
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
 
 
 
 
 
 
 

VERIDIANA STANGE NICHEL 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTODOS UTILIZADOS NA ACELERAÇÃO DO MOVIMENTO 

ORTODÔNTICO: CORTICOTOMIA E LASERTERAPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURITIBA 

2019 

 
 
 



 
 

VERIDIANA STANGE NICHEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTODOS UTILIZADOS NA ACELERAÇÃO DO MOVIMENTO 

ORTODÔNTICO: CORTICOTOMIA E LASERTERAPIA 

 
 

Monografia apresentada ao curso de Pós-
Graduação em Ortodontia, Setor de Ciências 
da Saúde, Universidade Federal do Paraná, 
como requisito parcial à obtenção do título 
de Especialistal em Ortodontia. 
 
Orientadora: Profª. Dra. Renata C. L. Feres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURITIBA 



2019 



1  

MÉTODOS UTILIZADOS NA ACELERAÇÃO DO MOVIMENTO 

ORTODÔNTICO: CORTICOTOMIA E LASERTERAPIA 

*Trabalho elaborado como requisito parcial à obtenção do Título de Especialista 

junto ao Programa de Pós-Graduação em Ortodontia, Universidade Federal do Paraná. 

Veridiana Stange Nichel 1 
 
Renata Feres 2 

 
Camilla Fiedler Fonçatti 3 

1Cirurgiã-dentista, Aluna do Programa de Pós-Graduação em Ortodontia – Universidade 

Federal do Paraná 
 

2Mestre em Ortodontia e Doutora em Odontologia, Professora do Programa de Pós- 

Graduação em Ortodontia, Universidade Federal do Paraná. 
 

3Especialista em Ortodontia pela Universidade Federal do Paraná, Mestre e Doutora em 

Ortodontia pela Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo. 

RESUMO 
 

A redução do tempo de tratamento ortodôntico é importante tanto para o 

ortodontista quanto para o paciente, por isso métodos de aceleração do movimento dentário 

começaram a ser estudados. O objetivo deste trabalho é descrever e correlacionar dois 

deles: a corticotomia e a laserterapia para reduzir o tempo total do tratamento ortodôntico. 

Vários estudos observaram o emprego desses métodos somente na fase de retração de 

caninos, não sendo conclusivo que é eficaz na redução do tempo total de tratamento e para 

qualquer movimentação ortodôntica. Portanto, faltam pesquisas com metodologias de alta 

qualidade para avaliar a efetividade da corticotomia e da laserterapia na aceleração da 

movimentação dentária, reduzindo o tempo total do tratamento. 

UNITERMOS: Terapia com Luz de Baixa Intensidade, Técnicas de Movimentação 

Dentária, Osteotomia 
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INTRODUÇÃO 
 

Duas perguntas frequentes que os pacientes fazem ao chegar em um consultório 

odontológico são "Quanto tempo ficarei de aparelho?" e “Quando vou tirar o aparelho?". A 

primeira é realizada por aqueles que estão em busca de uma avaliação, já a segunda é 

indagada por aqueles que já iniciaram o tratamento. Para o paciente, a duração do 

tratamento é um fator de extrema relevância, sendo quanto menor, mais satisfeitos ficarão1. 

Existem inúmeros fatores que alteram o tempo do tratamento ortodôntico, porém, o 

mesmo possui uma duração em média de 25,3 meses. Quanto maior for a duração total do 

tratamento, maior a chance de ocorrer efeitos indesejados, como a reabsorção radicular 

apical em indivíduos com uma pré-disposição, lesões brancas, efeitos iatrogênicos, recessão 

gengival, maior risco a cáries e irritação do paciente com o profissional2. 

O mecanismo de movimentação dentária, como bem descrito na literatura, depende 

da remodelação dos tecidos ao redor das raízes e é induzido por um estímulo físico 

envolvendo uma série de fenômenos e reações biológicas do osso alveolar, ligamento 

periodontal, gengiva, redes vasculares e neurais3. 

Desde 1893 já existem relatos na literatura de técnicas para acelerar o movimento 

dentário4, no entanto, devido à grande exigência dos pacientes adultos por um menor tempo 

de tratamento ortodôntico, nota-se uma crescente pesquisa destes métodos na atualidade2. 

Os métodos de aceleração do movimento dentário podem ser divididos em 

estímulos químicos e físicos. Dentre os métodos químicos estão: hormônios, vitamina D3 e 

a osteocalcina, já os métodos físicos incluem: estímulos vibratórios, eletroestimulação, 

corticotomias e laserterapia5. A corticotomia ganhou bastante visibilidade nos últimos anos, 

pois apresentou a proposta de reduzir o tempo de tratamento. É um método eficaz e seguro 

para acelerar o movimento dentário, sendo realizado por meio de pequenas perfurações nos 

ossos alveolares ao longo do caminho pelo qual o dente será movido antes da aplicação da 

força ortodôntica. Já a laserterapia é a técnica em que se utiliza os lasers de baixa 
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intensidade, sem potencial destrutivo, e possui uma ação fotoquímica de analgesia, anti- 

inflamatória e de bioestimulação tecidual5-6. 

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão da literatura, descrever e 

correlacionar a corticotomia e a laserterapia como métodos para reduzir o tempo total do 

tratamento ortodôntico. 

REVISÃO DE LITERATURA 
 

A duração de um tratamento ortodôntico depende de diversos fatores como a 

experiência do ortodontista, sua formação acadêmica, habilidades técnicas, número de 

profissionais envolvidos, comprometimento do paciente e severidade da má oclusão1. 

Vários estudos, já avaliaram reações teciduais por exames radiológicos e histológicos, e 

detectaram iatrogenias e efeitos deletérios à força ortodôntica com tratamentos 

prolongados. Além disso, o longo tempo de tratamento ortodôntico é uma das principais 

razões pelas quais os pacientes se recusam a se submeter ao tratamento7. As técnicas que 

serão revisadas neste trabalho, corticotomia e laserterapia, são utilizadas na área da saúde 

há mais de 100 anos. 

 
CORTICOTOMIA 

 
A Corticotomia é definida como um procedimento cirúrgico que intencionalmente 

lesiona o osso cortical, o que aumenta a taxa de remodelação óssea para acelerar o reparo e 

alcançar a reparação funcional. O processo ocorre através do recrutamento de osteoblastos  

e osteoclastos que são ativados por mediadores locais, criando um estado transitório de 

osteoporose caracterizado pela redução da densidade óssea causando uma menor resistência 

ao movimento dentário8. 

 
Desde 1893 essa técnica já havia sido descrita e apresentada por Cunningham em um 

Congresso de Chicago e era apresentada como um método imediato no tratamento de 

dentes irregulares4. Em 1931, Bichmayer introduziu uma técnica cirúrgica para a correção 

rápida da protrusão maxilar severa com aparelhos ortodônticos9. A partir de então, as 

técnicas começaram a ser revisadas e modificadas a fim de reduzir riscos, como problemas 

periodontais e necrose pulpar, devido à falta de suprimento sanguíneo10. Em 1959, Kole 
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expandiu essa filosofia resolvendo problemas de espaço e mordidas cruzadas9, o autor 

descreveu um procedimento cirúrgico envolvendo corticotomias vestibulares e linguais 

criando blocos ósseos para permitir um movimento rápido do processo dentoalveolar11. Em 

1989, Frost definiu o Fenômeno de Aceleração Regional (RAP) como um aumento na 

rapidez das células para realizarem o reparo tecidual12. A partir do ano 2000 a corticotomia 

apresentou resultados diferenciados o que causou grande movimento de pesquisas e 

discussões na Ortodontia. Em 2001, Wilcko e colaboradores descobriram que o movimento 

rápido dos dentes após a corticotomia não acontecia como resultado dos blocos ósseos 

como Kole acreditava, e sim, tendo como base a RAP. Essa descoberta identificou a 

geração de um trauma no osso cortical, ocasionando assim uma osteoporose transitória, 

diminuição da densidade óssea e aumentando a mobilização de cálcio e da renovação óssea, 

o que facilitaria o movimento dentário13. Esta técnica é conhecida como Ortodontia 

Osteogênica Acelerada14, sendo renomeada em 2009 para Ortodontia Osteogênica 

Acelerada Periodontalmente15. 

 
O procedimento cirúrgico consiste em incisões de espessura total (mucoperiostal), 

rebatimento do retalho pela face vestibular e lingual até ultrapassar os ápices dos dentes. 

Cortes entre as raízes no osso alveolar no sentido vertical são realizados e conectados acima 

do ápice quando possível. O retalho então é reposicionado e suturado. Em casos de 

fenestrações ósseas e deiscências, enxertos com osso liofilizados podem ser 

acrescentados14. 

 
Algumas vantagens desta técnica descritas na literatura são: a redução no tempo 

total de tratamento13 possibilidade de finalizar com um aumento do volume ósseo, 

diminuição da necessidade de extrações, diminuição do risco de reabsorção radicular, maior 

velocidade no movimento dentário11, maior estabilidade pós tratamento7 e menor dano 

periodontal. A principal desvantagem da corticotomia é a baixa aceitação pelos pacientes, 

devido a técnica ser cirúrgica podendo causar desconforto e complicações16. Porém, alguns 

autores como Lindhe, Bell e levy relatam que a corticotomia pode gerar perdas ósseas, 

diminuição de gengiva inserida e defeitos periodontais16. 
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Analisando Relatos de Casos sobre a eficiência da corticotomia, todos 

randomizados, controlados e incluídos em revisões sistemáticas, podemos notar pontos de 

melhora significativa no tratamento ortodôntico e redução no tempo médio do tratamento. 

O primeiro estudo analisado, observou a eficiência da corticotomia na retração de caninos. 

O estudo avaliou 20 pacientes adultos Classe 2 divisão 1 com extração dos dois primeiros 

pré-molares superiores, onde em um lado era realizado o procedimento cirúrgico e o lado 

oposto era considerado o grupo controle. A ancoragem foi realizada unindo o primeiro 

molar superior com o segundo pré-molar superior, e a retração foi realizada com uma mola 

fechada e uma força de 150g de cada lado. Foi concluído que a corticotomia é uma 

alternativa eficaz, diminuindo em até 2 vezes o tempo necessário para completar a retração 

do canino na ortodontia convencional nas 12 semanas após o procedimento, além de 

também diminuir a chance de reabsorção radicular16. 

 
O segundo estudo teve como objetivo avaliar clinicamente a retração de caninos. A 

amostra foi composta por 13 pacientes adultos que apresentavam má oclusão de Classe 2 

divisão 1 com extração dos dois primeiros pré-molares superiores. Foram utilizados mini 

implantes maxilares como ancoragem e a retração foi realizada com molas de níquel titânio 

com uma força de 150 g de cada lado. A velocidade de retração durante os 2 primeiros 

meses após a corticotomia foi 2 vezes maior que a dos pacientes sem corticotomia. A partir 

do terceiro mês a velocidade foi de 1,6 vezes mais rápido, e por fim, no quarto mês foi de 

1,06 vezes mais rápido. Concluiu-se então que a retração combinada com a corticotomia 

pode ser uma modalidade de tratamento viável para adultos que procuram tratamento 

ortodôntico com tempo de tratamento reduzido10. 

 
O terceiro estudo com o mesmo objetivo dos estudos anteriores, avaliou 30 

pacientes adultos que foram submetidos a corticotomia. Foi empregada uma barra 

transpalatina como forma de ancoragem e a retração foi realizada com molas de níquel 

titânio, empregando uma força de 120 g de cada lado. Foram avaliados após uma, duas, 

quatro, oito e doze semanas após o procedimento cirúrgico. Foi observado que o 

movimento dentário do grupo de estudo foi aumentado em 4 vezes até a segunda semana 

após o procedimento, e em 3 vezes até a décima segunda semana, diminuindo a velocidade 
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com o passar do tempo. A maior parte dos pacientes relatou maior grau de desconforto com 

a técnica cirúrgica11. 

 
No último estudo, foram avaliados 06 adolescentes com idades entre 11 e 13 anos, 

que apresentavam os caninos superiores bilaterais impactados. Foi realizada a exposição 

cirúrgica dos caninos de ambos os lados, e em apenas um dos lados era realizada a 

corticotomia ao longo do osso alveolar. A tração foi realizada com uma força de 60 g de 

cada lado e começou a ser realizada duas semanas após a cirurgia. Os pacientes 

inicialmente eram acompanhados a cada 04 semanas e posteriormente a cada duas. Quando 

as cúspides dos caninos conseguiam romper a gengiva eram comparados com o lado 

contralateral. Neste estudo, foi concluído que em todos os pacientes, a movimentação do 

canino no lado assistido pela corticotomia foi de 28% a 33% mais rápido que o lado 

controle17. 

 
Sendo assim, a corticotomia mostra-se como um método eficaz na aceleração do 

movimento ortodôntico nas fases de retração e tracionamento dos caninos, sendo um 

procedimento seguro e que não causa nenhum dano periodontal26. 

 
LASERTERAPIA 

 
Gordon Gold, físico americano, foi o responsável por nominar o sistema de obtenção de 

um feixe de luz altamente concentrado, LASER, acrônimo para a expressão inglesa “light 

amplification by stimulated emission of radiation”, que significa ampliação da luz por ação 

estimulada de radiação. A partir dos princípios termodinâmicos de Einstein, em 1917, que o 

físico Gordon Gold desenvolveu a tecnologia conhecida atualmente como LASER18. 

 
Na área da ortodontia, já existe um consenso que a terapia com laser de baixa 

intensidade causa um efeito analgésico19, porém existem controvérsias sobre a efetividade 

na aceleração do movimento ortodôntico. Em 1997, foi demonstrado que a terapia com 

laser de baixa intensidade pode acelerar a regeneração óssea na sutura palatina mediana 

após expansão rápida da maxila e estimular a síntese de colágeno em ratos20. Demonstrou- 

se, também, que os lasers de baixa intensidade estimulam a epitelização, a vascularização e 

a síntese de colágeno devido a seus efeitos foto-biológicos e fotoquímicos. Entre os 
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resultados da irradiação a laser de locais lesados estão a regeneração óssea, cicatrização de 

feridas e reabilitação funcional de estruturas danificadas. Estudos também demonstram um 

aumento na diferenciação de osteoclastos e osteoblastos nas regiões de pressão e tração 

respectivamente21. 

 
O protocolo de utilização do laser de baixa potência na movimentação ortodôntica é 

de Laser infravermelho 808 nm, com aplicações de 40 segundos, em uma dose de 100J/cm² 

com energia de 4 joules, aplicando em 4 a 6 pontos por vestibular e lingual em 3 a 4 

sessões, em intervalos de 48 a 72 horas22. Suas principais vantagens são a simples 

execução, possuir um custo acessível, redução da dor após ativação do aparelho e 

tratamento de úlceras traumáticas provocadas pelo aparelho23. A principal desvantagem da 

Laserterapia é não poder ser aplicado para todos os pacientes. Existe uma contraindicação 

nos casos de pessoas que sejam portadoras de marca-passo, epiléticos e em pacientes com 

neoplasias6. 

 
Analisando Relatos de Casos sobre a eficiência da Laserterapia podemos notar 

melhora significativa no tratamento ortodôntico e redução no tempo médio do tratamento. 

Os modelos de estudos aqui incluídos foram todos clínicos randomizados controlados. No 

primeiro estudo, foram analisados 20 pacientes. O plano de tratamento foi de extrações dos 

primeiros pré-molares superiores, e em 10 pacientes foram também extraídos os primeiros 

pré-molares inferiores. As retrações dos caninos foram realizadas com molas fechadas de 

Niti, utilizando 150 g de força, e a ancoragem foi feita com barra transpalatina. O lado 

experimental recebeu radiação de um laser infravermelho de diodo com um comprimento 

de onda de 810 nm. O regime de laser foi aplicado nos dias 0, 3, 7 e 14 no primeiro mês de 

retração, e a partir daí, a cada 15 dias, até a completa retração do canino no lado 

experimental. Como resultado, observou-se um aumento médio de 30% na taxa de 

movimentação dentária com a terapia a laser de baixa intensidade. Concluiu-se que a 

laserterapia de baixa intensidade é uma boa opção para reduzir a duração do tratamento24. 

 
No segundo estudo, participaram 11 pacientes com idades entre 12 e 18 anos. O 

plano de tratamento para todos os pacientes foi a extração dos primeiros pré-molares 

superiores e retração dos dentes anteriores. A retração dos caninos foi realizada com mola 
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de Niti fechada com uma força de 150 g. As ativações eram realizadas a cada 30 dias, e as 

irradiações eram feitas 4 vezes por mês. O equipamento utilizado neste estudo foi um Laser 

de diodo com emissão de radiação infravermelha a 780 nm. Todos os pacientes 

apresentaram aceleração significativamente maior da retração de caninos no lado tratado 

com laser de baixa intensidade quando comparado ao controle, concluindo que esse método 

pode acelerar o movimento e, portanto, encurtar a duração do tratamento ortodôntico23. 

 
No terceiro estudo, dez pacientes com idades entre 10 e 20 anos, foram extraídos os 

primeiros pré-molares. Apenas um dos lados era irradiado com laser e o outro lado era o 

grupo controle. A retração inicial dos caninos foi iniciada após um período de 3 meses após 

as extrações dos pré-molares, sendo acompanhada por um período adicional de 3 meses. A 

retração foi realizada com mola fechada de NiTi. As molas eram ativadas a cada 30 dias. O 

laser utilizado foi um diodo com comprimento de onda de 780 nm. A irradiação do laser  

era realizada no dia da ativação da mola, 3 e 7 dias após. A laserterapia de baixa 

intensidade acelerou o movimento ortodôntico de caninos durante a fase de retração inicial, 

mostrando que esta terapia representa um recurso que pode reduzir o tempo do 

tratamento25. 

 
Apesar de todos esses estudos mostrarem-se positivos para o uso da laserterapia na 

redução do tempo de tratamento ortodôntico, uma revisão sistemática realizada em 2013 

concluiu o contrário. Este estudo avaliou diferentes casos clínicos randomizados para 

determinar a eficácia de cinco métodos de aceleradores do movimento dentário na fase de 

retração dos caninos, dentre elas a laserterapia. As diferenças entre o grupo controle e o 

grupo de estudo foi de 0.32 (95% CI: 20.04, 0.68), 0.76 (95% CI: 20.14, 1.65), e 0.73 (95% 

CI: 20.68, 2.14) em 1 mês, 2 meses, e 3 meses, respectivamente26. 
 

DISCUSSÃO 
 

Como o tempo de tratamento ortodôntico é uma das principais preocupações dos 

pacientes, a procura por métodos de aceleração do movimento dentário é de grande 

relevância. Encurtar o tempo do tratamento é um benefício tanto para o profissional como 

para o paciente1. Portanto, procedimentos, técnicas e equipamentos com este objetivo são 
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válidos, desde que apresentem evidências suficientes comprovando sua eficácia e 

segurança. 

 
Neste artigo, a aceleração do movimento ortodôntico através da corticotomia foi 

revisada em quatro estudos. A corticotomia parece acelerar a taxa de movimento dentário 

significativamente durante as primeiras semanas após a realização do procedimento. No 

entanto, a eficácia desta intervenção é questionável ao longo do tempo, uma vez que ocorre 

um declínio acentuado da taxa de movimentação dentária após o segundo mês de 

observação. Alguns autores relataram que a velocidade aumentou nos dois primeiros meses, 

mas caiu com o passar do tempo, chegando ao mesmo nível do grupo de controle. Uma 

possível explicação é que três meses após o procedimento cirúrgico a cavidade é  

preenchida com tecido ósseo regenerado, criando novamente a resistência ao movimento10- 
11. 

 

Vários autores concordam e comprovam que a corticotomia acelera o movimento 

dentário, principalmente na retração de caninos em caso de extrações, sendo um 

procedimento seguro, sem efeitos significativos na saúde periodontal e ainda contribui para 

diminuir a taxa de reabsorção radicular10,11,16,17. 

Em contrapartida, esse é um método que apresenta certo grau de dor e desconforto, 

levando a maior parte dos pacientes a não aceitarem passar por este procedimento 

cirúrgico11. Concordando com o que foi dito, em outro estudo, mostrou que a maior parte 

dos pacientes não passaria por uma cirurgia de corticotomia como um método para atingir a 

redução no tempo de tratamento, já que é um procedimento cirúrgico que causa maior 

ansiedade nos pacientes27. Devido a isso, métodos não invasivos começaram a ser 

estudados. 

 
A laserterapia por ser um método não invasivo, pode ser uma boa opção para 

pacientes que não aceitam se submeter a procedimentos cirúrgicos. Uma grande dificuldade 

existiu em encontrar um consenso na literatura sobre o protocolo de utilização da 

laserterapia mais efetivo. Em relação aos estudos avaliados, a maioria relata um aumento da 

taxa de movimentação dentária, afirmando que a formação óssea no lado de tensão foi 

maior, adicionado a um maior número de osteoclastos no lado de pressão, ocasionando uma 
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melhora da regeneração óssea. O laser também proporciona uma maior proliferação dos 

fibroblastos no ligamento periodontal, o que favorece a formação óssea23,25,28. 

 
Este tipo de intervenção apresenta menos ou nenhum efeito adverso quando 

comparados a corticotomia. Além disso, há um efeito favorável em relação à redução da 

dor após a ativação ortodôntica com o uso do laser de baixa intensidade. Para o 

ortodontista, existe a necessidade de um gasto adicional com a compra do equipamento, 

além de consultas mais frequentes para fazer a irradiação no paciente, portanto eleva o 

custo do tratamento29. 

 
Por outro lado, ainda não existe um consenso na literatura sobre a efetividade da 

laserterapia para reduzir o tempo de tratamento. Apesar de vários autores demonstrarem 

casos clínicos em que o procedimento acelera o movimento, também existem trabalhos que 

afirmam que a laserterapia não é efetivo para este objetivo26. 

 
A literatura ainda é escassa para avaliar a real efetividade da laserterapia na redução 

do tempo do tratamento ortodôntico e dos efeitos da corticotomia a longo prazo, 

principalmente em relação ao tempo total de tratamento e de protocolos a serem seguidos. 

A corticotomia se mostra eficaz na aceleração do movimento dentário após sua realização, 

porém apresenta declínio da sua efetividade com o passar dos meses. Já a laserterapia 

necessita de novas pesquisas com metodologias de mais alta qualidade30. 

 
CONCLUSÃO 

 
 A corticotomia é eficaz para aumentar a taxa da movimentação dentária na 

fase de retração dos caninos em pacientes Classe II com extração de pré- 

molares. 

 Não existe um consenso na literatura que a laserterapia acelera o movimento 

ortodôntico. 

 Faltam estudos que avaliem a diminuição total do tratamento ortodôntico 

usando métodos de aceleração. Não há, portanto, evidência científica que 

comprove que esses métodos diminuam o tempo total do tratamento 

ortodôntico. 
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METHODS USED TO ACCELERATE THE ORTHODONTIC MOVEMENT: 

CORTICOTOMY AND LOW-LEVEL LASER THERAPY 

ABSTRACT 
 

Reducing orthodontic treatment time is important for both orthodontist and patient, 

that’s the reason why methods to accelerate tooth movement have begun to be studied. The 

aim of this study is to describe and correlate two of these methods: corticotomy and low- 

level laser therapy to reduce the total time of orthodontic treatment. Several studies 

demonstrate the use of these methods only in the canine retraction phase, and it is not 

conclusive that is effective to treatment time reduction or for any kind of orthodontic 

movement. Therefore, there aren’t a great amount of researches with high quality 

methodology to evaluate the effectiveness of corticotomy and low-level laser therapy to 

accelerate tooth movement and reduce the total treatment time. 

 
KEY WORDS: Low-Level Light, Tooth Movement Techniques, Osteotomy 
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