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RESUMO – A Ortodontia está fundamentada na habilidade do profissional em produzir uma
controlada movimentação dos dentes através do osso alveolar, a partir da aplicação da força
ortodôntica. Entretanto, a movimentação ortodôntica pode ser influenciada por vários fatores,
dentre eles, o uso de medicamentos. Em vista do exposto, o objetivo deste trabalho foi
realizar uma revisão narrativa da literatura sobre a influência de fármacos ou suplementos na
movimentação dentária induzida. Como a maior parte dos trabalhos foi realizada com animais
e não com humanos e há grande variabilidade entre as metodologias, não se pode afirmar
categoricamente sobre qualquer modificação na movimentação ortodôntica causada por
algum tipo de fármaco que o paciente utilize durante o tratamento ortodôntico. Vislumbra-se,
futuramente, atuar na taxa da movimentação ortodôntica com o auxílio de medicamentos.
Unitermos – Movimentação ortodôntica; Medicamentos.

ABSTRACT – Orthodontics is based on the professional’s ability to produce a controlled
teeth movement in alveolar bone through the application of orthodontic force. However, the
orthodontic movement may be influenced by several factors, including the use of medicines.
Due to it, the aim of this study was to perform a narrative literature review on the effects
of drugs on experimental tooth movement. As most experimental studies were done with
animals instead of humans and there is a great variability among the methodologies, statements cannot yet be done about any change in tooth movement caused by some kind of
medication took by patients during orthodontic treatment. We envision in the future acting
on orthodontic tooth movement with the aid of drugs.
Key Words – Orthodontic tooth movement; Drugs.
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entre fármacos específicos e a movimentação ortodôntica,

INTRODUÇÃO

aumentando assim o risco de efeitos negativos.
Os ortodontistas frequentemente prescrevem medi-

Os avanços tecnológicos abordam novas perspectivas para

camentos para o controle da dor advinda da movimen-

a movimentação ortodôntica com o auxílio de medicamentos.

tação ortodôntica e/ou de disfunções temporomandi-

O conhecimento sobre a atuação precisa de medicamentos no

bulares, alguns dos quais com potencial para interferir

processo de reabsorção e aposição óssea seria um benefício

na movimentação dentária induzida, seja como agente

para a Ortodontia, de modo que o profissional pudesse controlar

estimulador ou inibidor . Ademais, os pacientes podem

a velocidade da movimentação ortodôntica e influenciar no tem-

consumir medicamentos para prevenção e/ou tratamento

po de tratamento, minimizando possíveis riscos ao periodonto.

de patologias não associadas ao tratamento ortodônti-

De tal forma, o profissional poderia atender com segurança os

co, que também podem influenciar na movimentação

pacientes que fazem uso interrompido ou contínuo de medica-

dentária induzida.

mentos3, bem como prescrever o uso de um medicamento que

1

A priori, para entender a influência dos medicamentos sobre
a movimentação ortodôntica, é imprescindível compreender

atuasse especificamente no turnover ósseo maxilar, as vistas
de acelerar ou reduzir a movimentação ortodôntica.

que a movimentação dentária induzida é um processo biológico múltiplo caracterizado por reações sequenciais do tecido

REVISÃO DA LITERATURA

periodontal em resposta às forças biomecânicas. Os estímulos
gerados em resposta ao estresse me-

Mudanças no metabolismo ósseo

cânico medeiam alterações teciduais

alteram a movimentação dentária

relacionadas à reabsorção óssea
alveolar promovida pelos osteoclastos

Os mediadores químicos

induzida e podem ser acarretadas por
vários fatores, tais como: a) dieta e

no lado de pressão e consequente

são substâncias que

nutrição (consumo excessivo de cafe-

aposição óssea pelos osteoblastos no

desencadeiam e controlam

ína e álcool, dieta pobre em cálcio e

lado de tensão. Inúmeros hormônios
e mediadores químicos também estão
envolvidos neste processo.
Os mediadores químicos são
substâncias que desencadeiam e
controlam a intensidade da resposta

a intensidade da resposta

vitamina D, distúrbios psicoalimentares
como anorexia nervosa); b) fatores

celular. Dentre eles, estão

fisiopatológicos (idade, raça, gênero,

os produtos do ácido

doenças renais, hepáticas e gastroin-

araquidônico, o qual é

testinais e alterações hormonais); c)
estilo de vida (sedentarismo, exposição

celular. Dentre eles, estão os produtos

proveniente da quebra dos

ao sol, fumo); d) uso de fármacos ou

do ácido araquidônico, o qual é pro-

fosfolipídeos da membrana

suplementos1. Este último fator vem

veniente da quebra dos fosfolipídeos

sendo amplamente estudo na literatura

da membrana celular, pela ação das

celular, pela ação das enzimas

por inúmeros autores, a fim de eluci-

enzimas fosfolipases. Ele é o precur-

fosfolipases. Ele é o precursor

dar sua influência na movimentação

sor da produção de eicosanoides,

da produção de eicosanoides,

como leucotrienos e prostaglandinas,

ortodôntica.
Sabe-se que as prostaglandinas

potentes mediadores envolvidos na

como leucotrienos e

estimulam a reabsorção óssea por

resposta inflamatória.

prostaglandinas, potentes

aumentar o número de osteoclastos

Os medicamentos apresentam
capacidades diferentes de inibir prostaglandinas e estas diferenças podem

mediadores envolvidos na
resposta inflamatória.

e ativar os osteoclastos preexistentes4. Devido a isso, vários autores1,5-6
estudaram os efeitos da injeção de
prostaglandinas exógenas, sistêmica

interferir na movimentação dentária
induzida. Uma vez que as prostaglandinas são mediadoras

e/ou localmente, na movimentação dentária induzida em

da movimentação dentária, já que a inibição de sua secreção

animais e constataram que sua administração aumentou sig-

diminui o número de osteoclastos, é pertinente esperar que

nificativamente a taxa de movimentação. Em outro estudo em

inibidores de prostaglandinas, como os anti-inflamatórios não

humanos7, também foi constatado que injeções submucosas

esteroidais, inibam ou atrasem a movimentação dentária2. Em

de prostaglandinas exógenas aumentaram a taxa de movimen-

muitos casos, pouco é conhecido sobre a natureza da interação

tação ortodôntica, sem provocar efeitos colaterais na gengiva
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ou no osso alveolar.

síntese de prostaglandinas. De tal modo, os autores sugeriram

O acetaminofeno, ou paracetamol, é um dos medicamentos

que as prostaglandinas podem não ser as únicas mediadoras da

mais utilizados mundialmente no combate à dor e à febre. É

reabsorção óssea associada à movimentação dentária induzida

considerado um fraco inibidor de prostaglandinas e não possui

por forças leves sob tais condições experimentais. Em contra-

efeitos anti-inflamatórios significantes. Alguns autores8 compa-

partida, outros autores10,15 que também realizaram estudos com

raram os efeitos do acetaminofeno, ibuprofeno e misoprostol

o AAS constataram que este fármaco efetivamente reduziu a

na movimentação dentária induzida em porcos. O grupo que

velocidade da movimentação dentária induzida.

recebeu acetaminofeno foi o único que apresentou separação

Vários autores8,10 também avaliaram a influência do ibupro-

dentária similar ao grupo controle. Da mesma maneira, outros

feno sobre a movimentação ortodôntica e constataram que seu

9-10

também constataram que este fármaco não exerceu

uso acarreta em uma diminuição da taxa de movimentação.

influência na taxa de movimentação. Outros três estudos de

Outros estudos da literatura1-2,5,16 embasaram a constatação de

revisão da literatura1-2,5 também relataram que o acetaminofeno

que Aines diminuem a taxa de movimentação dentária induzida.

não interferiu na movimentação dentária induzida em animais.

Já os corticosteroides são compostos derivados do coles-

autores

Os anti-inflamatórios não esteroidais (Aines) são um grupo

terol com propriedades anti-inflamatórias e imunossupressoras.

variado de fármacos que têm em comum a capacidade de

Eles atuam diretamente inibindo a ação da enzima fosfolipase

controlar a inflamação, de analgesia e de controlar a hiper-

A2, na degradação dos fosfolipídios da membrana celular,

termia. Caracterizam-se por inibir a atividade de subtipos da

inibindo assim a formação de moléculas do ácido araquidônico

cicloxigenase e, consequentemente, a síntese de prostaglan-

e, consequentemente, de seus produtos, as prostaglandinas

dinas. Vários estudos têm sido desenvolvidos visando melhor

e os leucotrienos. Atualmente, é cada vez maior o número

compreensão do mecanismo de ação destes fármacos sobre

de pacientes que fazem uso deste medicamento em curto ou

o turnover ósseo maxilar.

longo prazo.
11

Em um desses estudos , foram avaliados os efeitos do

Alguns autores17 realizaram um estudo com objetivo de

flurbiprofeno sobre a movimentação ortodôntica em coelhos.

verificar o efeito do tratamento com glicocorticoide em longo e

Não houve diferença estatística significativa entre a movimen-

curto prazo na taxa de movimentação ortodôntica. A velocidade

tação dentária do grupo controle e do grupo experimental;

de movimentação ortodôntica foi significantemente maior no

entretanto, as medidas radiográficas mostraram uma tendência

grupo com tratamento crônico em relação aos grupos controle

à diminuição da movimentação dentária no grupo experimental.

e com tratamento agudo, corroborando os achados de vários

Com base nesta observação, juntamente com a significativa

autores1,5,18. A diferença na movimentação ortodôntica entre os

diminuição do número de osteoclastos no grupo experimental,

grupos controle e com medicação aguda não foi significante.

os autores sugeriram que Aines podem inibir parcialmente a

Outros autores19, em um estudo prévio com glicocorticoide em

movimentação ortodôntica. O mecanismo mais provável é a

curto prazo, também não encontraram diferença estatística

inibição da síntese de prostaglandinas, com uma resultante

significativa na magnitude da movimentação dentária entre o

inibição da atividade osteoclástica e reabsorção óssea.

grupo controle e o tratado com baixas doses de corticoste12

roide (1 mg/kg de prednisolona), embora o grupo teste tenha

avaliaram o envolvimento das prostaglandinas na movimentação

apresentado menor reabsorção radicular na zona de pressão.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, alguns autores

dentária induzida através da administração de indometacina.

Ainda em relação aos corticoides em doses altas ou em

A taxa de movimentação dentária no grupo experimental foi

longo prazo, demais autores20-21 constataram que tal prática

aproximadamente metade daquela do grupo controle. Os re-

diminui a densidade óssea e agrava a osteoporose, o que

sultados demonstram significativo papel das prostaglandinas

culminaria com um aumento da movimentação ortodôntica. Em

na reabsorção óssea durante o tratamento ortodôntico. Da

contrapartida, dois outros trabalhos22-23 demonstraram menor

13

mesma maneira, outros autores também avaliaram os efeitos

taxa de movimentação ortodôntica em gatos tratados com

da indometacina sobre a movimentação dentária em porcos e

doses altas de corticoide (12,5 mg a 25 mg/kg de acetato de

constataram que este fármaco causou diminuição da atividade

cortisona e 10 mg/kg de hidrocortisona).

osteoclástica, reforçando a recomendação de que Aines devem
ser evitados durante o tratamento ortodôntico.

Os bifosfonatos, por sua vez, são potentes inibidores da
reabsorção óssea mediada por osteoclastos. Essas drogas

Já de acordo com outro estudo14, constatou-se que a

são efetivas na redução do cálcio sérico em pacientes com

administração de ácido acetilsalicílico (AAS) não afetou significa-

hipercalcemia maligna, assim como no tratamento da dor ós-

tivamente a movimentação ortodôntica, embora tenha inibido a

sea, osteoporose e metástases ósseas. Vários autores1,5,24-26
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constataram que a aplicação de bifosfonatos por via tópica e/

Anti-inflamatórios não esteroidais (Aines)

ou sistêmica resultou em uma inibição da reabsorção óssea

O ácido acetil salicílico (AAS), o medicamento mais conheci-

e, consequentemente, diminuição da taxa de movimentação

do e consumido em todo o mundo, pertence ao grupo dos Aines,

ortodôntica e da taxa de recidiva em animais.

com propriedades analgésica, antipirética e anti-inflamatória.

A osteocalcina (OC), ou proteína Gla óssea (BGP), é a

Seu mecanismo de ação baseia-se na inibição irreversível da

principal proteína não colágena da matriz óssea sintetizada

enzima cicloxigenase, envolvida na síntese das prostaglandinas.

pelos osteoblastos. Contém três resíduos do ácido gama-

Alguns autores14 examinaram a influência do AAS na movimenta-

carboxiglutâmico, envolvidos na fixação dos íons cálcio e

ção dentária induzida em porcos e constataram que o fármaco,

hidroxiapatita. Foi constatado que a OC atua como um sinal

embora tenha inibido a síntese de prostaglandinas, não afetou

específico da matriz óssea para a

a movimentação dentária. Em contrapartida,

migração e adesão de osteoclastos27.

outros autores10,15 também realizaram estudos

Vários autores28-29 constataram que a

com o AAS e constataram que este fármaco

administração tópica desta proteína

A osteocalcina (OC), ou

estimulou o aparecimento de osteo-

proteína Gla óssea (BGP),

induzida. Essa diferença entre os resultados

clastos na superfície óssea alveolar do

é a principal proteína

pode ser explicada pelo emprego de diferentes

lado de pressão durante a movimenta-

reduziu a velocidade da movimentação dentária

metodologias, diferentes espécies, duração

ção ortodôntica em ratos. Isto resultou

não colágena da matriz

dos experimentos, dose e intervalo de ad-

em um aumento da movimentação

óssea sintetizada pelos

ministração e intensidade de força aplicada,

ortodôntica.

osteoblastos. Contém

DISCUSSÃO
Para melhor compreensão, a
discussão foi dividida em tópicos de

refletindo em respostas não uniformes.
Outros medicamentos da classe dos

três resíduos do ácido

Aines também tiveram seus efeitos avaliados

gama-carboxiglutâmico,

sobre a movimentação dentária induzida. O

envolvidos na fixação

flurbiprofeno foi associado a uma diminuição
da atividade osteoclástica na crista óssea

acordo com o fármaco ou o suple-

dos íons cálcio e

alveolar em coelhos, porém, sem apresentar

mento utilizado e sua influência na

hidroxiapatita.

alterações significativas na movimentação
dentária induzida11. A indometacina também

movimentação ortodôntica.

foi relacionada a uma diminuição significativa
da reabsorção das superfícies ósseas nos animais tratados12-13.

Prostaglandinas exógenas
Vários autores1,4-7 constataram por unanimidade que a

Outros autores8,10 avaliaram a influência do ibuprofeno sobre a

administração local de prostaglandinas exógenas aumentou

movimentação ortodôntica e constataram que seu uso acarre-

significativamente a taxa de movimentação dentária induzida,

ta em diminuição da taxa de movimentação. Demais estudos

quando comparada aos grupos controles. Seguindo a mesma

da literatura1-2,5,16 embasaram a constatação de que os Aines

linha de raciocínio, outro estudo8 constatou que a administração

em geral, por reduzirem a taxa de reabsorção óssea, podem

sistêmica de misoprostol, uma versão sintética da prostaglan-

prejudicar o processo de movimentação dentária, retardando-

dina E1, aumentou a taxa de movimentação ortodôntica em

o. Com base nestas constatações, o uso de Aines não está

porcos. É provável que estes eicosanoides possam ter futuras

recomendado em pacientes sob tratamento ortodôntico, para

aplicações clínicas que resultem em um aumento da movimen-

não estender o período de tratamento.

tação dentária induzida.
Corticosteroides
Os efeitos da terapia com corticosteroides no metabolismo

Acetaminofeno
Vários autores8-10 estudaram os efeitos do acetaminofeno na

ósseo dependem da dose diária, doses cumulativas e duração

movimentação dentária induzida em animais e constataram que

da terapia17,19-20 e, portanto, é provável que a movimentação

não houve alterações na movimentação concomitantemente ao

ortodôntica esteja sujeita a estas variáveis. Inicialmente, os

uso do fármaco. As constatações de outros estudos de revisão

glicocorticoides inibem a ação da enzima fosfolipase A2, com

também corroboraram os resultados dos estu-

uma consequente diminuição da reabsorção óssea; entretanto,

dos anteriores, sugerindo que o acetaminofeno é o analgésico

em longo prazo, levam ao hiperparatireoidismo secundário30,

de escolha para alívio da dor durante o tratamento ortodôntico.

às vistas de elevar o nível de cálcio no sangue, estimulando a

1-2,5

da litaratura
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reabsorção óssea e inibindo a formação óssea.

corroboraram as constatações acima descritas.

Desta forma, em altas doses ou por longo período de

Em contraste, outros autores22-23 demonstraram menor taxa

tempo, os esteroides sintéticos têm sido associados à perda

de movimentação ortodôntica em animais tratados com doses

17,20-21

. Assim, o profissional deve estar

de 12,5 mg a 25 mg/kg de acetato de cortisona e de 10 mg/

atento às doses e duração da terapia com corticosteroide, uma

kg de hidrocortisona. Estas diferenças podem ser explicadas

vez que as respostas da movimentação ortodôntica diferem na

pelas variações dentro das espécies animais estudadas, forças

dependência destes fatores.

usadas para a movimentação, potencial do esteroide usado,

óssea e osteoporose

dose e intervalo de administração.
Corticosteroides em doses baixas ou por curto período
Alguns autores19 verificaram que não houve diferença signi-

Bifosfonatos

ficativa na movimentação ortodôntica entre os animais tratados

Vários autores1,5,24-26 constataram que a aplicação de bifos-

com baixas dosagens de prednisolona (1 mg/kg) e o grupo

fonatos por via tópica e/ou sistêmica resultou em diminuição

controle, embora constatada diminuição da atividade osteo-

da taxa de movimentação ortodôntica e da taxa de recidiva em

clástica no ligamento periodontal e na superfície óssea alveolar.

animais. De tal maneira, os autores concluíram que a adminis-

Consequentemente, os autores citaram que os efeitos de baixas

tração de bifosfonatos pode auxiliar em ancoragem e conten-

doses de prednisolona poderiam ser insignificantes ou até

ção dentária, pela inibição da reabsorção óssea, indicando a

mesmo retardar a movimentação ortodôntica pela diminuição

possibilidade de administração destes fármacos para diminuir

da atividade osteoclástica. O curto período de administração de

as recidivas pós-tratamento ortodôntico.

corticosteroides, neste estudo, torna remota a possibilidade de
Osteocalcina (OC)

hipercortisonismo iatrogênico ou hiperparatireoidismo.
Outros autores17 corroboraram os resultados do estudo

Vários autores28-29 constataram que a administração tópica

anteriormente citado, uma vez que não observaram diferenças

desta proteína resultou em um aumento da taxa osteoclástica e,

significativas na velocidade de movimentação ortodôntica com

por consequência, em um aumento da movimentação ortodônti-

o tratamento agudo com prednisolona, embora verificada menor

ca. Esses resultados sugerem que a OC exerce um importante

atividade de reabsorção e aposição ósseas. Os autores sugeri-

papel no processo de reabsorção óssea, induzindo quimiotaxia

ram que o tratamento ortodôntico deveria ser postergado em

de osteoclastos. Entretanto, o preciso papel da osteocalcina no

pacientes em terapia aguda com corticosteroide até que estes

processo de remodelação óssea ainda precisa ser elucidado.

estivessem livres da droga. Caso já estivessem em tratamento
ortodôntico, os ajustes do aparelho deveriam ser mínimos e os

CONCLUSÃO

intervalos entre as consultas deveriam ser longos.
Em virtude da maioria dos trabalhos serem feitos em
Corticosteroides em doses altas ou cumulativas

animais, a aplicabilidade dos resultados destes estudos ex-

Alguns autores18 observaram maior taxa de movimentação

perimentais na clínica ortodôntica requer cautela. Por conse-

ortodôntica em coelhos tratados com acetato de cortisona.

guinte, não se pode afirmar categoricamente sobre qualquer

Isto se deve ao fato de que neste experimento, o tempo de

modificação na movimentação ortodôntica causada por algum

administração do medicamento foi maior e a dose elevada (15

tipo de fármaco ou suplemento que o paciente utilize durante o

mg/kg/dia), induzindo os coelhos à osteoporose.

tratamento ortodôntico3. Além disso, a comparação dos resulta-

17

constataram que a

dos dos estudos revisados foi dificultada devido à variabilidade

velocidade de movimentação ortodôntica foi significantemente

do design experimental, exemplares de animais, regimes de

maior no grupo de animais que recebeu corticosteroide por

administração, aplicação e duração das forças ortodônticas,

longo prazo em relação aos grupos controle e com tratamento

culminando muitas vezes em dados conflitantes.

Da mesma maneira, outros autores

agudo. O uso crônico de corticosteroide resultou em maior

A prescrição de um fármaco que sabidamente atue no

sensibilidade ao paratormônio, desenvolvendo o hiperparati-

turnover ósseo maxilar, as vistas de acelerar ou reduzir a mo-

reoidismo secundário com estado osteoporótico moderado

vimentação ortodôntica, ainda é um desafio a ser alcançado.

transitório, com maior velocidade de movimentação ortodôntica.

Estudos já traçam perspectivas da prescrição de prostaglandi-

Nestas situações, o controle do tratamento ortodôntico pode

nas exógenas a pacientes em tratamento ortodôntico, a fim de

ser realizado mais frequentemente e a intensidade de força deve

acelerar a movimentação ortodôntica1,4-7. Outros sugerem que

1,5

a administração de bifosfonatos pode auxiliar na ancoragem e

ser reduzida. Os achados de estudos de revisão da literatura
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contenção dentária e diminuir as recidivas pós-tratamento1,5,24-26.
Entretanto, há necessidade de estudos mais delineados sobre
os efeitos de vários tipos de fármacos ou suplementos na
movimentação dentária induzida, para minimizar a ocorrência
de resultados divergentes, bem como de mais estudos em
humanos.
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