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Resumo 



 

RESUMO 
 
BRANDARIZ PIMENTEL, DJ. Avaliação clínica e periodontal de mini-implantes 
ortodônticos utilizados como ancoragem. Ribeirão Preto 2021. 67f. Tese 
(Doutorado) - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo. 
 
O presente estudo teve como objetivo avaliar as alterações clínicas e periodontais 
de mini-implantes (MI) inseridos com a finalidade de ancoragem durante o 
tratamento ortodôntico. As hipóteses nulas testadas foram: 1- que não há correlação 
entre proximidade do MI à raiz e peri-implantite ou mobilidade; 2- que a peri-
implantite não interferiu na mobilidade; 3- que a dor não está relacionada à 
mobilidade ou a peri-implantite. Foram selecionados quarenta (40) pacientes e um 
MI foi avaliado em cada paciente. Foram examinados MI instalados no arco superior 
e inferior por um período de aproximadamente 6 meses com relação a proximidade 
da raiz ao MI, peri-implantite, mobilidade, dano biológico e dor utilizando radiografias 
periapicais e avaliação clínica/periodontal. As avaliações foram realizadas por meio 
de escores e foram realizadas correlações entre as variáveis. Não foram 
encontradas diferenças estatísticas significantes entre o arco superior e inferior nas 
variáveis avaliadas (Teste das Somas de Wilcoxon - p>0.05), exceto em relação a 
mobilidade que esteve mais presente no arco inferior (p=0.0336). Houve correlação 
entre peri-implantite e mobilidade (p=0.0003) e entre dor e mobilidade (p=0.0443). 
Entretanto, não houve correlação entre o grau de peri-implantite e a intensidade da 
mobilidade (p=0.7054). Ainda, os MI que foram instalados mais próximos à raiz 
apresentaram peri-implantite (p=0.0142). As hipóteses nulas foram rejeitadas pois foi 
encontrada correlação positiva entre as análises. A instalação do MI próximo à raiz 
levou a maior ocorrência de peri-implantite. Pacientes que relataram dor, 
apresentaram maior mobilidade dos MI e a peri-implantite levou a maior mobilidade 
dos dispositivos. 
 
Palavras chave: Parafusos ósseos, Procedimentos de ancoragem ortodôntica, 
Gengivites, Ortodontia. 



 

Abstract 



 

ABSTRACT 
 
BRANDARIZ PIMENTEL, DJ. Clinical and Periodontal Evaluation of Orthodontic 
Mini Implants used as Anchorage.  Ribeirão Preto 2021. 67f. (Doctorate) Degree – 
School of Dentistry of Ribeirão Preto, University of São Paulo. 
 
The present study aimed to evaluate the clinical changes of orthodontic mini-implants 
(MI) inserted for the purpose of anchoring during orthodontic treatment. The null 
hypotheses tested were: 1- that there is no correlation between proximity of the MI to 
the root and peri-implant disease or mobility; 2- that peri-implant disease does not 
interfere with mobility; 3- that the pain is not related to mobility or peri-implant 
disease. Forty (40) patients were selected and the MI were evaluated for each 
patient. MI in the upper and lower arch were evaluated for a period of approximately 
6 months with relationship to the distance MI - root, peri-implant disease, mobility, 
biological damage and pain through the analysis of periapical radiography and 
clinical/periodontal evaluation. The evaluations were performed out by means of 
scores and a correlation was made between the variables. Results demonstrate no 
statistically significant differences were found between the upper and lower arch in 
the variables evaluated (Wilcoxon Sum Test - p> 0.05), except for the mobility that 
was more present in the lower arch (p = 0.0336). There was a correlation between 
peri-implant disease and mobility (p = 0.0003) and between pain and mobility (p = 
0.0443). However, there was no correlation between a greater degree of peri-implant 
disease and greater mobility (p = 0.7054). In addition, the MI placed too close to the 
root showed peri-implant disease (p = 0.0142). The null hypotheses were rejected 
because there was a positive correlation between the analyzes. The placement of MI 
close to the root led to greater peri-implant disease. Patients who reported pain had 
greater mobility of the MI and peri-implant disease led to greater mobility of the 
devices. 
 
Key words: bone screw, orthodontic anchorage procedures, gingivitis, orthodontics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A utilização de mini-implantes (MI) no tratamento ortodôntico tem aumentado 

ao longo das últimas décadas (Sathapana al., 2013; Rodriguez et al., 2014). Os MI 

são um dos mais importantes exemplos de ancoragem a curto prazo. Podem ser 

inseridos entre as raízes dentárias e transferir forças ortodônticas produzindo um 

deslocamento dentário (Carano et al., 2005). Estudos têm demonstrado que a 

estabilidade primária é muito importante na estabilidade dos MI (Möhlhenrich et al., 

2019). Os fatores críticos que afetam diretamente a estabilidade primária são o 

desenho da rosca, a qualidade e a quantidade de osso. A maior desvantagem é que 

podemos perder a estabilidade primária durante as primeiras duas semanas de 

tratamento ortodôntico (Lin et al., 2007; Sathapana et al., 2013; Yu et al., 2014; Joshi 

et al., 2021). 

Foram realizados estudos tridimensionais para analisar e determinar o local 

de maior estresse nos MI durante a inserção e foi demonstrado que ocorre nas 

primeiras voltas da rosca. Porém, o desenho e a angulação da rosca são 

determinantes para aumentar de forma significativa a estabilidade primária durante a 

inserção. Desta forma, a qualidade e a quantidade de osso são fatores importantes, 

principalmente na cortical óssea, onde encontramos qualidade e quantidade de osso 

ideal para aumentar a estabilidade primária (Dastenaei et al., 2019). Por outro lado, 

não podemos deixar de considerar a estabilidade secundária. Acredita-se que esta 

estabilidade pode ocorrer por um fator não menos importante que é o estado de 

conservação e reparação dos tecidos circundantes que estão diretamente 

relacionados a má higiene e aparecimento de peri-implantite (Al-Thomali et al., 

2021). A literatura atesta que a peri-implantite é uma das causas de falha na 

estabilidade dos MI. Está vinculada com peri-implantite marginal crônica e 

progressiva que acomete a gengiva. Esta alteração está em íntimo contato com a 

cabeça do MI, consequentemente pode levar a perda do dispositivo e causar danos 

aos tecidos de suporte (Park et al., 2006; Jepsen et al., 2015; Ramanauskaite e 

Juodzbalys, 2016, Garcez et al., 2020).  

A peri-implantite vem sendo associada a um tipo de microbiota anaeróbica 

gram-negativa similar à que encontramos na periodontite severa (Ravidà et al., 

2021). Segundo Miyawaki et al., em 2003, 30% das perdas dos MI é produzida pela 

peri-implantite que acomete os tecidos circundantes ao redor dos MI. Os 
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microrganismos bacterianos presentes têm um papel quimiotático na estimulação de 

fatores inflamatórios e o procedimento de inserção também tem um efeito de 

estimulação física nos tecidos moles e ósseos. Portanto, a expressão destes fatores 

são vias de sinalização fundamentais na instalação e interferem diretamente no 

tratamento ortodôntico clínico (Garcez et al., 2020; Wendan et al., 2021). 

Pesquisadores e clínicos advogam sobre as vantagens que os MI trouxeram para 

facilitar o plano de tratamento ortodôntico e para diminuir os efeitos colaterais em 

mecânicas ortodônticas específicas, além de reduzir o tempo de tratamento. Estes 

são fatores muito importantes para os pacientes quando procuram tratamento 

ortodôntico (Cornelis et al., 2007; Moon et al., 2008; Yanaguizawa et al., 2017; 

Antoszewska-Smith, 2017). Os MI também se mostraram como um método 

extremamente vantajoso, pois atuam como ancoragem esquelética e sua eficiência 

vem sendo comprovada nos diferentes tratamentos ortodônticos e em inúmeras 

publicações (Shapiro e Kokich, 1988; Valieri et al., 2014). 

Os MI têm sido empregados para retração de dentes anteriores, 

mesialização de dentes posteriores, intrusão de incisivos e dentes posteriores, 

correção do plano oclusal, expansão palatina, distalização de molares e, 

principalmente, para o controle de ancoragem (Leung et al., 2007; Mizrahi, 2016, 

Renger et al., 2020). Estratégias de ancoragem utilizando MI têm sido importantes 

para o sucesso dos tratamentos ortodônticos. O uso desses dispositivos tenha sido 

amplamente difundido nos últimos anos, portanto, a estabilidade destes dispositivos 

é fator primordial (Nosouhian et al., 2015), Nenhum sistema de MI, independente do 

profissional que executa a instalação consegue alcançar taxas de sucesso de 100% 

(Schatlze et al., 2009; Huja, 2015). No entanto, existem diferentes variáveis que 

envolvem esta estabilidade. Uma série de influências envolvem o sucesso de MI e 

normalmente estão relacionadas entre si, como por exemplo: características do 

paciente e do MI, localização, higiene, dor, técnica cirúrgica e mecânica ortodôntica 

aplicada (Reynders et al., 2009; Reynders et al., 2012; Alharbi e Fahad et al., 2018). 

Outro importante fator a ser considerado é a aceitação do paciente para instalação 

do MI, por trata-se de um procedimento que geralmente está associado a dor e 

necessidade de analgesia (Kaaouara et al. 2018). Observa-se grande controvérsia 

na literatura a respeito do uso ou não de anestesia infiltrativa ou tópica. A literatura 

(Kravit e Kusnoto, 2006; Lehnen et al., 2011; Valieri et al., 2014) sugere a instalação 

dos MI com anestesia tópica  por proporcionar vantagens para o paciente, como 
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redução da ansiedade e estresse da agulha, simplicidade na técnica de inserção e 

redução do risco de alguma injúria (Lamberton et al., 2016).  

Lacerda-Santos et al., em 2019, em uma revisão sistemática de controles 

clínicos sobre a eficácia da anestesia tópica e a percepção de dor durante a 

inserção dos MI concluiram que a anestesia tópica com adição de vários 

componentes é efetiva para reduzir a percepção de dor. Entretanto, afirmaram 

também que na atualidade, a técnica mais efetiva para reduzir a percepção de dor é 

a anestesia infiltrativa. Por outro lado, gera ansiedade ao paciente devido ao uso da 

agulha (Mirhashemi et al., 2016). Na prática clínica, busca-se reduzir qualquer 

desconforto ao paciente durante a inserção do MI. Outro estudo recente pesquisou 

se o efeito audiovisual reduziria a ansiedade do paciente que receberia MI durante o 

tratamento ortodôntico, e concluiu que tanto a informação verbal como a audiovisual 

não gerou nenhum tipo de mudança na percepção de dor. Por outro lado, a 

informação somente visual provocou aumento considerável da ansiedade (Koseler et 

al., 2019). Friedman et al., em 2001, afirmaram que o anestésico tópico ideal 

promoveria analgesia completa com início de ação rápida e sem efeitos colaterais, 

mas, afirmaram também que os agentes disponíveis atualmente ainda estão longe 

do ideal. 

Valieri et al., em 2014, utilizando questionários antes e após decisão de 

inserção dos MI, concluíram que dos 40 pacientes atendidos e selecionados para 

receberam os MI, em 67.5% deles a principal preocupação foi a dor e em 60% foi o 

uso de anestesia infiltrativa com agulha. Porém, no pós-operatório 65% dos 

pacientes que receberam anestesia somente tópica reclamaram de dor, e, de acordo 

com o total de respostas dos 40 pacientes, 23 preferiram anestesia infiltrativa e 13 

anestesia tópica, enquanto 4 relataram que não tiveram preferência na escolha da 

técnica anestésica.  

Mesmo quando o procedimento de instalação é realizado com precisão, a 

estabilidade do MI deverá ser verificada por meio de avaliações clínicas periódicas 

para evitar prováveis danos aos tecidos periodontais e ao tratamento. Muitas 

complicações podem ocorrer com o uso de MI, tais como: fratura, mucosite peri-

implantar, ulceração na mucosa e injúrias às raízes dos dentes adjacentes (Alves Jr 

et al., 2013; Nienkemper et al., 2013; Felicita et al., 2013; Wu et al., 2013, Giudice et 

al., 2021). Além disso, o contato ou mesmo a proximidade do MI com a raiz são 

fatores contribuintes para diminuição da estabilidade e podem levar a sua perda 
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(Kuroda et al., 2007). A falta de estabilidade é a complicação mais frequente e pode 

ocorrer logo após a instalação ou no momento da aplicação da força ortodôntica. 

Pode estar associada a técnica cirúrgica, ativação excessiva ou peri-implantite (Cho 

et al., 2013; Pittman et al., 2014; Walter et al., 2013, Yao et al., 2015, Giudice et al., 

2021). 

Na maioria dos casos de insucesso, a perda do MI ocorre entre 3 a 5 meses 

após a aplicação da força ortodôntica (Wiechmann et al., 2007). Esta perda pode 

trazer prejuízos ao tratamento ortodôntico, aumentando o tempo do tratamento, 

causando deglutição do MI, dor, desconforto e insatisfação dos envolvidos no 

tratamento. Em alguns pacientes há necessidade de recolocação do MI ou novo 

planejamento do tratamento. Entretanto, em outros pacientes, a perda do MI causa 

efeitos colaterais irreversíveis ou difíceis de serem reparados, como a perda do 

espaço que seria utilizado para correção do apinhamento e/ou protrusão 

(Papageorgiou et al., 2012). A perda do MI também pode ser atribuída à peri-

implantite e perda óssea ao redor do dispositivo (Papadopoulos et al., 2007). 

Portanto, torna-se de extrema importância orientar e controlar a higiene bucal ao 

redor do MI, além de efetuar avaliações clínicas regulares para que eventuais 

problemas possam ser corrigidos e o MI permaneça estável. Apesar de muitos 

estudos terem avaliado a porcentagem e as prováveis falhas dos MI (Pan et al., 

2019; Andruciolli et al., 2018; Baumgaertel et al., 2020), são poucos os estudos que 

avaliaram as condições clínicas periodontais ao redor deste dispositivo (Tortamano 

et al., 2012) e a influência destes fatores em sua mobilidade. Há também certa 

carência científica em relacionar a instalação, proximidade do MI a raiz, mobilidade e 

os efeitos da peri-implantite na estabilidade. 

 

 

 



 

2. Proposição 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar as alterações clínicas e 

periodontais de MI instalados com a finalidade de ancoragem durante o tratamento 

ortodôntico. 

 

As hipóteses nulas testadas foram: 

1. que não há correlação entre proximidade do MI à raiz e peri-implantite ou 

mobilidade; 

2. que a peri-implantite não interferiu na mobilidade; 

3. que a dor não está relacionada à mobilidade ou a peri-implantite. 



 

3. Material e Métodos 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Aspectos étnicos 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo sob 

número CAAE: 56108316.0.0000.5419 (Anexo 1). 

 

3.2 Participantes, critérios de seleção e elegibilidade 

Pacientes em tratamento ortodôntico corretivo com planejamento de 

mecânicas ortodônticas envolvendo o uso de MI foram avaliados para elegibilidade 

na clínica de pós-graduação em Ortodontia da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FORP/USP. 

     Foi realizado cálculo amostral para quantificar o número de MI que 

deveriam ser selecionados para o estudo. O cálculo baseou-se no estudo de 

Uemura et al (2012), que utilizou 40 MI em modelo animal. Admitiu-se um nível de 

confiança de 90%, com distribuição da população de forma homogênea (80/20), 

sendo assim, o tamanho da amostra necessário seria de 29 MI. Adicionou-se a esse 

total uma porcentagem extra de 30%, totalizando 40 MI.  

Foram triados 79 pacientes que foram submetidos a instalação de MI no 

arco superior e/ou inferior, perfazendo um total de 102 MI. Foram adotados os 

seguintes critérios de inclusão e não inclusão: 

 

Critérios de Inclusão 

 Pacientes que continham MI instalados por vestibular no arco superior ou inferior; 

 MI que receberam carga imediata; 

 MI instalados em gengiva inserida; 

 MI utilizados exclusivamente como ancoragem; 

 MI instalados por único operador. 

 

Critérios de não inclusão  

 Pacientes com problemas periodontais e/ou com inflamação gengival próxima a 

área do MI; 

 Pacientes que apresentavam síndromes ou doenças sistêmicas; 
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 Pacientes que faziam uso de medicamento crônico por mais de 6 meses; 

 Pacientes fumantes 

 Pacientes ou responsáveis que não assinaram o consentimento informado. 

 

Após aplicados os critérios de inclusão e não inclusão, foram selecionados 

40 pacientes, 30 mulheres e 10 homens. A idade média dos pacientes era de 22 

anos e 5 meses (14.0 - 40.6). Foi selecionado e avaliado 1 mini-implante por 

paciente (40 MI). Em pacientes que tinham mais de um MI instalado, a escolha foi 

aleatória. Os pacientes selecionados e/ou responsáveis assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, Anexo 2) e/ou Termo de Assentimento 

(TA, Anexo 3). 

 

3.3 Características dos mini-implantes (MI) que estavam previamente 

instalados 

Os MI estavam esterilizados e tinham sido instalados com a finalidade de 

ancoragem ortodôntica em todos os casos. Os dispositivos tinham sido instalados 

por único mesmo operador (FLR) seguindo os seguintes passos clínicos: 

1. Realização de radiografia periapical da área onde o MI seria instalado 

com a finalidade de avaliar o espaço entre as raízes; 

2. Escolha do local exato da instalação; 

3. Aplicação de anestésico tópico no local da instalação; 

4. Anestesia infiltrativa no tecido gengival; 

5. Lancetagem; 

6. Instalação propriamente dita; 

7. Verificação da estabilidade primária; 

8. Obtenção de nova radiografia periapical para verificação do 

posicionamento do MI em relação a raiz do dente. 

  

Os MI instalados eram do mesmo fabricante (Conexão®, Arujá, SP, Brasil). 

No arco superior, os MI utilizados apresentavam 1.5 mm de diâmetro, 8.0 mm de 

comprimento e 1.0 mm de perfil transmucoso. No arco inferior, apresentavam o 

mesmo diâmetro e perfil transmucoso dos MI superiores; entretanto, o comprimento 

era de 6.0 mm. Todos tinham apresentaram estabilidade primária logo após a 

instalação. A estabilidade foi constatada por meio do uso de pinça clínica apoiada na 
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cabeça do MI, não foi observado nenhum movimento e apresentavam ausência de 

isquemia do tecido gengival. Somente em um MI houve problema durante a 

instalação. A posição foi alterada e, em seguida, o MI foi instalado normalmente. No 

arco superior os MI foram instalados com ângulo de aproximadamente 60 a 70 graus 

com a cabeça do MI posicionada em direção oclusal. No arco inferior foram 

instalados perpendicularmente ao osso alveolar (aproximadamente 90 graus). 

Os MI selecionados tinham recebido carga imediata por meio de tie together 

passivo inserido da cabeça do dispositivo até o bráquete do pré-molar (primeiro ou 

segundo) com a finalidade de evitar perda de ancoragem (Figura 1). A escolha por 

MI instalados por vestibular foi para evitar que o tipo de tecido gengival influenciasse 

a avaliação. Foram selecionados 20 MI instalados no arco superior, sendo seis (6) 

entre os dentes 15 e 16, nove (9) entre os dentes 25 e 26, dois (2) entre 14 e 15 e 

três (3) entre 24 e 25. No arco inferior, os 20 MI estavam distribuídos da seguinte 

forma: seis (6) entre os dentes 45 e 46, quatro (4) entre o 35 e 36, dois (2) entre 36 e 

37, três (3) entre 34 e 35, três (3) entre 44 e 45, um (1) entre 43 e 44, um (1) entre 

33 e 34. Todos os pacientes apresentavam adequada higiene oral, baixo índice de 

placa, ausência de gengivite e/ou periodontite na região do MI no momento da 

instalação.  

 

Figura 1 – Tie together passivo unindo os MI aos 
segundos pré-molares para evitar perda de ancoragem. 
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3.4 Avaliações: radiográfica e clínica  

3.4.1 Proximidade do MI à raiz 

Após a instalação, todos os MI foram submetidos radiografias periapicais 

digitais com o sistema digital de placa de fósforo Vistascan® (Dürr Dental AG, 

Bietigheim-Bissingen, Alemanha) para avaliar a distância do MI à raiz. Esta 

radiografia foi realizada pela técnica de paralelismo e por meio de sistema de 

posicionamento utilizando sensor (Dentsply RINN, York, PA, EUA) apropriado para 

padronização da técnica. O tempo de exposição foi de 0,04 segundos. As placas de 

fósforo foram expostas a 55kV e 10mA. As imagens foram então exportadas por 

meio do software DBSWIN 5.3.1® (BDSWIN, Dürr Dental, AG, Bietigheim-Bissingen, 

Alemanha) em formato tiff para posterior avaliação. Foi utilizado um paquímetro 

digital (Mitutoyo, Tokyo, Japan) para mensurar perpendicularmente na radiografia a 

distância do ponto final da rosca do MI (Ponto Rosca - RO) até o ponto mais próximo 

da raiz dos dentes adjacentes (pontos Raiz - RA). Foi considerada a medida com 

menor valor para quantificar a distância do MI à raiz. Quando a distância entre o 

ponto RO e RA era igual ou maior a 1.0 mm foi classificada com o escore 0 

(adequado) (Figura 2A). Quando esta distância estava entre 0.5 e 1.0 mm foi 

classificada com o escore 1 (próximo) (Figura 2B). Finalmente quando a distância 

era menor que 0.5mm foi caracterizada com o escore 2 (muito próximo) (Figura 2C).  
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Figura 2 - A. Escore 1. B – Escore 2. C – 
Escore 3. 

 
 

3.4.2 Peri-implantite 

A ausência ou presença de peri-implantite foi avaliada por inspeção visual. A 

condição gengival ao redor do MI foi quantificada em diferentes graus de peri-

implantite. Quando a gengiva ceratinizada estava com aspecto de normalidade 

apresentando coloração rósea, ausência de edema ou crescimento tecidual e sem 

sangramento espontâneo foi classificado com o escore 0 (ausência de peri-

implantite) (Figura 3A). O escore 1 significava peri-implantite leve quando a gengiva 
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ceratinizada ao redor do MI estava com alteração de cor, com pequeno aumento 

volumétrico, mas sem cobrir a plataforma do MI e sem sangramento espontâneo 

(Figura 3B). O escore 2 foi adotado quando a peri-implantite foi considerada severa 

com a gengiva ceratinizada apresentando alteração de cor, sangramento 

espontâneo e hiperplasia gengival cobrindo a plataforma do MI (Figura 3C). 

Finalmente, hiperplasias gengivais maiores cobrindo parte ou toda a cabeça do MI 

foram classificadas com o escore 3 (Figura 3D). Normalmente, nesta última situação, 

a gengiva apresentava também mudança de cor e sangramento espontâneo (Tabela 

1). 

 
Figura 3 – A- Ausência de peri-implantite, B – Peri-implantite leve, C – Peri-
implantite severa. D - Hiperplasia gengival. 
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Tabela 1 - Análise dos critérios de peri-implantite ao redor do MI. 

Exame periodontal (critérios avaliados) 
Classificação da 
peri-implantite 

(0) ausência de sinais clínicos 
(1) alteração da coloração 
(2) sangramento à sondagem 
(3) hiperplasia gengival sem atingir a plataforma do MI 
(4) hiperplasia gengival cobrindo a plataforma do MI 
(5) hiperplasia gengival cobrindo a plataforma e cobrindo a cabeça do MI 

Ausência - 0 

Leve - (1) (3) 

Moderada - (1) (2) (4) 

Severa - (1) (2) (4) (5) 

 

 
3.4.3 Mobilidade 

A mobilidade do MI foi verificada segurando a cabeça do MI com a ponta 

ativa de uma pinça clínica e foi classificada por meio de quatro escores: escore 0 - 

quando não havia nenhum movimento do MI. Se havia pequena mobilidade do MI, 

mas sem provocar isquemia tecidual em qualquer lado, foi classificada com o escore 

1 (mobilidade, porém cumprindo sua função). O deslocamento moderado do 

dispositivo causando isquemia tecidual, mas ainda sem comprometer a estabilidade 

foi classificado com o escore 2 (deslocamento, porém cumprindo sua função). E 

finalmente, o escore 3 foi anotado quando a mobilidade estava excessiva ao ponto 

de impedir a manutenção do MI como ancoragem. 

 

3.4.4 Dano biológico 

Para esta avaliação foi realizada inspeção visual e sondagem do periodonto 

ao redor do MI. Periodonto saudável sem peri-implantite, sem perda óssea ao redor 

do MI e sem crescimento tecidual foi classificado com o escore 0. Alterações 

inflamatórias reversíveis dos tecidos moles peri-implantares equivalentes à gengivite 

e sem perda óssea (profundidade de sondagem de no máximo 1 mm) foram 

classificadas com o escore 1 (dano reversível) devido a possibilidade de melhora do 

quadro clínico. O escore 2 (dano irreversível) foi anotado quando a peri-implantite 

estava acentuada com a profundidade de sondagem igual ou maior de 2 mm ao 

redor do MI. O valor de 2 mm foi considerado para esta classificação, pois o perfil 

transmucoso dos MI utilizados era de 1 mm. 

 

3.4.5 Dor 

Um questionário específico foi empregado para detectar a sintomatologia 

dolorosa provocada pela instalação do MI. O paciente apontava sua resposta dentre 

quatro opções: escore 0 - nenhuma dor em todo o processo; escore 1 - dor 



Material e Métodos | 38 

 

moderada até duas semanas após a instalação; escore 2 - dor severa até duas 

semanas após a instalação e, escore 3- dor ou desconforto por período maior que 

duas semanas. 

 

3.4.6 Análise estatística 

O software Gretl® (SourceForge, San Diego, CA, USA) foi utilizado para 

análise das variáveis. Para cada variável, foi calculada a frequência relativa e 

acumulada (FRA), mediante os níveis apresentados em cada uma das situações. 

Foram realizados testes paramétricos usando ANOVA para a comparação entre as 

variáveis. Para a comparação de arco superior e arco inferior relacionados com as 

variáveis, e também a comparação entre homem e mulher para cada variável, foi 

utilizado o teste de Mínimos Quadrados Ordinários. A relação direta entre arco 

superior e arco inferior, bem como entre homem e mulher, foi estabelecida pelo 

Teste das Somas de Wilcoxon. O tempo de avaliação da amostra em sua totalidade 

foi observado pelo teste Qui-quadrado. O nível de significância adotado foi de 5%.



 

4. Resultados 
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4. RESULTADOS 

 

A amostra foi composta em 75% por mulheres e 25% por homens. 

Cinquenta por cento (50%) dos MI avaliados estavam instalados no arco superior e 

50% no arco inferior. Em nenhum MI foi encontrado dano biológico. Noventa (90) % 

por cento dos pacientes não relataram dor após a instalação. Não foi observada 

peri-implantite ao redor dos MI em 85% dos casos. Os MI não apresentaram 

mobilidade em 82,5% das amostras. Em noventa e cinco (95)% dos casos, não 

houve problemas durante a instalação. A proximidade da raiz ao MI (escore 0 - 

adequada - 1mm ou mais de distância da raiz) foi observada em setenta (70)% dos 

casos (Figura 4). Não foram observadas diferenças estatísticas significativas entre 

homem e mulher em relação às análises realizadas (p>0.05). 

 
Figura 4 – Proximidade do MI na raiz. 

 

 

Os MI instalados no arco superior e inferior apresentaram diferença em 

relação a mobilidade (p=0.0336), sendo essa encontrada com maior prevalência no 

arco inferior (Figura 5). Os MI instalados nos pacientes que relataram dor 

apresentaram maior mobilidade (p=0.0443) que os MI instalados em pacientes sem 

sintomatologia dolorosa. Houve correlação entre peri-implantite e mobilidade 

(p=0.0003). Entretanto, não houve correlação entre maior grau de peri-implantite e 

maior mobilidade (p=0.7054). Ainda, os MI que ficaram mais próximos à raiz 

(escores 2 e 3) apresentaram peri-implantite no período de avaliação (p=0.0142) 

(Figura 6). 
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Figura 5 – Representação da mobilidade dos MI 

 

 

Figura 6 – Presença de peri-implantite e sua correlação com a 
proximidade da raiz. 

 

 

 
 



 

 

5. Discussão 
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5. DISCUSSÃO 

 

A ancoragem esquelética é uma estratégia de tratamento amplamente 

utilizada na Ortodontia, sendo que sua eficiência influencia diretamente no sucesso 

da mecânica ortodôntica. Atualmente, os MI ortodônticos assumiram papel relevante 

como dispositivos de ancoragem, sendo utilizados pela grande maioria dos 

profissionais (Kanomi, 1997; Proffit et al., 2012; Melsen e Dalstra, 2017). Neste 

contexto, sua interferência no tratamento ortodôntico, com ênfase na mobilidade e 

em suas reações na mucosa gengival, deve ser amplamente estudada. Até o 

presente momento, poucos são os estudos que avaliaram a correlação entre a 

posição pós-instalação, alterações periodontais e a mobilidade de MI (Chen et al., 

2008; Janson et al., 2013) 

Apesar de simples e rápida, a técnica de instalação dos MI pode não ser 

totalmente precisa. O MI interradicular deve ser inserido entre as raízes, 

primordialmente, com distância entre ele e a raiz de no mínimo 1 mm (Felicita, 2013; 

Yao et al., 2015; Romano e Consolaro, 2015). Entretanto, como qualquer técnica, 

nem sempre isto acontece. Para verificar esta posição, a radiografia periapical tem 

sido utilizada com relativa segurança. Apesar de ser uma imagem bidimensional que 

apresenta distorções e erros de avaliação (Schnelle et al., 2004; Oba et al., 2018) a 

realização deta radiografia é indicada após a instalação do MI para verificar sua 

posição. Esta avaliação é importante, pois segundo Kurota et al. a proximidade do 

MI à raiz é o maior fator de risco para sua falha. Em nosso estudo, todos os MI 

selecionados foram avaliados após a instalação por meio de radiografia periapical 

digital e em 70% dos casos, a posição respeitava a distância indicada de 

proximidade com a raiz. Lee et al., também relatam que esta proximidade pode 

causar danos à raiz como reabsorção e anquilose. No presente estudo, 30% (12) 

dos MI foram inseridos próximos (4 - 33.3%) ou muito próximos (8 - 66.6%) à raiz e, 

nestes MI houve o aparecimento de peri-implantite. Estes achados mostram que a 

proximidade do MI à raiz interfere nos tecidos moles ao redor do dispositivo por meio 

da alteração do ligamento periodontal ocasionando peri-implantite (Kang et al., 

2009). Alguns autores sugerem a remoção de MI que estão próximos da raiz para 

evitar danos ou inflamações (Tortamano et al., 2012; Romano e Consolaro, 2015). 

Um estudo realizado por Garcez et al., em 2019, observou que a peri-implantite era 

uma das principais causas de falha dos MI. Observaram que após o tratamento e 
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remoção dos MI existia biofilme tanto na rosca como na cabeça do MI, mesmo com 

todos os cuidados e orientações de uma assepsia ideal. Sendo assim, intensifica-se 

a importância de manter todos os cuidados de higiene durante a instalação do MI na 

mucosa oral. 

Como salientado, falhas de MI podem ser notadas quando há proximidade 

destes com a raiz, o que pode ocasionar reação inflamatória, promovendo danos 

externos ao tecido ósseo e reabsorção radicular (Kim e Ahn, 2005; Kuroda et al., 

2007; Kadioglu et al., 2008). Apesar das falhas nos MI serem relatadas na literatura 

científica, no presente estudo observou-se que a peri-implantite ao redor dos MI 

esteve ausente em 85% dos casos, mesmo 30% deles estarem próximos a raiz. Esta 

divergência numérica, porém, com significância estatística entre proximidade da raiz 

e presença de peri-implantite, provavelmente se deve a um adequado procedimento 

clínico, com correta manipulação dos dispositivos, bem como a manutenção de área 

asséptica, e direcionamento preciso quando da instalação dos MI. Estes cuidados 

reduzem a manipulação tecidual, o que pode levar à maior resposta de mediadores 

inflamatórios (Oliveira-Júnior et al., 2016). 

A peri-implantite no tecido ao redor do dispositivo pode ser considerada uma 

possível causa de falha para o insucesso dos MI. Outros fatores também por ser 

levantados, entre eles, as características ósseas, a espessura da mucosa e o 

procedimento cirúrgico incorreto (Luzi et al., 2007). Ainda, a peri-implantite ao redor 

do MI ou um aumento na distância no ponto de aplicação da força até o centro de 

resistência, devido à inserção incorreta no osso ou mucosa espessa, pode causar 

falhas de estabilidade do MI. Dessa forma, a tríade: instalação, peri-implantite, 

mobilidade pode ser relacionada a perda do MI. Apesar da baixa taxa de peri-

implantite encontrada neste estudo, houve correlação positiva entre peri-implantite e 

mobilidade. Ainda, neste contexto como viés da instalação, os MI que ficaram 

próximos a raiz apresentaram peri-implantite. Mesmo se todos os fatores forem 

favoráveis, mas houver peri-implantite crônica, isto pode levar à mobilidade e perda 

do MI (Takaki et al., 2010). 

 Outros estudos observaram que, em um período anterior à aplicação da 

carga no MI, as taxas de sucesso foram de 90%, com falhas associadas ao local de 

inserção, MI implantados na mandíbula e peri-implantite dos tecidos moles ao redor 

do MI (Park et al., 2006; Tseng et al., 2006). Fica evidente que, conforme observado 

no presente estudo, a presença de mobilidade está relacionada com a presença de 
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peri-implantite. Por isso, evitar a peri-implantite é fator primordial para o sucesso e 

estabilidade do MI, dentre outros fatores, que podem contribuir para a menor 

mobilidade do dispositivo. Estas condutas evitam a perda antecipada quando da 

aplicação da carga necessária à mecânica ortodôntica. Outra alternativa para evitar 

e tratar a peri-implantie encontrada na literatura e devirada da tecnologia é o uso de 

terapia laser de baixa potência (TLBP) para incentivar a remodelação óssea e gerar 

melhor osteointegração com o MI. Este método pode ser aplicado também com a 

finalidade de melhorar o processo de consolidação óssea e aumentar a estabilidade 

dos MI (García-Morales et al., 2012). A TLBP ou foto biomodulação induz um efeito 

de fotoquímica não térmica no nível celular após um aumento da produção de ATP 

na mitocôndria (Schindl et al., 2000). Diversas pesquisas comprovaram melhora na 

estabilidade dos implantes e do fator de contato osso-implante, após a aplicação do 

laser (Khadra, 2004; Goymen et al., 2015; Matys et al., 2017). O TLBP em doses de 

baixa energia excita os fotorreceptores mitocondriais e celulares para sintetizar ATP, 

o que aumenta a taxa de proliferação celular (AlGhamdi et al., 2012). Além disso, o 

TLBP aumenta a proliferação e diferenciação dos osteoblastos (Stein et al., 2005; 

Barbosa et al., 2013). AlGhamdi et al., em 2012, revelaram que o TLBP pode induzir 

mitose em células cultivadas, produção de colágeno e síntese de DNA e RNA. Além 

disso, Mohammed et al., 200, confirmaram que a TLBP reforça o processo de 

revitalização, melhora a regeneração nervosa e a cicatrização de tecidos 

danificados. Em busca de melhorar a estabilidade e de acordo a nosso levantamento 

bibliográfico encontramos um estudo recente em 2019 feito por Flieger et al., que 

analisaram o nível de dor e a influência da TLBP na estabilidade de MI ortodônticos. 

Concluíram que houve um aumento significativo na estabilidade secundária dos MI 

testados após três dias de uso de TLBP, mas também encontraram que TLBP não 

tem efeito sobre o nível de dor na inserção e também na pós instalação dos MI. Este 

último achado discorda com Marañón-Vásquez et al. que avaliaram a estabilidade de 

MI que receberam carga imediata e mediata e receberam aplicação de TLBP. Estes 

últimos autores encontraram que a carga mediata e TLBP podem ter influenciado 

positivamente a estabilidade dos MI. Neste presente estudo não foi avaliada a 

estabilidade dos MI e diante das controvérsias ainda presentes na literatura, 

recomenda-se cautela na extrapolação dos resultados quanto aos benefícios da 

TLBP na prevenção e reparo das lesões de tecido mole ao redor dos MI.  
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Pode-se afirmar que o sucesso dos MI é inversamente proporcional à 

proximidade da raiz. No presente estudo, 70% dos MI foram instalados em 

adequada proximidade da raiz. Esta porcentagem foi corroborada por Kuroda et al. e 

por Watanabe et al., que encontraram taxa de sucesso quanto a essa variável em 

torno de 80%. Esta correlação sucesso – distância adequada da raiz pode ser 

explicada levando em consideração que quanto mais próximo da raiz estiver o mini-

implante menor inserção óssea ele terá, prejudicando sua estabilidade. Associado a 

isto, especula-se que a entrada e saída do dente do alvéolo, provocará o 

deslocamento do MI que está próximo da raiz levando a mobilidade e provável perda 

(Consolaro e Romano, 2014; Romano e Consolaro, 2015).  

A comparação da estabilidade e de problemas advindos da instalação de MI 

entre os arcos dentários é bastante debatida na literatura (Oh et al., 2019). A maioria 

dos trabalhos mostra maior estabilidade dos MI instalados no arco superior que no 

arco inferior. O provável motivo para esta diferença se deve a maior carga 

mastigatória que incide sobre o arco inferior, maior espessura da cortical óssea o 

que pode provocar microfraturas durante a instalação do MI e a oclusão. Os 

resultados relatados anteriormente foram reafirmados neste estudo onde observou-

se que os MI com maior mobilidade estavam presentes na mandíbula. Cabe 

ressaltar que neste estudo a taxa de falhas não foi computada, pois todos os MI 

avaliados estavam presentes em boca quando da avaliação realizada 6 meses após 

a instalação. Entretanto, se o tempo do estudo tivesse sido a longo prazo e se a 

avaliação fosse aleatória, a maior mobilidade encontrada no arco inferior poderia 

confirmar a ocorrência de perdas relatada pela literatura.  

O sucesso ou insucesso dos MI pode ser influenciados por diversos fatores: 

formato das roscas, diâmetro, comprimento, estabilidade primária, espessura da 

cortical, higiene oral, saúde dos tecidos peri-implantares e mecânica ortodôntica 

(Cheng et al., 2004; Chen et al., 2007). Outra característica importante é a 

angulação durante a inserção dos MI. Os estudos mostram que a inserção ideal está 

entre 70 e 90 graus em relação a cortical óssea (Tatli et al., 2019). Todos os MI 

utilizados neste presente trabalho foram instalados seguindo esta premissa, entre 60 

e 90 graus no arco superior e aproximadamente 90 graus no arco inferior. Outro 

fator técnico importante, é o torque de inserção que deve ser abaixo de 10 NCm 

para uma instalação segura, bem suportada e com menor número de falhas (Tatli et 

al., 2019). Os MI utilizados neste trabalho foram inseridos respeitando este torque, 
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pois a chave de instalação foi programada para não exceder estes valores. Para 

eximir os problemas de instalação e sua provável influência nos resultados (evitar 

baias metodológicas), todos os MI instalados tinham o mesmo diâmetro e perfil, 

exceto em relação ao comprimento que vairou entre os arcos dentários devido a 

diferença de espessura do rebordo. Porém, seguno Tatli et al., 2019, o comprimento 

é menos importante que o ângulo de inserção com relação a estabilidade. 

De um modo geral, os pacientes são bastante tolerantes aos MI 

ortodônticos, porém, os fatores com maior impacto negativo na instalação e durante 

o uso são a dor e o desconforto. Em uma escala visual de dor com escores de 0 a 

10, a média de dor e desconforto durante a instalação e o uso foi de 3,03 e 1,56, 

respectivamente, o que demonstra os baixos níveis destes parâmetros (Pithon et al., 

2015). Apesar da diferença entre as metodologias, estes achados concordam com 

os resultados de nosso estudo. Dos 40 MI instalados, somente 4 (10%) relataram 

dor ou desconforto. Dois pacientes apresentaram dor moderada até 2 semanas da 

realização do procedimento e outros 2 apresentaram dor ou desconforto além deste 

período. No presente estudo a mobilidade esteve relacionada com os MI instalados 

nos pacientes que relataram dor. Hipóteses são levantadas para justificar estes 

achados, sendo que entre elas, está a proximidade com a raiz (Luzi et al., 2007). 

Desta forma, pode-se presumir que a continuidade da dor pode ser um indicativo de 

peri-implantite, o que pode levar à instabilidade do MI. Por isso, recomenda-se 

avaliação clínica periódica do periodonto ao redor do MI e, quando identificadas 

reações inflamatórias patológicas, o tratamento deve ser executado para evitar a 

progressão da peri-implantite e preservar a integridade do MI. 

Alguns estudos relatam que os pacientes com dor ou desconforto 

apresentam também dificuldades na fala, mastigação e higienização (Kuroda et al., 

2007; Justens e De Bruyn, 2008). A dificuldade para higienização pode levar ao 

acúmulo de biofilme e peri-implantite do tecido gengival. Apel et al. (2009) avaliaram 

a microbiota ao redor de MI ortodônticos com e sem mobilidade e não encontraram 

relação de causa-efeito entre a presença de bactérias e a perda de MI. Tortamano et 

al. (2012) correlacionaram a presença de alguns patógenos periodontais 

frequentemente encontrados em peri-implantites (P. intermedia [Pi], P. gingivalis [Pg] 

e A. actinomycetemcomitans [Aa]) com a mobilidade dos MI. Afirmaram que estes 

patógenos não estão associados à mobilidade. No presente estudo, a avaliação foi 

clínica e não microbiológica. Correlacionou-se a presença de peri-implantite e 
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mobilidade, e os resultados demonstraram que estes parâmetros estão associados. 

Entretanto, cabe ressaltar que não houve correlação entre severidade da peri-

implantite e maior mobilidade. Diferenças robustas entre os tipos de avaliação 

podem ter levado a resultados distintos entre o presente estudo e os demais 

relatados na literatura. Novamente, reforça-se a necessidade de acompanhamento 

por meio de anamnese e exame clínico para evitar a perda do MI e, 

consequentemente, evitar o comprometimento da ancoragem durante o tratamento 

ortodôntico. 

A sensibilidade na mucosa ao redor do MI pode ocorrer e levar o paciente a 

queixar-se de dor (Lacerda-Santos et al., 2019). A diminuição da sensibilidade 

dolorosa é promovida pela aplicação de analgesia prévia ao procedimento (Valieri et 

al., 2014). Mesmo que a anestesia infiltrativa seja aplicada, alguns pacientes ainda 

relatam pressão quando da instalação dos MI, o que pode, por muitas vezes, levar à 

confusão entre dor e pressão. Ainda, a anestesia infiltrativa se torna mais efetiva 

para a instalação desses componentes em comparação à anestesia tópica, tendo 

eficácia aumentada quando há associação entre elas (Valieri et al., 2014; Lacerda-

Santos et al., 2019). O baixo nível de dor apresentado pelos pacientes deste estudo 

pode ser explicado pela técnica utilizada, que consistia de anestesia tópica e 

infiltrativa, diminuindo o desconforto, principalmente nos primeiros dias após a 

instalação. Ainda, o profissional deve explicar ao paciente detalhadamente quais as 

sensações que podem ser desencadeadas pela instalação dos MI, ressaltando que 

higienização e colaboração são fundamentais para a estabilidade do MI e para o 

sucesso do tratamento. 

Como todo estudo, este também apresenta limitações. O tamanho da 

amostra poderia ter sido maior para evidenciarmos se as reações aconteceriam ou 

não em maior número de MI. Apesar da ampliação amostral ser benéfica, o número 

de MI utilizados foi superior ao cálculo amostral e condizente com os trabalhos da 

literatura. O estudo não teve o objetivo de avaliar a porcentagem de falhas de MI. 

Entretanto, avaliação em longo prazo poderia evidenciar se as alterações 

(mobilidade e peri-implantite) levaria a perda dos dispositivos e desta forma, 

confirmar a importância dos fatores avaliados neste estudo na estabilidade. Por fim, 

houve dificuldade em verificar se os pacientes estavam seguindo corretamente o 

protocolo de higiene bucal durante o período de avaliação. Ressalta-se que a 

higiene bucal foi orientada e monitorada regularmente pelos pesquisadores, além 

dos pacientes receberam reforços positivos durante as consultas ortodônticas. 



 

6. Conclusão 



Conclusão | 50 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Foram observadas alterações clínicas e periodontais nos MI avaliados. 

Desta forma, as hipóteses nulas foram rejeitadas: 

1. A instalação do MI próximo à raiz levou a peri-implantite em grande 

parte deles.  

2. Pacientes que relataram dor apresentaram maior mobilidade dos MI. 

3. Houve maior mobilidade nos MI que tiveram peri-implantite. 

4. Os MI instalados no arco inferior apresentaram maior mobilidade que os 

instalados no arco inferior. 
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ANEXO 1- Parecer de aprovação do CEP 

 



Anexos | 62 

 

 

 

 



Anexos | 63 

 

 

 



Anexos | 64 

 

ANEXO 2- Termo de Consentimento Livre Esclarecido. 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este documento é um convite para você __________________________________participar 
do estudo: Efeitos do laser de baixa potência na estabilidade e no deslocamento de mini-
implantes ortodônticos com força aplicada em diferentes tempos. Os responsáveis por esta 
pesquisa e pela apresentação deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido são: Prof. 
Dr. Fábio Lourenço Romano (Orientador) e os Pós-graduando (Mestrando em 
Odontopediatria) Guido Artemio Marañón Vásquez. O objetivo desta pesquisa será avaliar o 
efeito da terapia com laser de baixa potência (laser para tratamento) na estabilidade e no 
deslocamento de mini-implantes ortodônticos (microparafusos colocados na gengiva) que 
auxiliarão no tratamento ortodôntico de seu caso ou do paciente pelo qual você é 
responsável. Desta maneira, se vocês concordarem em participar do estudo é importante 
saber e entender os itens abaixo: 

 
- O exame clínico e a avaliação da documentação ortodôntica identificará se você ou o 

paciente pelo qual você é responsável estarão aptos a participar do estudo, ou seja, se 
para auxiliar na correção da maloclusão (corrigir os dentes tortos) será necessária a 
colocação de mini-implantes ortodônticos (microparafusos colocados na gengiva). 

- Haverão 4 grupos na pesquisa: um grupo com laser e força imediata aplicada no mini-
implante; um grupo com laser e força mediata aplicada no mini-implante; um grupo sem 
aplicação do laser e força imediata aplicada no mini-implante; e um último grupo sem 
laser e com força mediata aplicada no mini-implante. A força imediata será a força 
aplicada no momento da colocação do mini-implante e a força mediata será a força 
aplicada após determinado período de tempo. Cada mini-implante (microparafuso) 
colocado em você ou no paciente pelo qual você é responsável poderá participar de um 
dos grupos citados acima, de acordo com a distribuição (por sorteio) feita pelos 
pesquisadores e sem conhecimento prévio. 

- Todos os materiais e procedimentos relacionados ao estudo serão fornecidos pelos 
pesquisadores ou pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP, entre eles os 
mini-implantes (microparafusos), o equipamento de laser, o equipamento de Análise de 
Freqüência de Ressonância (para ver a movimentação do mini-implante) e as 
Tomografias computadorizadas do tipo Cone Beam (radiografia digital da região do mini-
implante). Desta forma, você ou o participante pelo qual você é responsável não terão 
nenhum custo financiero. Poderá haver risco de pequeno desconforto ao paciente no 
momento da instalação do mini-implante, desconforto este que será minimizado com os 
procedimentos de anestesia. 

- Você ou o participante pelo qual você é responsável deverão executar os procedimentos 
de higiene bucal sugeridos pelos pesquisadores e seguir firmemente as orientações 
indicadas em folheto que será entregue a você). 

- Os participantes dos grupos que receberão aplicação de laser, deverão comparecer a 7 
(sete) consultas, incluindo o dia da colocação do mini-implante. Cada consulta será 
realizada a cada dois (2) dias durante as duas primeiras semanas após a colocação do 
mini-implante, nos dias subsequentes 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13 para a aplicação do laser. 
Posteriormente, as consultas serão agendadas a cada duas semanas até completar 6 
meses de uso do mini-implante. 
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- Os participantes dos grupos que não receberão aplicação do laser, deverão comparecer 
a consultas a cada duas semanas até completar 6 meses de uso do mini-implante. 

- Você ou o participante pelo qual você é responsável deverão ter disponibilidade para 
comparecer a estas consultas. O agendamento para as consultas sempre será realizado 
com antecedência. Faltas não justificadas poderão excluí-lo do estudo. Eventuais 
despesas de transporte e alimentação serão custeadas pelos responsáveis da pesquisa. 

- Avaliações da estabilidade e deslocamento (movimentos) dos mini-implantes serão 
realizadas em todos os grupos. Para isto será utilizado um equipamento de Análise de 
Freqüência de Ressonância e a Tomografia computadorizada Cone Beam, 
respectivamente. As avaliações serão realizadas no início e no final do estudo. Estes 
procedimentos não acarretarão dor ou qualquer outro desconforto. 

- Como benefício prestado pelo estudo, você ou o participante pelo qual você é 
responsável receberão controle de higiene bucal, manutenção e limpeza dos aparelhos 
ortodônticos a cada duas semanas durante o tempo do estudo. Eventuais problemas 
decorrentes de má higiene serão avaliados e encaminhados para tratamento. 

- Durante todo o período do estudo você ou o participante pelo qual você é responsável 
poderão solicitar maiores informações ou desistir de participar sem que isto acarrete 
qualquer penalidade e sem causar prejuízos ao tratamento ortodôntico. Portanto, não 
haverá interferência no tratamento caso vocês não aceitem participar da pesquisa. 

- A utilização da terapia com laser não acarretará nenhum efeito colateral (dor, 
desconforto) ou dano para a sua saúde ou do paciente pelo qual você é responsável . 

- Qualquer desconforto ou problema, causado pelo estudo, será de responsabilidade dos 
pesquisadores e consequentemente, será resolvido pelos mesmos. Dessa forma, 
garante-se a indenização ou o tratamento dos envolvidos em caso de eventuais danos.  

- Todas as informações coletadas serão mantidas sob absoluto sigilo. 
- Reclamações e/ou insatisfações poderão ser comunicadas à Secretaria do Comitê de 

Ética em Pesquisa – CEP/FORP/USP (Secretário: Ricardo Campos Seixas, pelo e-mail 
cep@forp.usp.br ou pelo telefone (16) 3315 0493, de segunda à sexta-feira no período 
das 8 às 12h. Será necessário que os reclamantes se identifiquem, porém os nomes 
serão mantidos em anonimato. 

- Durante todo o período do estudo, você ou o participante pelo qual você é responsável 
serão acompanhados pelo Mestrando em Odontopediatria Guido Artemio Marañón 
Vásquez a quem vocês poderão contactar para conversar sobre asuntos relacionados ao 
tratamento. O telefone de contato do referido aluno é (16) 98843 3419 ou você(s) 
poderão entrar em contato pelo e-mail guido_amv@hotmail.com. 

- Este termo foi elaborado em 2 (duas) vias, uma ficará com a equipe de pesquisa e você 
receberá outra via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

 

Ribeirão Preto – SP, _____ de _______________ de 201_____. 

 

Prof. Dr. Fábio Lourenço Romano  Guido Artemio Marañón Vasquez 

CPF: 726358436-00  CPF: 238.091.018-93             

 

Declaro que li e entendi com clareza os objetivos, os riscos e os benefícios de minha 
participação na pesquisa e não tenho dúvidas. Após exposto concordo em participar desta 
pesquisa.  

__________________________________________________________________________ 
Participante 

__________________________________________________________________________ 
Endereço / telefone 

mailto:cep@forp.usp.br
mailto:guido_amv@hotmail.com
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ANEXO 3- Termo de Assentimento 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Este documento é um convite para você _____________________________participar do 
estudo: Efeitos do laser de baixa potência na estabilidade e no deslocamento de mini-
implantes ortodônticos com força aplicada em diferentes tempos. Os responsáveis por esta 
pesquisa e pela apresentação deste Termo de Assentimento são: Prof. Dr. Fábio Lourenço 
Romano (Orientador) e o Pós-graduando (Mestrando em Odontopediatria) Guido Artemio 
Marañón Vásquez. O objetivo desta pesquisa será avaliar o efeito da terapia com laser de 
baixa potência (laser para tratamento) na estabilidade e no deslocamento de mini-implantes 
ortodônticos (microparafusos colocados na gengiva) que auxiliarão no tratamento 
ortodôntico do seu caso. Desta maneira, se você concordar em participar do estudo é 
importante saber e entender os itens abaixo: 

 

- O exame clínico e a avaliação da documentação ortodôntica identificará se você está 
apto a participar do estudo, ou seja, se para auxiliar na correção de sua maloclusão 
(corrigir os dentes tortos) será necessária a colocação de mini-implantes ortodônticos 
(microparafusos colocados na gengiva). 

- Haverão 4 grupos na pesquisa que você se concordar, irá participar (um grupo com laser 
e força imediata aplicada no mini-implante; um grupo com laser e força mediata aplicada 
no mini-implante; um grupo sem aplicação do laser e força imediata aplicada no mini-
implante e um último grupo sem laser e com força mediata aplicada no mini-implante). A 
força imediata será a força aplicada no momento da colocação do mini-implante e a força 
mediata será a força aplicada após determinado período de tempo. Cada mini-implante 
(microparafuso) colocado em você poderá participar de um dos grupos citados acima, de 
acordo com a distribuição (por sorteio) feita pelos pesquisadores e sem conhecimento 
prévio. 

- Todos os materiais e procedimentos relacionados ao estudo serão fornecidos pelos 
pesquisadores ou pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP, entre eles os 
mini-implantes (microparafusos), o equipamento de laser, o equipamento de Análise de 
Freqüência de Ressonância (para ver a movimentação do mini-implante) e as 
Tomografias computadorizadas do tipo Cone Beam (radiografia digital da região do mini-
implante). Desta forma você não terá nenhum tipo de custo financiero. Poderá haver risco 
de pequeno desconforto ao paciente no momento da instalação do mini-implante, 
desconforto este que será minimizado com os procedimentos de anestesia. 

- Você deverá executar os procedimentos de higiene bucal sugeridos pelos pesquisadores 
e seguir firmemente as orientações indicadas em folheto que será entregue a você. 

- Os participantes dos grupos que receberão aplicação de laser, deverão comparecer a 7 
(sete) consultas, incluindo a do dia da colocação do mini-implante. Cada consulta será 
realizada a cada dois (2) dias durante as duas primeiras semanas após a colocação do 
mini-implante, nos dias subsequentes 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13 para a aplicação do laser. 
Posteriormente, as consultas serão agendadas a cada duas semanas até completar 6 
meses de uso do mini-implante. 

- Os participantes dos grupos que não receberão aplicação do laser, deverão comparecer 
a consultas a cada duas semanas até completar 6 meses de uso do mini-implante. 
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- Você deverá ter disponibilidade para comparecer a estas consultas. O agendamento para 
as consultas sempre será realizado com antecedência. Faltas não justificadas poderão 
excluí-lo do estudo. Eventuais despesas de transporte e alimentação serão custeadas 
pelos responsáveis da pesquisa. 

- Avaliações da estabilidade e deslocamento (movimentos) dos mini-implantes serão 
realizadas em todos os grupos. Para isto será utilizado um equipamento de Análise de 
Freqüência de Ressonância e a Tomografia computadorizada Cone Beam, 
respectivamente. As avaliações serão realizadas no início e no final do estudo. Estes 
procedimentos não acarretarão dor ou qualquer outro desconforto a você. 

- Como benefício prestado pelo estudo, você receberá controle de higiene bucal, 
manutenção e limpeza dos aparelhos ortodônticos a cada duas semanas durante o 
tempo do estudo. Eventuais problemas decorrentes de má higiene serão avaliados e 
encaminhados para tratamento. 

- Durante todo o período do estudo você poderá solicitar maiores informações ou desistir 
de participar, sem que isto acarrete qualquer penalidade e sem causar prejuízo ao 
tratamento ortodôntico ao qual está sendo submetido. Portanto, não haverá interferência 
no tratamento caso você não aceite participar da pesquisa. 

- A utilização da terapia com laser não acarretará nenhum efeito colateral (dor, 
desconforto) ou dano para a sua saúde. 

- Qualquer desconforto ou problema, causado pelo estudo, será de responsabilidade dos 
pesquisadores e consequentemente, será resolvido pelos mesmos. Dessa forma, 
garante-se a indenização ou o tratamento dos envolvidos em caso de eventuais danos.  

- Todas as informações coletadas serão mantidas sob absoluto sigilo. 
- Reclamações e/ou insatisfações poderão ser comunicadas à Secretaria do Comitê de 

Ética em Pesquisa – CEP/FORP/USP (Secretário: Ricardo Campos Seixas, pelo e-mail 
cep@forp.usp.br ou pelo telefone (16) 3315 0493, de segunda à sexta-feira no período 
das 8 às 12h. Será necessário que você se identifique, porém seu nome será mantido em 
anonimato. 

- Durante todo o período do estudo, você será acompanhado pelo Mestrando em 
Odontopediatria Guido Artemio Marañón Vásquez a quem você poderá contactar para 
conversar sobre asuntos relacionados ao tratamento. O telefone de contato do referido 
aluno é (16) 98843 3419 ou você poderá entrar em contato pelo e-mail 
guido_amv@hotmail.com. 

- Este termo foi elaborado em 2 (duas) vias, uma ficará com a equipe de pesquisa e você 
receberá outra via deste Termo de Assentimento. 

 

Ribeirão Preto – SP, _____ de _______________ de 201__________. 

 

Prof. Dr. Fábio Lourenço Romano  Guido Artemio Marañón Vasquez 

CPF: 726358436-00  CPF: 238.091.018-93             

 

 

Declaro que li e entendi com clareza os objetivos, os riscos e os benefícios de minha 
participação na pesquisa e não tenho dúvidas. Após exposto concordo em participar desta 
pesquisa.  

__________________________________________________________________________ 
Participante 

__________________________________________________________________________ 
Endereço / telefone 

mailto:cep@forp.usp.br
mailto:guido_amv@hotmail.com

