mesmo examinador (S.C.C.P) diferente do 

operador que aplicou o laser (J.M.S) o que permitiu um estudo duplo cego, pois o 

examinador ao realizar as mensurações clínicas não tinha conhecimento de qual 

lado era o irradiado, bem como o paciente também não, uma vez que foi feita uma 

simulação do laser no lado de controle. 
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A extensão do deslocamento foi considerada como sendo a diminuição da 

distância entre os caninos e os molares, medindo a distância entre a ponta de 

cúspide do canino e a ponta de cúspide mesiovestibular do primeiro molar de ambos 

os lados (figura 7). Para uma maior confiabilidade do estudo clínico, as mensurações 

foram realizadas três vezes consecutivas, obtendo-se assim uma média que foi 

utilizada para análise estatística. A distância percorrida pelos caninos, medida em 

mm, foi determinada pela diferença das distâncias mensuradas entre os tempos, ou 

seja, T1-T2, T2-T3 e T3-T4.  

 

 
 
Figura 7 -  Medição com o paquímetro digital da ponta 
de cúspide do canino até a ponta de cúspide 
mesiovestibular do primeiro molar. 

 

 

4.2.4 Obtenção das radiografias periapicais  

 

Para o exame radiográfico foram utilizados 44 filmes radiográficos periapicais 

(Espeed, tamanho-0,31x 0,41mm, Eastman Kodak Company, Rochester, E.U.A). 

Estas radiografias foram efetuadas antes do início do  tratamento ortodôntico (T0) e 

após 90 dias da retração inicial dos caninos (T4) para verificação de possíveis 

alterações nos tecidos de suporte ou na superfície radicular dos caninos 

movimentados. 
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Para a padronização das tomadas radiográficas foi utilizado um posicionador 

intrabucal para canino (Fabinject – São Paulo – Brasil). Esse dispositivo permitiu 

tanto o paralelismo do filme com os dentes como a incidência perpendicular dos 

feixes de raios X sobre a película radiográfica. Os ângulos verticais e horizontais 

foram determinados em relação à haste do posicionador.  

As tomadas radiográficas foram realizadas pelo mesmo operador (S.C.C.P) e 

todos os filmes radiografados foram processados manualmente em câmera escura 

no Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva da FOB/USP. 

Utilizou-se o método temperatura/tempo, com o auxílio do termômetro de imersão e 

cronômetro, efetuando-se sempre a troca regular dos produtos de acordo com as 

recomendações do fabricante (revelador e fixador - Kodak Brasil Comércio e 

Indústria Ltda., São José dos Campos - BR). Após o processo de revelação, as 

radiografias foram devidamente secas ao natural e identificadas para posterior 

mensuração. Todos os pacientes radiografados fizeram uso de avental de chumbo 

como medida de radioproteção. 

O aparelho de raios X utilizado foi Gnatus, modelo XR6010, operando com 

70kVp, 7Ma, distância focal de 30 cm e tempo de exposição de 0,5 segundos 

(Gnatus, Ribeirão Preto, SP, Brasil). 

 

4.2.5 Avaliação radiográfica 

 

Para avaliação das radiografias, optou-se por um método de leitura digital 

indireto. As radiografias foram, então, digitalizadas por um scanner (Microtek- Scan 

Maker i800), configurado com 300 dots per inch (dpi) de resolução, 256 tons de 

cinza, em escala de proporção de 1:1 (100%). As imagens digitais foram 

armazenadas em arquivos de formato joint photographic experts group (JPEG). O 

programa empregado na análise e mensurações das imagens foi  o Dolphin 3D 

(versão 11.5 Chatsworth – Califórnia – EUA), capaz de medir áreas e distâncias 

lineares e angulares. Com a finalidade de melhor visualização das estruturas, a sala 

permaneceu totalmente escura durante as leituras e, quando necessário, o brilho e o 

contraste das imagens foram ajustados. 
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4.2.5.1 Avaliação da crista óssea alveolar 

 

Para avaliação da quantidade de reabsorção da crista óssea alveolar, foi 

mensurada a distância da crista óssea alveolar (CA) até à junção cemento-esmalte 

(JCE), paralelamente ao longo eixo do dente, tanto na face mesial quanto na distal 

dos caninos retraídos. O ponto CA foi definido como o ponto mais coronal da crista 

óssea, com menor quantidade de tecido ósseo, onde o espaço do ligamento 

periodontal permanece constante e o ponto JCE foi definido como o ponto localizado 

na junção cemento-esmalte (figura 8). 

 

 
 
Figura 8 – Representação esquemática das 
estruturas das áreas avaliadas: E) esmalte; 
D) dentina; P) polpa; LP) ligamento 
periodontal; CA) crista óssea alveolar; JCE) 
junção cemento-esmalte; JCE-CA) distância 
mensurada correspondente à altura da crista 
óssea alveolar. 
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Para gerar essa medida (JCE-CA) no programa Dolphin 3D, traçou-se 

inicialmente uma linha vertical no sentido do longo eixo do dente (ponta de cúspide 

até ápice radicular), e em seguida duas linhas horizontais perpendiculares a essa 

linha vertical (longo eixo do dente), uma ao nível da junção cemento-esmalte (JCE) e 

a outra ao nível da crista óssea alveolar (CA). Essas linhas horizontais foram 

traçadas de ambos os lados para permitir a medição das alturas das cristas ósseas 

alveolares mesial e distal (figuras 9 e 10).  

 

 

Figura 9 – Mensuração da altura das cristas ósseas alveolares (JCE-CA) mesial e 
distal realizada no programa Dolphin 3D. 
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Figura 10 – Representação esquemática da 
mensuração da altura das cristas ósseas 
alveolares (JCE-CA) mesial e distal realizada 
no programa Dolphin 3D. 

  

Vale salientar que o operador (S.C.C.P) não tinha ciência no momento da 

avaliação, qual era o dente irradiado ou não, caracterizando um estudo duplo cego, 

já que o paciente também não sabia também qual era o lado irradiado.  

Para maior facilidade de interpretação e computação dos dados, foram 

utilizados escores a partir destas mensurações, como consta na tabela 2 abaixo, 

onde Kallestal; Matsson (1989) e Hausmann et al. (1991) consideraram que uma 

diferença da distância JCE-CA maior que 2mm seria classificada como agressão 

periodontal e valores inferiores a 2mm, saúde periodontal.  
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Tabela 2 – Escores JCE-CA 
 

Valor Parâmetro  Classificação  
1 maior que 0 e menor ou 

igual a 1mm 

Saúde periodontal 

2 Maior que 1 e menor ou 

igual a 2mm 

Saúde periodontal 

3 maior que 2mm Agressão periodontal 

 

Os escores relativos ao início e final da retração dos caninos foram 

computados em uma tabela e comparados os lados irradiado e não irradiado, por 

meio de análise estatística.  

 

4.2.5.2 Avaliação da reabsorção radicular 

 

Também foram verificadas nestas mesmas radiografias possíveis 

reabsorções radiculares periapicais nos caninos retraídos. Para esta avaliação, foi 

utilizada a classificação dos níveis de reabsorção radicular durante o movimento 

ortodôntico, sugerida por Levander e Malmgreen (1988). Nesta escala, há a 

utilização de escores, descrita a seguir (tabela 3 e figura 11). As radiografias iniciais 

e finais foram avaliadas somente por um operador e em sala obscurecida, os valores 

foram relacionados em uma tabela para análise estatística, comparando-se o lado 

irradiado ao contralateral.  

Para classificação dos escores, utilizou-se o método comparativo com os 

níveis de reabsorção conforme a figura 11, onde era atribuído os seguintes escores:  

 

0 ausência de reabsorção; 

1 reabsorção mínima, contorno apical irregular; 

2 reabsorção moderada, menor que 2 mm; 

3 reabsorção acentuada, até 1/3 do comprimento radicular;  

4 reabsorção extrema, maior que 1/3 da raiz.  
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Tabela 3 – Níveis de reabsorção radicular segundo Levander, Malmgreen (1988). 
 

Valor Parâmetro  Classificação  
1 Contorno apical irregular Reabsorção mínima  

2 Reabsorção radicular 

apical menor que 2mm 

Reabsorção moderada 

3 Reabsorção radicular 

apical de 2mm até 1/3 da 

raiz 

Reabsorção severa 

4 Reabsorção radicular 

apical maior que 1/3 da 

raiz 

Reabsorção extrema 

 
 

 

 
 

Figura 11 – Sistema de escores proposto por Levander, Malmgreen (1988). (0-
ausência de reabsorção; 1- reabsorção mínima, contorno apical irregular; 2- 
reabsorção moderada, menor que 2 mm; 3- reabsorção acentuada, até 1/3 do 
comprimento radicular; 4- reabsorção extrema, maior que 1/3 da raiz). 
 

 

Como as radiografias periapicais foram escaneadas com uma resolução de 300 

dpi e escala de proporção de 1:1 (100%), as imagens permitiram-se ser ampliadas, 

com o recurso lupa de aumento, sem perda de qualidade (figura 12). Para facilitar a 

interpretação das imagens optou-se por manter a sala em ambiente escuro.  
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Figura 12 – Aumento da imagem pelo recurso da lupa do programa Dolphin, 
permitindo uma melhor visualização do contorno apical. 

 

 

4.3 Análise dos dados  

 

Para análise do erro do método foram remedidas, num período de 30 dias 

após a primeira medição, 36% do total de radiografias observadas, que foram 

selecionados de forma aleatória.  

Para verificação da concordância intra-examinador na classificação da 

reabsorção radicular e da crista óssea alveolar, utilizou-se o teste de concordância 

Kappa.  

Para avaliar a presença de distribuição normal das variáveis estudadas, 

efetuou-se o Teste Kolmogorov-Smirnov. 

Para comparação da velocidade da movimentação ortodôntica entre os 

tempos na comparação entre os lados irradiado e não irradiado foi utilizado a 

Análise de Variância (ANOVA) a um critério de medidas repetidas, seguida pelo 

Teste de Tukey.  

Para comparação do grau de reabsorção radicular e da crista óssea alveolar 

entre os lados irradiado e não irradiado, utilizou-se o teste não paramétrico de 

Wilcoxon.  

Em todos os testes, adotou-se o nível de significância de 5%. Os testes foram 

executados no programa Statistica for Windows, volume 7 (StatSoft Inc., USA).  
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5 RESULTADOS 

 

Para melhor leitura e compreensão, os resultados foram divididos nos 

seguintes tópicos:  

 

• 5.1 Erro do método para as radiografias 

• 5.2 Teste de normalidade  

• 5.3 Médias e desvio padrão dos valores da mensuração PC-PM em todos 

os tempos avaliados 

• 5.4 Comparação da movimentação ortodôntica entre os lados irradiado e 

não irradiado  

• 5.5 Avaliação radiográfica da integridade tecidual 

 

5.1 Erro do método para as radiografias 
 

O resultado do teste estatístico Kappa está disposto na tabela 4 e mostrou 

uma concordância de “substancial” a “quase perfeita”, de acordo com a classificação 

proposta por Landis e Koch, em 1977 (tabela 5), demonstrando confiabilidade na 

mensuração das reabsorções óssea e radicular. 

  

Tabela 4 – Erro do método na análise da reabsorção radicular e da crista óssea alveolar - 
porcentagem de concordância –Teste do Kappa (FLEISS, 1973). 
 

Variável  % de concordância Kappa 
Índice Levander e Malmgren  98,0 0,85 

AC-JCE Mesial 96,0 0,73 
AC-JCE Distal 98,0 0,85 

 
 
Tabela 5 - Índices propostos para análise do teste de concordância Kappa (LANDIS, KOCH, 
1977) 
 

Índice Kappa Grau de concordância 
<0.00 Pobre 

0.00–0.20 Suave 
0.21–0.40 Pouco satisfatório 

0.41–0.60 Moderado 
0.61–0.80 Substancial 
0.81–1.00 Quase perfeito 
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5.2 Teste de normalidade  

 

Aplicou-se o teste Kolmogorov-Smirnov para verificação da normalidade da 

distribuição dos dados. Todas as variáveis demonstraram distribuição normal. Em 

decorrência disto, a comparação do lado irradiado e não irradiado para todas as 

variáveis foi realizada por meio do teste ANOVA a um critério de medidas repetidas, 

seguido do Teste de Tukey.  

 

 

5.3 Médias e desvio padrão dos valores da mensuração PC-PM em todos os 

tempos avaliados 

 

A média e desvio padrão dos valores obtidos na mensuração PC-PM (da 

ponta de cúspide do canino a ponta de cúspide mesiovestibular do primeiro molar) 

para os caninos superiores e inferiores do lado irradiado e não irradiado, em todos 

os tempos avaliados estão dispostos na tabela 6.  

 

Tabela 6 – Distância PC-PM dos lados irradiado e não irradiado. nos tempos inicial(T1) e 
decorridos 30 (T2), 60(T3) e 90(T4) dias do início da retração dos caninos, em mm.  
 

Arco 
dentário 

Tempo 
Irradiado 
n=11 

Não irradiado 
N=11 

Média dp Média dp 

Superior 

T1 22,37 0,97 22,44 1,36 
T2 20,10 0,89 20,54 1,38 
T3 17,05 1,02 17,79 1,45 
T4 15,70 1,58 16,56 1,26 

Inferior 

T1 22,10 1,50 21,79 1,19 
T2 20,09 1,71 20,68 2,54 
T3 17,79 2,59 18,06 1,81 
T4 16,09 1,17 16,32 1,77 
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5.4 Comparação da movimentação ortodôntica entre os lados irradiado e não 

irradiado  

 

A movimentação dos caninos superiores e inferiores irradiados foi comparada 

aos não irradiados nos três períodos da mecânica de retração, através da Análise da 

varia ̂ncia a um critério de medidas repetidas, cujo fator de estudo é a aplicação ou 

não de laser.  

Os resultados desta análise mostraram, em ambos os arcos dentários, não 

haver diferenças no fator de estudo “laser” (irradiado e não irradiado) e nem na 

interação entre os fatores tempo X laser. Apenas o fator “tempo” (medidas repetidas) 

foi estatisticamente significante, em ambos os grupos, no período T2-T3 (2° mês) em 

relação aos outros períodos avaliados.    

As tabelas 7 e 8 descrevem, para os arcos superior e inferior 

respectivamente, as médias e desvios padra ̃o nos três períodos de movimentac ̧ão 

dentária dos caninos avaliados e, por meio do teste de Tukey, descreve onde estão 

estas diferenças. 

 

Tabela 7 – Quantidade de movimentação dos caninos em mm medidos clinicamente nos 
períodos de tempo avaliados, para os grupos irradiado e não irradiado -  ANOVA a um 
critério (fator lado em dois níveis: irradiado e não irradiado) de medidas repetidas (fator 
tempo em três níveis: T1-T2, T2-T3 e T3-T4) para o arco superior – Teste Tukey.  
 

Arco Dentário Variável 
Irradiado Não irradiado 

Média dp Média dp 

Superior 

T1-T2 2,27 Aa 0,70 1,90 Aa 0,71 

T2-T3 3,05 Ab 1,25 2,75Ab 1,42 

T3-T4 1,35 Aa 1,11 1,23 Aa 1,35 

∗ Letras maiúsculas iguais não possuem diferença estatisticamente significante entre si em 
relação ao lado irradiado e não irradiado.  
∗∗ Letras minúsculas iguais não possuem diferença estatisticamente significante entre si em 
relação ao tempo. 
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Tabela 8 – Quantidade de movimentação dos caninos em mm medidos clinicamente nos 
períodos de tempo avaliados, para os grupos irradiado e não irradiado -  ANOVA a um 
critério (fator lado em dois níveis: irradiado e não irradiado) de medidas repetidas (fator 
tempo em três níveis: T1-T2, T2-T3 e T3-T4) para o arco inferior– Teste Tukey.  
 

Arco Dentário Variável 
Irradiado Não irradiado 

Média dp Média dp 

Inferior 

T1-T2 2,01 Aa 0,62 1,11 Aa 0,36 

T2-T3 2,30 Ab 1,41 2,62 Ab 1,36 

T3-T4 1,70Aa 1,15 1,74Aa 1,35 

∗ Letras maiúsculas iguais não possuem diferença estatisticamente significante entre si em 
relação ao lado irradiado e não irradiado.  
∗∗ Letras minúsculas iguais não possuem diferença estatisticamente significante entre si em 
relação ao tempo. 
 

 
5.5 Avaliação radiográfica da integridade tecidual  
 

Os escores foram descritos por meio da média, mediana, 1o quartil e 3o 

quartil. Para a comparação entre os grupos irradiado e não irradiado, e a 

comparação entre as fases inicial e final, foi utilizado o teste não paramétrico de 

Wilcoxon e adotou-se o nível de significância de 5% (p<0,05).  

 

Tabela 9 - Comparação do grau de reabsorção radicular e da crista óssea alveolar dos 
caninos superiores nas fases inicial e final (T0-T4) entre os grupos irradiado e não irradiado 
- teste de Wilcoxon  
 
 

Medida
 

Irradiado Não irradiado  

Média Mediana 1° 

Quartil 

3° 

Quartil 

Média Mediana 1° 

Quartil 

3° 

Quartil 

P 

Índice de
Levander e  
Malmgreen 
  

0 0 0 0 0 0 0 0 1,000ns 

Score CA-  
JCE Mesial  
 

0,22 0 0 0 0,36 0 0 1 0,423ns 

Score CA-
JCE Distal  
 

0,31 0 0 1 0,45 0 0 1 0,224ns 

ns – diferença estatisticamente não significante 
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Tabela 10 - Comparação do grau de reabsorção radicular e da crista óssea alveolar dos 
caninos inferiores nas fases inicial e final (T0-T4) entre os grupos irradiado e não irradiado - 
teste de Wilcoxon  
 
 

Medida
 

Irradiado  Não irradiado   

Média Mediana 1° 

Quartil 

3° 

Quartil 

Média Mediana 1° 

Quartil 

3° 

Quartil 

P 

Índice de
Levander e  
Malmgreen  
 

0 0 0 0 0 0 0 0 1,000ns 

Score CA-  
JCE Mesial  
 

0,31 0 0 1 0,54 1 0 1 0,138ns 

Score CA-
JCE Distal  
 

0,54 1 0 1 0,50 0 0 1 0,753ns 

ns – diferença estatisticamente não significante 

 

As tabelas 9 e 10 demonstram que não houve diferença estatisticamente 

significante para o índice de Levander e Malmgreen, ou seja, no grau de reabsorção 

radicular entre os caninos irradiados e não irradiados; e nem para o escore JCE-CA, 

isto é, para o nível de reabsorção da crista óssea alveolar do lado irradiado 

comparado ao não irradiado.  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Para facilitar a leitura e compreensão, a discussão foi dividida nos seguintes 

tópicos:  

 

6.1 Seleção da amostra 

6.2 Tratamento ortodôntico adotado e metodologia aplicada 

6.3 Erro do método   

6.4 Movimentação Ortodôntica X Aplicação do Laser de Baixa Intensidade 

(LBI) 

6.5 Efeitos do LBI na movimentação ortodôntica  

6.6 Efeitos do LBI na integridade tecidual 

6.7 Considerações clínicas e sugestões para trabalhos futuros  

 

 

6.1 Seleção da amostra 

 

Este estudo teve caráter prospectivo, de forma que os pacientes foram 

selecionados previamente ao seu tratamento ortodôntico. A amostra constou de 11 

pacientes com má oclusão de Classe I com indicação para extração dos primeiros 

pré-molares superiores e inferiores, seja por apinhamento ou biprotrusão dentária. 

Dos pacientes selecionados, 10 tinham indicação para extração por apinhamento e 

apenas um por biprotrusão. Foi uma preocupação selecionar apenas pacientes com 

indicação para extração dos quatro primeiros pré-molares a fim de avaliar as doses 

utilizadas para o arco superior e inferior e comparar lado irradiado e não irradiado 

sempre no mesmo paciente minimizando efeitos da variação biológica individual 

caso o fizéssemos em pacientes diferentes, ou seja, utilizando apenas o arco 

superior ou inferior (LAGES, 2011; ORLANDO, 2010; SOUSA, 2008).  

A indicação de extração dos primeiros pré-molares foi avaliada clinicamente e 

pelo estudo da documentação ortodôntica. A quantidade de retração necessária 

também foi avaliada.  
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Os pacientes avaliados que realizaram documentação ortodôntica e que por 

algum motivo, após as análises cefalométricas e de modelo realizadas, não se 

incluíssem nos critérios de seleção da amostra, foram redirecionados para 

tratamento nos cursos de especialização e mestrado da Faculdade de Odontologia 

de Bauru.  

A média de idade dos pacientes foi de 14,04 anos (idade mínima de 12 anos 

e máxima de 17). Encontra-se na literatura, que a foto resposta também depende do 

nível da atividade metabólica dos tecidos (ALMEIDA-LOPES, 2004; LIZARELLI, 

2007; SOUSA, 2008; LAGES, 2011; SOUSA, 2013), sendo desta forma, essencial 

que os pacientes da amostra estivessem numa mesma fase do metabolismo 

corpóreo. Em pacientes adultos, na fase em que a atividade metabólica está mais 

reduzida, quando utilizada a laserterapia, ocorrerá uma resposta mais intensa em 

relação a pacientes mais jovens, que já estão com o metabolismo mais acelerado 

(LIZARELLI, 2007; SOUSA, 2008; LAGES, 2011; SOUSA, 2013). 

Ainda tivemos o cuidado, por meio da anamnese, de excluir da amostra algum 

caso de doença sistêmica ou uso de medicamentos que pudessem influenciar no 

metabolismo celular, pelos mesmos motivos acima relacionados, ou seja, 

interferência direta no metabolismo celular, atenuando ou exacerbando os efeitos do 

laser (YAMASAKI et al., 1984; KOBAYASHI et al., 1998; SOUSA, 2008; SOUSA, 

2013), gerando uma falsa resposta celular. Além disso, os pacientes também foram 

orientados a informar caso fizessem a utilização de algum medicamento durante a 

fase de aplicação do laser e nenhum relato aconteceu.   

O cálculo do tamanho da amostra foi realizado com base nos estudos 

presentes na literatura que obtiveram diferença estatística significante na análise da 

retração dos caninos utilizando o laser de baixa intensidade e que apresentaram os 

dados referentes a quantidade de movimentação dos caninos irradiados em 

comparação aos não irradiados e desvio padrão (CRUZ et al., 2004; DOSHI-

MEHTA; BHAD-PATIL, 2012; ORLANDO, 2010; SOUSA et al., 2011). Assim, 

utilizando um erro alfa de 5%, um erro beta de 20% e considerando o desvio padrão 

médio de 0,84 com uma diferença mínima esperada de 1,20mm, o teste indicou uma 

amostra mínima de 9 pacientes. Foi adotado neste trabalho um “n” de 11 pacientes, 

porém a intenção era de 15 prevendo possíveis perdas durante o estudo, mas 

ocorreu uma dificuldade na seleção destes pacientes, principalmente, devido o 

critério de seleção ser somente de pacientes portadores de má oclusão de Classe I, 
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para que pudéssemos realizar a aplicação do laser no arco superior e inferior no 

mesmo paciente. Excluímos os pacientes portadores de má oclusão de Classe II que 

poderiam ser tratados com extração dos quatro primeiros pré-molares prevendo a 

necessidade de fatores para a correção da Classe II como possível perda de 

ancoragem maior no arco inferior quando comparado ao superior, o que poderia 

limitar a quantidade de retração dos caninos inferiores ou a necessidade de 

utilização de aparelhos como o Aparelho Extrabucal (AEB) para correção da chave 

de molar que poderia aumentar a quantidade de retração superior além de depender 

da colaboração do paciente.  

Contudo não houve perda durante o estudo e a padronização da metodologia 

obtida num estudo prospectivo compensa o menor número de indivíduos na 

amostra, visto o menor número de variáveis. A análise de 11 pacientes, num total de 

22 arcos dentários, apresentou um número semelhante comparado aos trabalhos de 

Cruz et al. (2004), Limpanichkul et al. (2006) e Sousa et al. (2011).  

 

 

6.2 Tratamento ortodôntico adotado e metodologia aplicada 

 

Durante toda a fase de aplicação do laser o tratamento ortodôntico foi 

realizado sempre da mesma maneira, seguindo os mesmos critérios e o laser foi 

aplicado sempre por um único operador (J.M.S.). Este cuidado se fez necessário 

para haver uma maior padronização do atendimento em relação a ativação das 

molas, inclinação do feixe de luz sobre o tecido, secagem da área de aplicação do 

laser e forma de contato com a mucosa. Por exemplo, se houvesse inclinação do 

“spot size” do aparelho e este não ficasse perpendicular e em contato com a 

mucosa, ou a superfície não estivesse limpa e seca, haveria uma perda da energia, 

ou seja, uma maior reflexão da luz laser, e isto refletiria na intensidade da 

fotorresposta, e portando, nos resultados obtidos (LIZARELLI, 2007; SOUSA, 2008; 

SOUSA, 2013).  

Em relação à ancoragem, a ideia inicial do trabalho era utilizar ancoragem 

absoluta através de mini implante, porém alguns pacientes precisariam de contra 

angulação das raízes para obtenção de espaço para inserção dos mesmos e não 

queríamos realizar nenhum tipo de movimentação prévia à retração dos caninos 

para que mediadores da inflamação não estivessem presentes previamente a 
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aplicação do laser (CONSOLARO, 2005; RAMOS; FURQUIM; CONSOLARO, 2005). 

Assim, como foi utilizado para ancoragem a Barra Transpalatina (BTP) e o Arco 

Lingual de Nance (ALN), os pacientes poderiam apresentar um pouco de perda de 

ancoragem, pois trabalhos na literatura revelam perda de ancoragem durante a fase 

de retração  com o uso da BTP e ALN (LIU et al., 2009; FELDMANN; BONDEMARK, 

2008; JOHNSON; BULLOCK, 2010; SHARMA; SHARMA; KHANNA, 2012). Também 

foi utilizado um fio de amarrilho 0.010” conjugado do primeiro molar ao segundo pré-

molar.  

Foi utilizado fio segmentado durante toda a fase de retração inicial dos 

caninos, semelhante à adotada por Sousa (2011), Sousa (2013), Lages (2011) e 

Orlando (2010). A utilização do arco segmentado, diferentemente de outros 

trabalhos (CRUZ et al., 2004; DOSHI-MEHTA; BHAD-PATIL, 2012; GENC et al., 

2013) que utilizaram arco contínuo, é justificada pelo fato de promover somente a 

movimentação dos caninos, limitando os níveis dos mediadores da inflamação à 

região destes dentes, não havendo interferência  da movimentação dos incisivos que 

pudessem influenciar na movimentação dos caninos. O arco segmentado também foi 

a melhor escolha devido a posição inicial dos caninos de alguns pacientes que se 

encontravam em infravestíbuloversão. Desta forma, o nível de atrito do braquete 

com o fio e a movimentação vertical mais exacerbada em relação à distalização 

devido os vetores de força que ocorrem com a utilização do arco contínuo foram 

reduzidos.  

O atrito gerado entre o fio e a canaleta do braquete pode ser um fator 

limitante na movimentação dentária, porém foi uma preocupação durante a seleção 

da amostra escolher os pacientes de modo que os caninos estivessem posicionados 

de forma semelhante nos dois lados do arco, fazendo com que o atrito gerado fosse 

semelhante no lado irradiado e não irradiado.  

Para uma melhor padronização da força liberada, utilizamos as molas de NiTi, 

ao invés do elástico em corrente. Isto ocorreu pois com as molas, temos um melhor 

controle da força liberada (força contínua), enquanto que os elastômeros sofrem 

uma influência maior do meio bucal, como por exemplo, a temperatura, deteriorando-

se e perdendo-se mais facilmente o controle da força aplicada nos caninos (força 

intermitente), fato corroborado por Cruz et al. (2004), Limpanichkul et al. (2006), 

Orlando (2010), Lages (2011), Sousa et al. (2011), Genc et al. (2012), Doshi-Mehta, 

Bhad-Pathil (2012) e Sousa (2013). 
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Respaldados na literatura, adotamos o nível de força de 150 g para retração 

inicial de caninos, sugerido por Smith e Burstone (1984) como força mínima ideal, e 

sugerido por Mao, Wang e Kopher (2003), como força máxima ideal para a 

movimentação ortodôntica. Além disso, nos estudos de Limpanichkul et al. (2006), 

Cruz et al. (2004), Youssef et al. (2008),  Orlando (2010), Sousa et al. (2011), Lages 

(2011), Doshi-Mehta e Bhad- Patil (2012) e Sousa (2013), foi utilizada esta mesma 

quantidade força.  

Inicialmente foram utilizadas molas de NiTi de 12mm de comprimento e a 

força liberada padronizada em 150g foi mensurada a cada reativação com um 

tensiômetro, por um só operador. Foi necessário trocar as molas por tamanhos de 9 

ou 7mm ao longo da retração dos caninos devido a distância diminuída, decorrente 

da retração, entre o canino e o tubo do molar onde a mola era inserida. Caso fosse 

necessário a troca de molas de um dos lados, tomamos o cuidado de trocá-las 

bilateralmente, pois mesmo padronizando a força, a fadiga da mola que estava a 

mais tempo poderia dispensar uma força menor no decorrer do mês.  

Tivemos o cuidado de verificar se a força liberada e a irradiação com o laser 

promoveria injúrias aos tecidos periodontais ou reabsorções radiculares, esta 

verificação se deu por meio da análise das radiografias periapicais iniciais e finais, 

corroborando com outros estudos da literatura (CRUZ et al., 2004; YOUSSEF et al., 

2008; SOUSA et al., 2011; DOSHI-MEHTA; BHAD-PATIL, 2012). Dessa maneira, 

avaliou-se a distância da crista óssea alveolar (CA) até a junção cemento-esmalte 

(JCE) nas faces mesiais e distais de todos os caninos movimentados (irradiados e 

não-irradiados). Também foram verificados os níveis de reabsorções radiculares por 

meio do índice de Levander e Malmgreen (1988) nos caninos movimentados. Os 

resultados demonstraram que em ambos os grupos manteve-se a integridade 

tecidual (tabelas 9 e 10).  

Verificamos, portanto, que a força liberada nos caninos foi suficientemente 

satisfatória tanto no quesito “movimentação ortodôntica”, onde a força aplicada 

promoveu a movimentação em todos os caninos (irradiados e não-irradiados), como 

também no quesito “preservação da integridade tecidual”, não causando injúrias aos 

tecidos de suporte, nem tão pouco, reabsorções radiculares patológicas (tabelas 9 e 

10).  

Comparou-se a movimentação entre os lados irradiado e não irradiado por 

meio de medições clínicas mensais que foram realizadas antes de cada ativação da 
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mola e aplicação do laser em concordância com outro estudo (CRUZ et al., 2004), 

porém os pontos de referência foram diferentes. Ao invés da porção distal do 

braquete do canino e mesial do tubo do molar, que poderiam se descolar durante a 

mecânica, utilizou-se como referência a ponta de cúspide do canino e cúspide 

mesiovestibular do primeiro molar. Os pontos escolhidos para mensuração da 

movimentação dos caninos evitaram a interferência de possíveis giroversões, além 

de mascaramentos por restaurações pré-existentes nas fossas centrais dos molares, 

corroborando com estudos da literatura que também utilizaram esses pontos de 

referência (LIMPANICHKUL et al., 2006; YOUSSEF et al., 2008; SOUSA et al., 2011; 

DOSHI-MEHTA; BHAD-PATIL, 2012). Nos casos em que havia desgaste das pontas 

de cúspide tanto em caninos como em molares, foi convencionado um ponto médio 

na faceta de desgaste.  

Pelo fato de já  ser consagrado na literatura como padrão “gold standard” em 

termos de mensuração dentária (STEVENS et al., 2006), o paquímetro  digital foi o 

instrumento escolhido para mensuração, conforme descrito no capítulo “material e 

métodos” e adotado por alguns autores que utilizaram metodologia semelhante 

(YOUSSEF et al., 2008; DOSHI-MEHTA; BHAD-PATIL, 2012; GENC et al., 2012; 

SOUSA, 2013).  

Em relação a possíveis inclinações para mesial e para distal dos primeiros 

molares e caninos respectivamente, durante a mecânica de retração, foi observado 

em estudos recentes (SOUSA, 2013; LAGES, 2011; ORLANDO, 2010) que não há 

diferença na quantidade de angulação entre os lados irradiado e não irradiado, 

tornando os pontos de referência do presente estudo confiáveis. Assim, o valor da 

diferença de distalização dos caninos mensurada por meio da aproximação dos 

mesmos em relação aos molares, pode ser utilizado sem comprometer os resultados 

da pesquisa. Além disso, no intuito de minimizar a possível perda de ancoragem, 

utilizou-se a BTP para o arco superior e o ALN para o inferior conforme preconizado 

por outros trabalhos da literatura (FIORELLI et al., 1990) 

Para proporcionar maior precisão e confiabilidade à medição “in loco”, 

realizou-se três medições sequenciais e utilizou-se a média desses valores para 

análise estatística em concordância com outros estudos clínicos (CRUZ et al, 2004; 

NOURI et al., 2014). Essas mensurações foram realizadas sempre pelo mesmo 

operador (S.C.C.P) e os pontos de referência selecionados (ponta de cúspide do 
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canino e ponta de cúspide mesiovestibular do primeiro molar) concordantes com 

estudos da literatura (LIMPANICHKUL et al., 2006; YOUSSEF et al., 2008; SOUSA 

et al., 2011; DOSHI-MEHTA; BHAD-PATIL, 2012) permitiram facilidade e precisão 

nas mensurações diretamente na cavidade bucal com o paquímetro digital. Outras 

pesquisas cientificas (SOUSA et al., 2011; LAGES, 2011) envolvendo a influência do 

laser na velocidade da movimentação ortodôntica utilizaram pontos de referência 

diferentes (distância da porção mais cervical da papila incisiva e ponta de cúspide do 

canino), porém esses pontos não foram os de escolha por dificultar a mensuração 

durante a inserção do paquímetro na cavidade bucal. 

Já Orlando (2010) utilizou a tomografia computadorizada na fase inicial e final 

de aplicação do laser, porém não avaliou durante as fases, o que poderia 

demonstrar a efetividade do laser em períodos determinados. Porém, a medição 

mês a mês através da tomografia computadorizada se torna inviável, por ser um 

meio de diagnóstico onde a radiação proporcionada é elevada e deve ser 

corretamente indicada somente para obtenção de um diagnóstico diferencial, 

quando o exame puder fornecer informações impossíveis ou de difícil visualização 

nas radiografias convencionais ou que altere significantemente o planejamento 

traçado gerando benefícios para o paciente (LECOMBER et al., 2001; GARIB et al., 

2007).  

Para avaliação da integridade tecidual foram realizadas radiografias 

periapicais iniciais (T0) e finais (T4) em concordância com a metodologia de outros 

estudos (CRUZ et al., 2004; YOUSSEF et al., 2008; SOUSA et al., 2011; DOSHI-

MEHTA; BHAD-PATIL, 2012). De acordo com Borg et al. (1998) e Consolaro (2007) 

as radiografias periapicais permitem avaliar com precisão a forma e a proporção das 

raízes, dos ápices e da crista óssea alveolar.  

Embora a tomografia computadorizada ofereça maior precisão e precocidade 

no diagnóstico das reabsorções dentárias em função dos vários sentidos nos planos 

de cortes e da reconstrução em 3D, a mesma não substitui as radiografias 

periapicais no diagnóstico dessas reabsorções, pelo contrário, complementa-as 

(CONSOLARO, 2007). Ao mesmo tempo que amplia as possibilidades de 

diagnósticos mais precisos, quanto ao seu grau de comprometimento e localização 

também oferece a oportunidade de identificação mais precoce do processo. 

Entretanto, ressalta-se que seu uso indiscriminado e superficial pode gerar 

avaliações equivocadas e diagnósticos que levam a planos de tratamento 
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indesejáveis para o paciente. Quanto mais explorarmos as radiografias periapicais, 

maior será a valorização das tomografias computadorizadas (LECOMBER et al., 

2001; CONSOLARO, 2007; GARIB et al., 2007).  

Além disso, conforme tabela 1, extraída da revisão de literatura realizada pela 

European Atomic Energy Community (Euratom), contida no Projeto SEDETEXCT 

(2011), se somarmos as doses de radiação geradas pelas radiografias utilizadas na 

presente pesquisa: panorâmica, telerradiografia (documentação ortodôntica) e 

periapicais dos dentes envolvidos, necessárias para avaliação da integridade 

tecidual, (8 incidências = 12 µSv), a dose seria de aproximadamente 42,3 µSv, 

enquanto que com a tomografia cone bem (inicial e final), esta dose seria em torno 

de 2.146 µSv, ou seja, muito superior.  

Para efeito de cálculo, adotamos a dose máxima descrita na tabela 1. Para o 

cálculo da dose das radiografias periapicais que foram utilizadas neste estudo, 

selecionou-se a dose de radiação referente a boca toda (21 µSv) e dividiu-se pelo 

número de incidências da boca completa (14 incidências), obtendo-se desta forma, a 

dose referente a uma incidência (1,5 µSv). Multiplicou-se então este valor pelo 

número de periapicais necessárias para este estudo (8 x 1,5 µSv), dando, portanto, 

um total de 12 µSv, que somadas as radiações das radiografias: panorâmica e 

telerradiografia, daria um total de 42,3 µSv.  

Para avaliação das radiografias, optou-se por um método de leitura digital 

indireto. As radiografias foram digitalizadas por um scanner (Microtek Scan Maker 

i800), configuradas com 300 dots per inch (dpi) de resolução, 256 tons de cinza e em 

escala de 100%. O sistema digital foi o de escolha para essa pesquisa, uma vez que 

possibilita ao operador manipular as imagens, as quais podem ser ampliadas, 

transformadas em forma negativa, sofrer alteração de contraste e brilho, colorização 

da imagem e pseudo 3D (relevo), de forma a facilitar o diagnóstico. Além disso, 

medidas lineares e angulares também podem ser obtidas por meio de ferramentas 

dos softwares dos sistemas digitais, tão bem, quanto quantificar os tons de cinza 

existente em uma determinada área radiográfica (WENZEL; GRONDAHL, 1995; 

FORSYTH et al., 1996; MOL, 2000; ABRAHÃO et al., 2009).  

Para avaliação da quantidade de reabsorção da crista óssea alveolar, foi 

mensurada a distância da crista óssea alveolar (CA) até à junção cemento-esmalte 

(JCE), paralelamente ao longo eixo do dente, tanto na face mesial quanto na distal 
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dos caninos retraídos (KALLESTAL; MATSSON, 1989; HAUSMANN et al., 1991; 

CRUZ et al., 2001; CRUZ et al., 2003; JANSON et al., 2003, SOUSA et al., 2011), 

utilizando-se escores a partir destas mensurações preconizados por Kallestal, 

Matsson (1989) e Hausmann et al. (1989) e  utilizados em trabalhos posteriores 

como os de Janson et al. (2003) e Sousa et al. (2011). 

De acordo com Rams, Listgarten  e Slots (1994) a mensuração da distância 

da crista óssea alveolar à junção cemento-esmalte (JCE-CA) permite estudar as 

alterações periodontais, podendo, portanto, ser considerado um parâmetro 

adequado para se avaliar a ausência de perda óssea alveolar. 

 Também foram verificadas nestas mesmas radiografias possíveis 

reabsorções radiculares periapicais nos caninos retraídos. Para esta avaliação, foi 

utilizada a consagrada classificação dos níveis de reabsorção radicular durante o 

movimento ortodôntico, sugerida por Levander e Malmgreen em 1988 e utilizada em 

outros estudos da literatura (COPELAND; GREEN, 1986; BECK; HARRIS, 1994; 

FURQUIM, 2002; NISHIOKA et al., 2006; SOUSA et al., 2011). 

 

 

6.3 Erro do método  

 

Para análise do erro do método foram reavaliadas, num período de 30 dias 

após a primeira avaliação, 36% do total de radiografias periapicais observadas, 

selecionadas de forma aleatória.  

Com base nos resultados do teste estatístico Kappa apresentados na tabela 4 

observou-se uma concordância de “substancial” a  “quase perfeita”, de acordo com a 

classificação proposta por Landis e Koch, em 1977 (Tabela 5), demonstrando 

confiabilidade na mensuração das reabsorções óssea e radicular.  

Em decorrência da medição clínica não permitir a execução do erro do 

método, optou-se por realizar três medições sequenciais e utilizou-se a média para 

apreciação estatística em concordância com outros ensaios clínicos (CRUZ et al, 

2004; NOURI et al., 2014). Como o operador do laser (J.M.S) não foi o mesmo que 

realizou as medições clínicas (S.C.C.P) deu-se um caráter duplo cego ao presente 

estudo. No momento da mensuração das medidas clínicas o examinador (S.C.C.P) 

não sabia qual o lado irradiado pelo laser bem como o paciente também não, pois 

fez-se uma simulação do laser no lado controle. 
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6.4 Movimentação Ortodôntica X aplicação do Laser de Baixa Intensidade (LBI) 

 

Dos 11 pacientes selecionados obtivemos a retração de todos os caninos 

sendo que 22 receberam aplicação do laser e 22 foram considerados controle, pois 

todos os pacientes realizaram extração dos quatro primeiros pré-molares. A 

movimentação do canino irradiado foi sempre comparada à movimentação do canino 

contralateral não irradiado do mesmo paciente, minimizando as variações individuais 

(LAGES, 2011; ORLANDO, 2010; SOUSA, 2008). Foram utilizadas doses diferentes 

para os caninos superiores e inferiores ao contrário de outros estudos (DOSHI- 

MEHTA; BHAD-PATIL, 2012; LAGES, 2011; ORLANDO, 2010; SOUSA et al., 2011; 

YOUSSEF et al., 2008).  

Os estudos em seres humanos (CRUZ et al., 2004; SOUSA et al., 2011) que 

obtiveram êxito na aceleração da velocidade da movimentação e apresentaram o 

mesmo protocolo de aplicação do laser, utilizaram comprimento de onda de 780nm, 

potência de 20mW, densidade de energia de 5J/cm2 por 10 segundos em cada 

ponto, sendo aplicados cinco pontos por vestibular e 5 pontos por palatino nas 

raízes dos caninos. Porém, utilizaram esta metodologia durante várias aplicações 

mensais.  

O trabalho de Orlando (2010), visando uma opção mais viável à clínica diária 

do ortodontista, foi o pioneiro a utilizar em seu protocolo de aplicação do laser dose 

única mensal, com comprimento de onda também de 780nm, porém uma potência 

um pouco mais alta de 40mW, densidade de energia na superfície do tecido alvo de 

10J/cm2 e aplicados nos mesmos 10 pontos das pesquisas anteriores (CRUZ et al., 

2004; SOUSA et al., 2011). Esse autor observou resultado positivo para o arco 

inferior em relação à aceleração com o LBI, porém não para o arco superior.  

Devido a isso, procurou-se, no atual estudo, realizar uma única aplicação 

mensal do LBI, seguindo protocolo de aplicação parcialmente semelhante ao 

trabalho de Orlando (2010), com comprimento de onda de 780nm, potências de 

40mW para o canino inferior e região vestibular do canino superior, densidade de 

energia na superfície do tecido alvo de 10J/cm2, diferindo apenas para região 

palatina do canino superior com maior potência de 70mW (devido à distância entre o 

ponto de aplicação do laser na mucosa e a área do ligamento periodontal da raiz 

deste dente ser maior devido à anatomia do palato), e densidade de energia na 

superfície do tecido alvo de 35J/cm2.  
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Youssef et al. (2008) utilizaram uma dose de 8J distribuída por 6 pontos ao 

longo da raiz do canino durante sua retração. Utilizaram 3 pontos por vestibular e 3 

por lingual dividindo cada dose por ponto em 1J para as regiões cervical e apical e 

2J para a região central da raiz. Os autores aumentaram a energia por ponto em 

relação a outros trabalhos (CRUZ et al., 2004; DOSHI-MEHTA; BHAD-PATIL, 2012; 

GENC et al., 2013; SOUSA et al., 2011), porém  diminuíram o número de pontos e o 

maior aumento foi apenas em um ponto (centro da raiz). Decidimos neste trabalho 

utilizar também uma dose por ponto maior (1,4J) por palatino, porém  distribuído em 

um maior número de pontos (5 pontos) pois a energia distribuída em um número 

maior de pontos poderia ser mais adequada devido uma distribuição mais 

homogênea de energia ao redor do canino.  

Utilizou-se neste estudo o laser infravermelho cujo comprimento de onda está 

entre 700 e 1200nm. O laser infravermelho é o comprimento de onda de eleição 

para reparos neurais e quando se busca tecidos mais profundos como o tecido 

ósseo. A luz é absorvida nas membranas celulares, alterando seu potencial elétrico, 

induzindo a efeitos do tipo foto físico e fotoelétrico, de forma a causar excitação de 

elétrons, vibração e rotação de parte das moléculas ou rotação de moléculas como 

um todo, que se traduzem no incremento da síntese de ATP (ALMEIDA-LOPES, 

2004; LIZARELLI, 2007). O laser terapêutico promove aceleração dos processos de 

reprodução e reparo celular por estimular tanto a síntese de DNA e RNA, bases da 

multiplicação celular, como a produção de ATP (adenosina trifosfato) (DORTBUDAK; 

HAAS; MALLATH-POKORNY, 2000; KAWASAKI; SHIMIZU, 2000).  

Alguns pacientes realizam de forma inconsciente a mastigação mais de um 

lado em relação ao outro ou possuem algum hábito que podem influenciar a 

movimentação ortodôntica, assim a aplicação do LBI em dentes contralaterais, 

alternando o lado irradiado nos pacientes objetivou evitar essa influência (LAGES, 

2011; ORLANDO, 2010; SOUSA, 2008).  

A retração dos caninos foi realizada previamente ao alinhamento e 

nivelamento, em arcos segmentados bilateralmente para evitar que alterações na 

mecânica de um lado não interferissem no lado contralateral. Para a retração inicial 

em arcos segmentados bilaterais, a quantidade de apinhamento deveria ser 

semelhante em ambos os lados, porém o mais importante era que os caninos 

estivessem posicionados de forma semelhante no mesmo arco, pois o atrito gerado 

no fio poderia influenciar na movimentação se comparássemos  um canino em infra-
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vestibuloversão, por exemplo, com um canino bem posicionado na linha de oclusão, 

porém se os dois caninos estivessem posicionados de forma semelhante os fatores 

atuantes seriam semelhantes em ambos os lados.  

Assim, o presente estudo foi realizado por meio da adaptação de um fio de 

arco segmentado 0,014” de Níquel-Titânio em todos os pacientes durante todo o 

período da retração dos caninos. Além disto, mensalmente as molas de NiTi foram 

removidas e reativadas com a força de 150 gramas. Esta força foi mensurada a cada 

reativação com o mesmo tensiômetro, para evitar qualquer diferença na 

quantificação da força de ativação de um lado em relação ao outro.  

 É de fundamental importância o detalhamento da metodologia utilizada nos 

estudos com laser, devendo demonstrar todas as variáveis implícitas na dosimetria 

do laser, como comprimento de onda utilizado, potência, densidade de energia, 

número de pontos utilizados, número de aplicações mensais e energia total a cada 

aplicação (LAGES, 2011). Vários estudos se tornam inviáveis de serem reproduzidos 

devido a falta dessas informações, prejudicando assim a instalação de um protocolo 

confiável baseado em evidências  científicas  (NÓBREGA et al., 2014).  

 

 

6.5 Efeitos do LBI na movimentação ortodôntica  

 

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, a aplicação do LBI com o 

protocolo para mandíbula com comprimento de onda de 780nm, potência de 40mW, 

densidade de energia na superfície do tecido alvo de 10J/cm2,10 segundos por 

ponto, energia por ponto de 0,4J (5 pontos por vestibular e 5 por lingual), Et= 4J por 

dente; Maxila por vestibular com comprimento de onda de 780nm, potência de 

40mW; densidade de energia de 10J/cm2; 10 segundos por ponto; energia por ponto 

de 0,4J (5 pontos por vestibular), Et= 2J por vestibular e Maxila por palatino com 

comprimento de onda de 780nm, potência de 70mW; densidade de energia de 

35J/cm2; 20 segundos por ponto; 1,4J de energia por ponto (5 por palatino) e Et= 7J 

por palatino com única aplicação mensal após ativação da mola de retração não foi 

eficiente na aceleração da movimentação durante a retração dos caninos superiores 

e inferiores (tabelas 7 e 8), concordando com os resultados de dois outros estudos 

da literatura (LAGES, 2011; LIMPANICHKUL et al., 2006) que também avaliaram a 

capacidade de aceleração da movimentação dentária utilizando-se o LBI em 
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humanos. Lages (2011) utilizou a mesma dose desse estudo para mandíbula e 

Limpanichkul et al. (2006) utilizou uma dosagem diferente. 

Limpanichkul et al. (2006), em seu estudo, justificou a ineficácia da 

aceleração da movimentação ortodôntica provavelmente à dosimetria do LBI alta 

utilizada, com comprimento de onda de 860nm, potência de 100mW, densidade de 

energia 25J/cm2, energia por ponto de 2,3J, totalizando uma energia de 18J por 

aplicação e 55,2J (tempo de irradiação = 3 min) por mês. 

Todavia esta não seria uma justificativa plausível para a ineficácia da 

aceleração da movimentação dentária verificada no presente estudo, já que a 

energia total mensal utilizada apresentou-se baixa, de forma semelhante a outros 

estudos (CRUZ et al., 2004; SOUSA et al., 2011; GENC et al., 2012) que verificaram 

aceleração da movimentação ortodôntica promovida pelo LBI, porém apresentando 

características um pouco diferentes. A densidade de energia no presente estudo e 

então, a energia total em cada aplicação (Et=4J para mandíbula e Et=9J para 

maxila), foi aumentada, já que seria aplicada em um só momento, viabilizando a 

aplicação do laser nos consultórios ortodônticos, dessa maneira utilizou-se uma 

maior potência do laser (40mW para o canino inferior/região vestibular do canino 

superior e 70mW para região palatina do canino superior) em relação aos estudos 

de Sousa et al. (2011), Cruz et al. (2004) e Genc et al. (2012). Tomando-se como 

base a anatomia do palato devido a espessura óssea, que torna a distância do ponto 

de aplicação do laser até a raiz maior, optou-se neste estudo aumentar um pouco 

mais a potência por palatino (70mW). Diante da aceleração da movimentação 

ortodôntica obtida por Youssef et al. (2008) e Dominguez, Gomes e Palma (2013) 

utilizando respectivamente potências de 100mW e 200mW, sugere-se que o 

aumento da potência não foi responsável pela ineficácia do laser no presente estudo 

e sim, o menor tempo de aplicação do LBI, considerando-se o número de aplicações 

mensais. Todavia, a dúvida ainda permanece se este maior tempo de aplicação 

poderia ser despendido em aplicação única, ou se realmente, as várias aplicações 

mensais (três ou quatro) são necessárias. Os estudos presentes na literatura que 

demonstraram efetividade do LBI na movimentação ortodôntica apresentaram uma 

frequência de aplicação do laser maior sendo aplicados no mínimo 3 vezes no 

mesmo mês após a ativação da retração (CRUZ et al., 2004; YOUSSEF et al., 2008; 

SOUSA et al., 2011; DOSHI-MEHTA; BHAD-PATIL, 2012; GENC et al., 2012; 

DOMINGUEZ; GOMES;PALMA, 2013).  
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Isto se torna mais complexo se for observado que Orlando (2010) obteve uma 

aceleração da retração de caninos inferiores utilizando o mesmo protocolo de 

aplicação de laser empregado no presente estudo, porém sua avaliação foi realizada 

em tomografias. Fica claro que a mensuração em tomografias minimiza os erros 

ocorridos durante as medições clínicas, contudo, devido à radiação liberada, seria 

um procedimento inviável no presente estudo, visto que todos os meses de retração 

foram avaliados. A diferença de resultados entre o atual trabalho e o estudo de 

Orlando (2010), avaliado em tomografias, que observou uma aceleração da 

movimentação dos caninos inferiores do lado irradiado comparado ao lado não 

irradiado, pode ser justificada por diferentes referências utilizadas em cada um 

deles. Como a tomografia permite traçar planos a partir de estruturas anatômicas, 

pode-se mensurar apenas a movimentação no sentido sagital dos caninos em 

relação a estes planos de referência. Em medições clínicas, esta peculiaridade não é 

permitida, visto que a retração dos caninos foi avaliada diretamente pela distância da 

ponta de cúspide do canino à cúspide mesiovestibular do primeiro molar. Frente a 

esta divergência de resultados, cabe inferir que provavelmente a aceleração 

observada no estudo de Orlando (2010) não se mostrou tão significativa em termos 

quantitativos (1,08mm), de forma que não foi detectada no presente estudo, em que 

as mensurações foram realizadas clinicamente.  

Outro aspecto que deve ser levado em consideração é que a comparação dos 

resultados entre este trabalho e o trabalho de Lages (2011) e Orlando (2010) se 

torna deficiente, pois os testes utilizados para avaliar a influência do LBI sobre a 

movimentação ortodôntica foram diferentes. Lages (2011) e Orlando (2010) 

utilizaram o teste t pareado enquanto neste trabalho foi utilizado o ANOVA a um 

critério de medidas repetidas. Estamos avaliando a influência do LBI (irradiado e não 

irradiado) através do tempo, sabendo que o tempo é de fundamental importância, 

pois estudos revelam que os efeitos do laser são maiores nas primeiras aplicações 

após a ativação do aparelho como Cruz et al. (2004) que observaram um 

decréscimo do efeito do laser após a aplicação no 14o dia e Sousa et al. (2011) que 

observaram a partir do segundo mês de aplicação que a diferença entre o lado 

irradiado e não  irradiado mesmo sendo significante, foi menor. Estudos apontam 

que os efeitos do LBI são dependentes não só da dosagem de laser utilizada como 

também de fatores que podem gerar um efeito sistêmico que pode comprometer a 

avaliação da efetividade do laser ao longo do tempo em estudos como este onde a 
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influência do LBI está sendo avaliada no mesmo individuo num modelo boca dividida 

(ROCHKIND et al., 1989).  

A literatura revela que quando utilizamos o teste t pareado para um estudo 

como este aumentamos a chance de erro, pois fazemos vários testes para a 

comparação. Já o ANOVA a um critério para medidas repetidas avalia todas as 

comparações em um único teste (ESTRELA, 2001; FONSECA; MARTINS, 1993).  

Devemos salientar ainda que alguns estudos (SOUSA et al., 2011; YOUSSEF 

et al., 2008) não verificaram de forma isolada a influência do LBI nos arcos superior 

e inferior apenas compararam o lado irradiado em relação ao não irradiado de forma 

conjunta para o arco dentário superior e inferior o que pode ter alterado os 

resultados.  

Uma questão para a dose utilizada por palatino é que se ela não deveria ser 

diminuída ou até mesmo a utilização de uma dose menor sendo aplicada com maior 

frequência devido à diferença na densidade óssea da maxila e mandíbula onde a 

maxila apresenta um osso menos denso e a mandíbula mais denso (PARK et al., 

2008) e também devido à maxila responder de forma mais rápida que a mandíbula 

durante a movimentação ortodôntica (DEGUCHI et al., 2008).  

Atualmente é indiscuti ́vel que a fototerapia cause modificac ̧ões no 

metabolismo celular, mas a forma como atua, ainda está sendo investigada (KARU, 

1999). A dificuldade de se encontrar a dose correta para cada terapia está 

relacionada ao mecanismo de ação do laser. Fazendo-se uma analogia com a 

farmacologia, deve-se pensar que cada comprimento de onda corresponde a uma 

droga diferente, e depois de escolhida a droga, é necessário estabelecer a sua dose 

ótima e, o melhor esquema de tratamento (SMITH, 2005).  

Por outro lado, os dados do presente estudo associados ao de Orlando 

(2010) e Lages (2011) nos indicam um início para as pesquisas avaliando as 

dosimetrias a serem aplicadas em uma possível aplicação única do LBI. Portanto, 

provavelmente a dosimetria aplicada obteve algum sucesso, fato comprovado por 

Orlando (2010) no arco dentário inferior, todavia em pequena magnitude. Outras 

pesquisas deverão ser realizadas de forma a incrementar estes dados, buscando-se 

comprovar a eficácia ou não da aplicação única do LBI na movimentação ortodôntica 

e a sua dosimetria ideal.  
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6.6 Efeitos do LBI na integridade tecidual  

 

Considerando que a movimentação dentária necessita do processo 

inflamatório local para ocorrer e, esta inflamação pode causar alterações na 

integridade dos tecidos dentários e periodontais (ANDREASEN, 1985, 1988) pela 

ação das células envolvidas na remoção de tecido necrótico e tecido ósseo 

(BRUDVIK; RYGH, 1994), supõe-se que o mesmo mecanismo que causa aceleração 

da movimentação dentária induzida, geraria uma reabsorção óssea e radicular mais 

intensa e o contrário também seria verdadeiro. Algumas pesquisas confirmam esta 

premissa (SATO et al., 1991; COSSETIN et al., 2011; SIRISOONTORN et al., 2012) 

enquanto outras mostram que o mecanismo que regula a movimentação dentária 

pode ser diferente do mecanismo da reabsorção radicular (CRUZ et al., 2004; 

MARTINS-ORTIZ, 2004; HABIB, 2010; YOUSSEF et al., 2008; SOUSA et al., 2011; 

DOSHI-MEHTA; BHAD-PATIL, 2012; EKIZER et al., 2013; VASCONCELOS, 2013; 

SEIFI et al., 2014; NIMERI et al., 2014) e que a laserterapia (LT), usada para 

acelerar a movimentação ortodôntica, promove um equilibrado processo de 

remodelação óssea, mantendo a integridade tecidual sem retardar o movimento 

dentário (KAWASAKI, SHIMIZU, 2000; HABIB, 2010; FONSECA et al., 2012). 

O processo de reabsorção radicular se diferencia da reabsorção óssea por 

haver uma proteção da raiz contra a reabsorção (HAMMARSTROM; LINDSKOG, 

1985; (LINDSKOG; BLOMLOF; HAMMARSTROM, 1987; CONSOLARO, 2012). A 

raiz dentária apresenta uma camada de cementoblastos em toda a sua extensão e 

estas células não apresentam receptores para os mediadores estimuladores da 

reabsorção (LINDSKOG; BLOMLOF; HAMMARSTROM, 1987). Portanto para que a 

raiz seja reabsorvida ela deve perder a protec ̧ão dos cementoblastos, devido a uma 

agressão, por morte ou migração destas células ocasionada por hipóxia, e ficar 

exposta à ação dos macrófagos e osteoclastos (CONSOLARO, 2012). 

A ação estimuladora do laser sobre os osteoclastos (KAWASAKI; SHIMIZU, 

2000; ALTAN et al., 2012) parece ser contraditória em relação ao processo de 

reabsorção radicular, pois poderia intensificá-lo, se as células ao removerem a área 

hialina, com maior velocidade, também retirassem o tecido radicular; mas também 

teoricamente, poderia reduzi-lo, se a área hialina, associada à manutenção do 

processo reabsortivo após a remoção da força (BRUDVIK; RYGH, 1995b), fosse 

eliminada mais rapidamente, favorecendo a movimentação.Também seu efeito sobre 
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os fibroblastos (VINCK et al., 2003), a matriz colágena (HABIB et al., 2010) e a 

capilarização (ALTAN et al., 2012) no periodonto, supostamente pode ser reparador 

e acelerar a reinserção de fibras na raiz, reduzindo a área exposta sujeita á ação 

dos clastos e macrófagos (BRUDVIK; RYGH, 1995a).  

A grande maioria dos trabalhos da literatura, realizados em animais, que 

avaliaram os efeitos do LBI na movimentação ortodôntica (KAWASAKI, SHIMIZU, 

2000; HABIB, 2010; FONSECA et al., 2012; EKIZER et al., 2013; SEIFI et al., 2014) 

observaram que o LBI além de promover um equilibrado processo de remodelação 

óssea, demonstrado por um aumento simultâneo das atividades dos osteoblastos e 

osteoclastos nos lados de tensão e pressão (KAWASAKI, SHIMIZU, 2000; HABIB, 

2010; FONSECA et al., 2012; SEIFI et al., 2014), ainda acelera o processo de 

reparação tecidual, removendo mais rapidamente os tecidos necróticos e reinserindo 

as fibras na raiz de maneira mais veloz, consequentemente reduz a área exposta 

sujeita a ação dos osteoclastos e macrófagos, permitindo maior preservação da raiz 

e diminuição da sua taxa de reabsorção (HABIB, 2010; FONSECA et al., 2012; 

EKIZER et al., 2013). 

Uma das preocupações deste estudo foi a verificação da integridade tecidual 

e de quais efeitos o LBI poderia desencadear nos tecidos de suporte. Embora a 

grande maioria dos estudos afirmem que não há efeitos colaterais decorrentes da LT 

(KAWASAKI, SHIMIZU, 2000; CRUZ et al., 2004; HABIB, 2010; HABIB, 2008; 

YOUSSEF et al., 2008; SOUSA et al., 2011; FONSECA et al., 2012; EKIZER et al., 

2013; SOUSA, 2013; VASCONCELOS, 2013; SEIFI et al., 2014; NIMERI et al., 

2014), há uma grande diversidade de dosimetrias e pela escassez de trabalhos em 

seres humanos com metodologia detalhada (SOUSA et al., 2011; SOUSA, 2013; 

NIMERI et al., 2014), justificou-se a realização dessa avaliação radiográfica na 

presente pesquisa.  

Na literatura há somente seis ensaios clínicos que avaliaram a integridade 

dos tecidos dentais e periodontais após a movimentação ortodôntica com o uso do 

LBI (CRUZ et al., 2004; YOUSSEF et al., 2008; DOSHI-MEHTA; BHAD-PATIL, 2012, 

SOUSA et al., 2011; SOUSA, 2013; NIMERI et al., 2014), desses trabalhos, quatro o 

realizaram por meio de radiografias periapicais (CRUZ et al., 2004; YOUSSEF et al., 

2008; DOSHI-MEHTA; BHAD-PATIL, 2012, SOUSA et al., 2011) e dois por meio de 

tomografias computadorizadas de feixe cônico (SOUSA, 2013; NIMERI et al., 2014). 
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No presente estudo os resultados indicaram não haver diferença 

estatisticamente significante entres os lados irradiado e não irradiado em relação ao 

nível de integridade do ápice radicular e da crista óssea alveolar (tabelas 9 e 10) 

após a mecânica de retração, demonstrando que o protocolo de aplicação de laser 

utilizado foi seguro para manter a integridade desses tecidos. Os achados do nosso 

estudo corroboram com todos os ensaios clínicos existentes na literatura que 

avaliaram os efeitos do LBI na reabsorção radicular (CRUZ et al., 2004; YOUSSEF 

et al., 2008; DOSHI-MEHTA; BHAD-PATIL, 2012, SOUSA et al., 2011 SOUSA, 

2013; NIMERI et al., 2014) e da crista óssea alveolar (CRUZ et al., 2004; YOUSSEF 

et al., 2008; DOSHI-MEHTA; BHAD-PATIL, 2012, SOUSA et al., 2011 SOUSA, 

2013) após a movimentação ortodôntica. Em contrapartida apresenta-se discordante 

do estudo em animais realizado por Cossetin et al. (2013) que ao avaliarem a efeitos 

do LBI na velocidade do movimento ortodôntico observaram uma aceleração da 

movimentação dentária  acompanhada de um aumento significante da atividade 

osteoclástica, mas não da osteoblástica, ocasionando uma falha na remodelação 

alveolar e maior grau de reabsorção radicular.  

Embora a dose utilizada nesse estudo tenha se mostrado segura na 

manutenção da integridade tecidual, não promoveu aceleração da movimentação 

ortodôntica induzida, demonstrando estar em um patamar neutro ou pouco 

modulador para a bioestimulação celular. Deve-se lembrar que o efeito biomodulador 

é dose-dependente e mesmo com o comprimento de onda e a dose apropriados, a 

fototerapia pode ainda não ser efetiva em todos os sistemas e/ou situações, porque 

a sua magnitude depende do estado fisiológico da célula no momento da irradiação 

(KARU, 1989). Também se sabe que dentro de um mesmo comprimento de onda, 

existe um ciclo onde várias doses diferentes, podem ser estimulantes e outras 

inibitórias (KARU; PYATIBRAT; RYABYKH, 1997), portanto variações na densidade 

de potência e no tempo de exposição, condicionam diferentes efeitos nos mesmos 

tecidos (CATORZE, 2009). Além disto, mais de uma função celular pode ser 

influenciada de maneira diferente pela irradiação com o mesmo comprimento de 

onda, isto é, quando uma destas funções celulares, é alterada pela irradiação, as 

outras permanecem inalteradas (KARU, 1999). Coombe pode comprovar a diferente 

modulação que a mesma dose do laser causou em diferentes funções dos 

osteoblastos, in vitro (COOMBE et al., 2001).  



Discussão  117 

 

6.7 Considerações clínicas e sugestões para trabalhos futuros  

 

As principais causas que levam os pacientes a desistirem ou até mesmo a 

não iniciarem o tratamento ortodôntico é o tempo prolongado e a sintomatologia 

dolorosa. Atualmente a demanda de pacientes adultos nos consultórios 

odontológicos em busca de estética vem aumentando, assim a aceleração do 

tratamento ortodôntico principalmente para esses pacientes que apresentam um 

metabolismo mais lento seria de grande valia (CAPELLOZZA et al., 2001). O 

tratamento prolongado também pode implicar em maiores chances de perda óssea 

alveolar, reabsorção radicular, alterações gengivais além de maior probabilidade de 

cárie (SOUSA, 2013).  

Em relação a movimentação ortodôntica são utilizados inúmeros métodos 

para promover aceleração como, por exemplo, a injeção de substâncias como as 

prostaglandinas (YAMASAKI et al., 1984), 1,25(OH)2D3 (a forma ativa da vitamina 

D) (COLLINS; SINCLAIR, 1988) e osteocalcina (KOBAYASHI et al., 1998). Alguns 

estudos também apresentam efetividade com a aplicação local de corrente elétrica 

(DAVIDOVITCH et al., 1980), o uso local de hormônio da paratireóide, a aplicação 

do ultrassom e também uso de alguns aparelhos estimuladores (BOSIO; LIU, 2010). 

Porém, esses métodos apresentam desvantagens como dor e desconforto ao 

paciente.  

O uso do laser de baixa intensidade tem demonstrado eficácia na aceleração 

da movimentação ortodôntica (CRUZ et al., 2004; DOSHI-MEHTA; BHAD-PATIL, 

2012; GENC et al., 2013; ORLANDO, 2010; SOUSA et al,. 2011) e apresenta 

vantagem por ser um meio indolor e não possuir efeitos danosos a integridade do 

ápice radicular e crista alveolar durante a movimentação ortodôntica (KAWASAKI, 

SHIMIZU, 2000; CRUZ et al., 2004; HABIB, 2008; HABIB, 2008; YOUSSEF et al., 

2008; SOUSA et al., 2011; FONSECA et al., 2012; EKIZER et al., 2013; SOUSA, 

2013; VASCONCELOS, 2013; SEIFI et al., 2014; NIMERI et al., 2014).  

Outra aplicação do laser de baixa intensidade que tem demonstrado 

efetividade é no controle de ancoragem (SOUSA, 2013). O uso do LBI demonstra 

vantagem em relação aos aparelhos de ancoragem extra e intrabucal utilizados, que 

causam certo desconforto ao paciente, e ao sistema de ancoragem absoluta (mini-

implantes) considerado um sistema invasivo e que gera certo grau de rejeição pelos 

pacientes.  
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O objetivo principal deste estudo foi avaliar uma dose efetiva para aceleração 

da movimentação com aplicação única mensal, evitando o retorno do paciente ao 

consultório odontológico só para a aplicação do laser que gera gastos para o 

paciente bem como maior tempo clínico para o profissional. Porém com o protocolo 

utilizado não foi observada influência positiva do laser na aceleração do movimento.  

Assim uma sugestão para trabalhos futuros seria investigar outros protocolos 

como a utilização da mesma dose deste trabalho, porém com frequência de duas 

aplicações mensais, pois além de Orlando (2010) e Lages (2011) que utilizaram 

dose mensal única a menor frequência utilizada foi por Sousa et al. (2011) com 3 

aplicações mensais sendo que aplicação com frequência mensal de 2 dias não foi 

estudada. Outra sugestão seria a utilização da mesma dose única porém por um 

tempo maior de aplicação, sendo esse tempo equivalente a frequência de 3 ou 4 

aplicações. Outra sugestão é a redução da dose utilizada na maxila para a região 

palatina, devido ser um osso menos denso.  
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7 CONCLUSÕES 
 

 

Com base na metodologia empregada e com o protocolo utilizado neste 

estudo com o laser de baixa intensidade pode-se concluir que:  

 

1. O laser de baixa intensidade não promoveu aumento da movimentação  

ortodôntica dos caninos durante a fase de retração inicial. 

 

2. O laser de baixa intensidade não promoveu reabsorção da crista óssea 

alveolar e/ou radicular nos caninos retraídos, mantendo a integridade 

desses tecidos.  
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ANEXO 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
Prezado (a) Senhor (a) 

 

Dentes tortos no arco superior e inferior devido à falta de espaço para o correto 

posicionamento têm como opção de tratamento ortodôntico a extração (“remoção”) dos 

primeiros pré-molares superiores e inferiores (que são os dentes posicionados após os 

caninos ou “presas”) que garante espaço para o alinhamento dos dentes. 

No caso do seu filho (a), a extração desses dentes (nos arcos dentários superior e 

inferior, dos lados direito e esquerdo, totalizando quatro extrações) é a opção de tratamento 

mais adequada. Essas extrações serão realizadas nas dependências da Clínica de Cirurgia 

do Departamento de Estomatologia da FOB-USP, sem custo ao paciente. 

Todo tratamento ortodôntico requer documentação inicial e final. Como nessas 

documentações constam radiografias é preciso deixá-lo ciente que todo e qualquer exame 

radiográfico gera certa dose de radiação ionizante para o paciente. A radiação ionizante é 

uma energia emitida durante a realização dos exames radiográficos e que pode causar 

alterações celulares prejudiciais ao organismo. Por isso, todas as normas vigentes de 

proteção radiológica serão rigorosamente seguidas durante a realização dessas radiografias 

para minimização da dose de radiação ionizante ao qual o (a) seu (sua) filho (a) será 

submetido (a). 

Após a extração dos dentes indicados, serão instalados barra transpalatina no arco 

superior e arco lingual no arco inferior, a inserção desses dispositivos assegurará que o 

espaço referente à extração seja utilizado para o correto posicionamento dos dentes 

anteriores sem perda de espaço pela movimentação dos dentes posteriores para frente 

durante a mecânica ortodôntica. Em relação à instalação do mini-implante será utilizada 

anestesia local (próximo da região que se instala o mini-implante) para diminuir o 

desconforto do paciente durante sua instalação 

Após a colocação dos mini-implantes e instalação do aparelho ortodôntico 

realizaremos a mecânica ortodôntica de retração inicial dos caninos ou “presas” (com 

duração aproximada de 4 meses). Essa mecânica consiste em levar os caninos superiores e 

inferiores para ocupar o espaço da extração dos primeiros pré-molares, sendo realizada 

com ativação de molas. Essas ativações serão realizadas mensalmente e logo após cada 

ativação se aplicará uma dose de laser de baixa intensidade (4 aplicações no total). A 

aplicação de uma luz de laser de baixa intensidade (LBI) é amplamente utilizada nas áreas 
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médica e odontológica. Especificamente na ortodontia o laser é utilizado para diminuição da 

dor, aceleração do movimento dentário após ativação do aparelho ortodôntico e maior 

regeneração dos tecidos que envolvem o dente. Esse recurso garante ao paciente, 

diminuição da sensibilidade dolorosa, do tempo de tratamento ortodôntico e de possíveis 

efeitos adversos ocasionados pela movimentação ortodôntica nas estruturas de suporte do 

dente. O laser só será aplicado na região de canino de apenas um dos lados dos arcos 

dentários superior e inferior. E mensalmente antes da aplicação do laser serão realizadas 

medições clínicas com um paquímetro digital (instrumento para medir a distância entre os 

dentes durante a movimentação).  

Finalizada a mecânica de retração inicial dos caninos, faz-se necessário que se 

realize novas radiografias periapicais desses dentes para dar continuidade as etapas 

subsequentes do tratamento, sendo no total quatro (uma para cada dente retraído). Essas 

radiografias são indicadas e cruciais nessa fase do tratamento ortodôntico, porque permitem 

a visualização e avaliação do novo posicionamento dos dentes retraídos (da coroa e da raiz) 

bem como a sua relação com os dentes vizinhos. As radiografias periapicais serão 

realizadas nas dependências da Clínica de Radiologia do Departamento de Estomatologia 

da FOB-USP, sem custo para o paciente. 

Todos os pacientes continuarão o tratamento até sua finalização que tem um tempo 

médio total de 24 meses, podendo diminuir ou se estender em torno de 6 meses. O 

paciente, portanto, terá que comparecer uma vez por mês na Clínica de Ortodontia da 

Faculdade de Odontologia de Bauru para a manutenção do aparelho ortodôntico (e 

aplicação do laser nos primeiros 4 meses), podendo ser necessário nos dois primeiros 

meses uma visita a mais no mês devido a instalação do aparelho ortodôntico e do mini-

implante. 

Pedimos a sua autorização e contamos com a colaboração do seu filho(a) para o 

tratamento ortodôntico e sua avaliação. O custo para participar da pesquisa refere-se 

apenas a documentação ortodôntica inicial e final cujo valor médio atual é de R$ 136,00 

cada uma (total de R$ 272, 00). A responsável por este estudo é a doutoranda Suelen 

Cristina da Costa Pereira, sob orientação do Professor Arnaldo Pinzan do Departamento de 

Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva da Faculdade de Odontologia de Bauru 

(FOB), que se encontra à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas antes e depois da 

realização desse estudo, Tel. (14) 3235-8335. Em caso de reclamações entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (14) 3235-8356. 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o senhor 

___________________________________________________________, portador da cédula de 

identidade nº _______________, após leitura minuciosa do TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
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ESCLARECIDO, devidamente explicada pelos profissionais em seus mínimos detalhes, ciente dos 

serviços e procedimentos aos quais será submetido o menor 

___________________________________________________________, portador da cédula de 

identidade _________________ nascido em ___/___/____ pelo qual é responsável, não restando 

quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO concordando em permitir a participação do menor da pesquisa proposta. Fica claro 

que o paciente ou seu representante legal, podem a qualquer momento retirar seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da pesquisa e 

ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial guardada por força do sigilo 

profissional (Art. 9º do Código de Ética Odontológica).  

Por estarem de acordo assinam o presente termo em duas vias, ficando uma de sua 

posse. 

 

 

Bauru-SP, ________ de ______________________ de __________ . 

 

 

 

 

______________________________________    

         Assinatura do Responsável Legal 

 

_________________________________         ________________________        

       Suelen Cristina da Costa Pereira                         Assinatura do menor 

                                                                                   

 

 

 

(Pesquisadora) 
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