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RESUMO 

Antiinflamatórios podem diminuir a movimentação dentária (MD) em pacientes ortodônticos, fato 

este que leva à existência de poucas alternativas terapêuticas para o tratamento da dor. 

Acetaminofeno tem sido a medicação de escolha, mas não é tolerado por alguns pacientes. Este 

trabalho pesquisou a influência do celecoxib e do acetaminofeno na separação ortodôntica dos 

incisivos centrais superiores de ratos, assim como na ativação de estruturas relacionadas à 

nocicepção no núcleo espinhal do trigêmio, por meio da expressão de c-fos nos subnúcleos caudalis, 

interpolaris e oralis. Num primeiro momento, o peso do animal e a força ortodôntica foram variados, 

quando foi possível encontrar o relacionamento ideal entre estas duas variáveis, o qual permitiu 

movimentação dentária sem expansão da sutura palatina mediana. A aplicação de 35 g de força em 

animais de 400 g de peso distalizou os incisivos sem expandir a sutura palatina mediana, como pôde 

ser verificado em radiografias da maxila dos animais. Sendo assim, trinta ratos Wistar, machos, 

pesando cerca de 400 g, foram pré-tratados através de sonda gástrica (1 ml) com acetaminofeno 

(80mg/ml), celecoxib (20mg/ml) ou veículo (carboximetilcelulose 0,4%). Após 30 minutos, foram 

submetidos à movimentação dentária (35 g de força) ou deixados como controles. Ração moída foi 

fornecida e a cada 12 horas eles receberam, na mesma dosagem anterior, um dos medicamentos ou 

veículo. Depois de 48 horas, foram novamente anestesiados, fotografados e perfundidos com 

paraformaldeído 4%. Na seqüência, a maxilla foi radiografada e os cérebros removidos e processados 

para a imunohistoquímica para c-fos. A movimentação dentária induziu a distalização dos incisivos 

(p< 0.05), mas a distância inter-incisal não foi modificada pelos medicamentos. Adicionalmente, a 

movimentação dentária e o tratamento com as drogas não causaram qualquer alteração no número 

de neurônios Fos positivos nos subnúcleos interpolaris e oralis. No subnúcleo caudalis, entretanto, as 

duas drogas reduziram o número de neurônios Fos positivos devidos ao estímulo ortodôntico 

(p<0,05). Concluímos que os dois medicamentos reduzem a ativação neuronal de região nociceptiva 

e não afetam a movimentação dentária, sendo que o celecoxib seria uma possível alternativa ao 

acetaminofeno para o alívio de dor em pacientes ortodônticos, nos casos em que este for contra 

indicado.
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ABSTRACT 

Anti-inflammatory drugs may slow dental movement in orthodontic patients, which leads to low 

therapeutic alternatives for pain control. Acetaminophen has been the first choice medication for the 

majority of patients, but it is not well tolerate for some. This work evaluated the influence of 

celecoxib and acetaminophen in the orthodontic separation of superior central incisor of rats, such 

as in the activation of nociceptive related structures in the spinal trigeminal nucleus, using c-fos 

expression in caudalis, interpolaris, and oralis sub nuclei. In a first moment, animal weigh and 

orthodontic force were varied, when it was possible to find the ideal relationship between these two 

variables, resulting in dental movement without median palate suture expansion. The application of 

35 g of orthodontic force in animals weighing 400 g has been establish as the ideal experimental 

model, and this way, 30 male Wistar rats were pre-treated, by oral gavage (1 ml), with 

acetaminophen (80 mg/ml), celecoxib (20 mg/ml), or vehicle (carboxymethylcellulose 0,4%), and 30 

minutes later, they were submitted or not to orthodontic stimulus. Animals received ground food, 

and one of the drugs or vehicle, every 12 hours. After 48 hours from the dental manipulation, they 

were anesthetized, photographed, and perfused with 4% paraformaldehyde. In the sequence, maxila 

was radiographed and brains were removed and processed for FOS immunocytochemistry. Dental 

movement induced incisor distalization (p<0,05), but interincisal gap was not modified by the drugs. 

Furthermore, no changes were found in FOS positive neurons in oralis and interpolaris subnuclei, 

following tooth movement, independently of whether medications were given or not. In caudalis 

subnucleus, however, both analgesics reduced the number of tooth movement induced FOS positive 

neurons. We conclude that neither celecoxib nor acetaminophen seems to affect tooth movement, 

but both may reduce pain caused by orthodontic appliance. Celecoxib, thus, may be a therapeutic 

alternative to acetaminophen when the latter was counter indicated. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dentes bonitos e bem alinhados na arcada, além de serem sinônimos de saúde, são objetos de 

desejo na sociedade moderna, de forma que a Ortodontia vem sendo uma das especialidades 

odontológicas de destaque na atualidade. Todavia, o tratamento ortodôntico normalmente implica 

em sensações desagradáveis, variando com os limiares de dor de cada paciente, fazendo com que a 

intervenção profissional possa ser necessária, até mesmo utilizando medicamentos analgésicos e 

antiinflamatórios (Ngan, Kess et al., 1989; Brown e Moerenhout, 1991; Jones e Chan, 1992; Lew, 

1993; Walker e Buring, 2001; Erdinc e Dincer, 2004; Krishnan e Davidovitch, 2006; Krishnan, 2007). 

Contudo, muitas dessas drogas influenciam negativamente os resultados da terapia ortodôntica, de 

modo que seu emprego exige cautela, cautela esta que deve ser multidisciplinar, pois muitos 

pacientes ortodônticos consultam outros profissionais, ou mesmo se automedicam, para 

tratamentos diversos que, em grande parte, utilizam terapia com antiinflamatórios (Chumbley e 

Tuncay, 1986; Kehoe, Cohen et al., 1996; Walker e Buring, 2001; Krishnan e Davidovitch, 2006; De 

Carlos, Cobo et al., 2007; Krishnan, 2007). 

O tratamento ortodôntico sustenta-se na aplicação de forças no dente que afetam sua relação 

com o osso alveolar, produzindo mobilidade deste no alvéolo. Como conseqüências, são produzidas 

zonas de pressão e tensão, com reação inflamatória subjacente, o que permite a movimentação do 

dente no processo alveolar (Waldo e Rothblatt, 1954; Furstman e Bernick, 1972; King e Thiems, 1979; 

Engstrom, Granstrom et al., 1988; Saito, Saito et al., 1991; Sandy, Farndale et al., 1993; Grieve, 

Johnson et al., 1994; Krishnan e Davidovitch, 2006; Valiathan e Siddhartha, 2006). A movimentação 

dentária pode ser dividida em três fases, que representam processos distintos: a inicial, que começa 

instantaneamente e representa a deformação do tecido; a segunda, quando há diminuição no 

movimento e recrutamento de células, para que se estabeleça um ambiente propício para a 

remodelação óssea; e a final, que representa a renovação do tecido, de modo a acomodar os dentes 

em uma nova posição, na qual o aparelho ortodôntico esteja desativado (King, Keeling et al., 1991). 

Embora crucial para o sucesso do tratamento, a inflamação é a grande responsável pelas sensações 
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desagradáveis, como o desconforto e a dor (Ngan, Kess et al., 1989; Jones e Chan, 1992; Grieve, 

Johnson et al., 1994; Krishnan e Davidovitch, 2006; Krishnan, 2007). Relatos clínicos descrevem que 

estas sensações surgem de maneira intensa um dia após o início da aplicação do estímulo, 

desaparecendo gradualmente e reaparecendo mais tarde (Ngan, Kess et al., 1989; Brown e 

Moerenhout, 1991; Jones e Chan, 1992; Lew, 1993; Erdinc e Dincer, 2004; Krishnan, 2007). 

O ligamento periodontal apresenta considerável quantidade de terminações nervosas, as quais 

captam informações sobre a posição dos dentes e as forças que atuam sobre eles, transmitindo-as ao 

sistema nervoso central (Bradley, 1995). Assim, desde o mínimo deslocamento dental até os 

traumatismos oclusais são detectados (Trulsson e Johansson, 1996). Os receptores aí presentes são 

os mecanorreceptores e os nociceptores. Os primeiros consistem de uma terminação nervosa 

especializada, o corpúsculo de Ruffini, enquanto que os outros são formados de terminações 

nervosas livres (Byers, 1985; Byers, O'connor et al., 1986; Maeda, Ochi et al., 1999; Wakisaka, Atsumi 

et al., 2000). As fibras nervosas provenientes do ligamento periodontal alcançam o sistema nervoso 

central diretamente, no caso das que transmitem informações proprioceptivas, quando chegam ao 

núcleo mesencefálico do trigêmio, ou via gânglio trigeminal, para as que transmitem os demais tipos 

de informações sensoriais (Bradley, 1995; Lent, 2004). A aplicação de força ortodôntica ativa ambos 

os tipos de receptores e a presença de mediadores inflamatórios, necessários para a remodelação 

óssea, diminui o limiar de ativação dos nociceptores, o que contribui para o aparecimento da dor 

(Bradley, 1995; Krishnan e Davidovitch, 2006; Krishnan, 2007). 

A conexão central das aferências nociceptivas provenientes do ligamento periodontal ocorre 

nos núcleos sensorial principal e espinhal do trigêmio (Bradley, 1995; Lent, 2004; Takemura, Sugiyo 

et al., 2006). O núcleo espinhal se divide em três subnúcleos, no sentido rostro-caudal: oralis, 

interpolaris e caudalis (Bradley, 1995; Lent, 2004; Takemura, Sugiyo et al., 2006). O subnúcleo 

caudalis é um importante centro de retransmissão de informações nociceptivas de estruturas 

orofaciais, incluindo os dentes (Sessle, 1987b; Sessle, 1987a; Coimbra e Coimbra, 1994; Oakden e 

Boissonade, 1998; Sessle, 2000), e apresenta anatomia semelhante à do corno dorsal da medula, 
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tanto que também é chamado de corno dorsal do bulbo (Bradley, 1995; Lent, 2004; Takemura, 

Sugiyo et al., 2006). A região localizada acima do obex, que inclui os subnúcleos interpolaris e oralis, 

é caracterizada por receber informações dos ramos trigeminais que inervam a cavidade oral, 

recebendo aferências da polpa dental além de cutâneas e mucosas (Hayashi, Sumino et al., 1984; 

Marfurt e Turner, 1984; Shigenaga, Chen et al., 1986; Fujiyoshi, Yamashiro et al., 2000; Woda, 2003; 

Balam, Yamashiro et al., 2005; Shimizu, Asano et al., 2006; Takemura, Sugiyo et al., 2006). Desses 

núcleos, as informações são passadas para regiões mais superiores do cérebro, como o tálamo 

posterior, para que sejam processadas (Bradley, 1995; Lent, 2004; Takemura, Sugiyo et al., 2006). 

 

 

 

 

 

As alterações no sistema nervoso central, promovidas pela movimentação dentária, foram 

pesquisadas através da expressão da proteína Fos no núcleo espinhal do trigêmio (Kato, Wakisaka et 

al., 1994; Aihara, Maeda et al., 1999; Fujiyoshi, Yamashiro et al., 2000; Magdalena, Navarro et al., 

2004). O c-fos é um protooncogene da classe dos genes de ativação imediata e codifica a proteína 

Figura 1: Inervação sensorial oriunda de um incisivo central superior, esquematizando o trajeto das fibras nervosas até 

alcançarem os núcleos sensoriais trigeminais. Acima e à esquerda, apresenta-se um corte sagital de encéfalo de rato 

Wistar. 

 Adaptado de Bradley (1995) e de Paxinus e Watson (2005). 
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Fos, a qual é um fator indutor de transcrição (Curran e Morgan, 1987). Essa proteína tende a formar 

heterodímeros ou homodímeros e, dessa maneira, apresenta afinidade de ligação ao DNA, 

provocando a ativação de seus genes alvos (Angel, Allegretto et al., 1988; Ryseck e Bravo, 1991). A 

expressão de proteína Fos se dá em decorrência dos mais diversos estímulos, como por exemplo, a 

despolarização de neurônios (Morgan e Curran, 1986), estresse (Titze-De-Almeida, De Oliveira et al., 

1994) e nocicepção (Hunt, Pini et al., 1987; Harris, 1996) e começa em cerca de uma a duas horas 

após o início do estímulo (Hunt, Pini et al., 1987). A técnica de imunohistoquímica para c-fos, em 

neurônios do sistema nervoso central, tem sido usada como modelo de pesquisa para identificar 

atividade neuronal (Hunt, Pini et al., 1987; Sagar, Sharp et al., 1988; Dragunow e Faull, 1989). Em um 

modelo experimental de movimentação dentária em ratos, foi detectado aumento da expressão de 

proteína Fos no subnúcleo caudalis do sistema trigeminal, o qual pôde ser revertido pelo pré-

tratamento com morfina (Aihara, Maeda et al., 1999). Neste mesmo trabalho, o uso de naloxona 

suprimiu os efeitos da morfina na expressão de c-fos, de forma que o aumento constatado na 

expressão de proteína Fos no subnúcleo caudalis pôde ser relacionado a estímulos nociceptivos 

ocasionados pela movimentação dentária. 

Dados experimentais evidenciaram expressão de c-fos no subnúcleo caudalis após a indução 

de movimentação dentária em molares de ratos, com prevalência na região próxima ao obex e no 

lado ipsilateral ao estímulo (Kato, Wakisaka et al., 1994; Yamashiro, Nakagawa et al., 1997; Aihara, 

Maeda et al., 1999; Fujiyoshi, Yamashiro et al., 2000). A distalização de incisivos centrais superiores 

de ratos também foi eficaz em induzir a expressão de c-fos no subnúcleo caudalis, sendo os 

resultados encontrados similares aos da técnica usada em molares, exceto pelo fato de o estímulo 

provocar a expressão, de maneira semelhante, em ambos os lados do subnúcleo, o que pôde ser 

relacionado à forma do aparelho utilizado, que aplicou forças nas maxilas direita e esquerda 

(Magdalena, Navarro et al., 2004). A avaliação temporal da expressão de c-fos neste mesmo 

subnúcleo mostrou picos de atividade nas duas horas que se seguiram ao estímulo, diminuindo após 

12 horas e aumentando novamente em 48 horas, desta vez em menor intensidade, com nova queda 
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em 72 horas (Kato, Wakisaka et al., 1994; Fujiyoshi, Yamashiro et al., 2000). Fujiyoshi e Yamashiro 

(2000) encontraram expressão de c-fos no subnúcleo oralis, mas ao contrário do caudalis, esta se 

mostrou de pouca intensidade nas primeiras 12 horas de estímulo, tendo aumentado em 24 horas, 

com pico de expressão em 48 horas e declínio em 72 horas. Todavia, Kato et al (1994) não 

encontraram expressão de c-fos neste subnúcleo, nem no subnúcleo interpolaris, nas períodos que 

avaliaram, os quais foram até 24 horas após a indução da movimentação dentária. A presença de c-

fos nas primeiras horas após a estimulação ortodôntica pôde ser relacionada à ativação direta dos 

nociceptores periodontais, em decorrência da compressão dos tecidos pela força aplicada, e a 

expressão tardia à reação inflamatória instalada, a qual é responsável pela movimentação do dente 

no osso alveolar (Grieve, Johnson et al., 1994; Fujiyoshi, Yamashiro et al., 2000). Reforça esta teoria o 

fato de que os níveis de prostaglandinas e outros mediadores inflamatórios no ligamento periodontal 

se mostram alterados, após o estímulo ortodôntico (Saito, Saito et al., 1991; Grieve, Johnson et al., 

1994; Krishnan, 2007) e que as manifestações clínicas de dor, observadas nos pacientes após a 

ativação do aparelho ortodôntico, seguem seqüência cronológica parecida com a da expressão de c-

fos, encontrada nos experimentos com ratos (Brown e Moerenhout, 1991; Jones e Chan, 1992; Lew, 

1993; Fujiyoshi, Yamashiro et al., 2000; Erdinc e Dincer, 2004; Krishnan, 2007). Considerando esses 

dados, deduz-se que uma terapia analgésica eficaz para o tratamento ortodôntico deva durar, em 

alguns casos, ao menos as 48 horas que se seguem à ativação do aparelho. 

As prostaglandinas são mediadores importantes no processo inflamatório, e sua concentração 

se mostra aumentada no ligamento periodontal, após 24 horas do início da movimentação dentária 

(Grieve, Johnson et al., 1994). Além de seu envolvimento na ocorrência de dor, participam também 

como mediadores importantes do processo de remodelação óssea, que é necessário para a eficiência 

do tratamento ortodôntico (Krishnan e Davidovitch, 2006; Valiathan e Siddhartha, 2006). São lípides 

ácidos, com 20 átomos de carbono, cujo precursor metabólico é o acido aracdônico. Este é um ácido 

graxo liberado a partir de fosfolipídeos das membranas celulares, por ativação das enzimas 

fosfolipases, em resposta a estímulos químicos, físicos, mecânicos ou por ativação de mediadores da 
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inflamação. Existem dois tipos de enzimas capazes de converter o acido aracdônico em 

prostaglandinas: a cicloxigenase-1 (COX-1), que participa de processos fisiológicos, como a secreção 

ácida gástrica e a agregação plaquetária, e a cicloxigenase-2 (COX-2), que está envolvida nos 

processos inflamatórios (Vane e Botting, 1994; Smith, Garavito et al., 1996). 

As drogas antiinflamatórias não-esteroidais são utilizadas para tratamento de dor e 

inflamações e seus efeitos analgésicos e antiinflamatórios são devidos às ações inibitórias sobre as 

enzimas cicloxigenases. Apesar de eficazes para seus fins, podem prejudicar a cinética do tratamento 

ortodôntico, resultando em seu retardamento (Chumbley e Tuncay, 1986; Kehoe, Cohen et al., 1996; 

Walker e Buring, 2001; Krishnan e Davidovitch, 2006; De Carlos, Cobo et al., 2007; Krishnan, 2007), 

além de outros efeitos colaterais, como os gastrointestinais (Lichtenstein, Syngal et al., 1995; Singh e 

Rosen Ramey, 1998; Moore e Hersh, 2001; Walker e Buring, 2001; Sooriakumaran, 2006). É consenso 

na literatura que o acetaminofeno, um analgésico muito utilizado na prática odontológica, não 

interfere na remodelação óssea e na movimentação dentária (Kehoe, Cohen et al., 1996; Walker e 

Buring, 2001), embora seu mecanismo de ação não seja completamente conhecido. Acredita-se que 

seu efeito analgésico seja devido a uma ação central (Carlsson e Jurna, 1987; Bannwarth, Netter et 

al., 1992), podendo atuar sobre mecanismos serotoninérgicos (Pickering, Loriot et al., 2006). Sendo 

assim, o acetaminofeno tem sido por muitos anos a droga de escolha para o controle da dor e do 

desconforto em pacientes usando aparelho ortodôntico (Walker e Buring, 2001). Todavia, excluem-

se desta indicação aqueles pacientes com insuficiência hepática ou conhecida hipersensibilidade à 

droga (Anker e Smilkstein, 1994). 

Na década de 90, uma nova classe de antiinflamatórios não esteroidais foi introduzida no 

mercado, a dos coxibs (Moore e Hersh, 2001), sendo específica para a enzima COX-2. O objetivo foi 

prevenir os efeitos desagradáveis oriundos da inibição da enzima COX-1, como acontecia com o uso 

dos antiinflamatórios tradicionais, tais como sintomas gastrointestinais e inibição da agregação 

plaquetária (Lichtenstein, Syngal et al., 1995; Garavito, 1996; Singh e Rosen Ramey, 1998; Moore e 

Hersh, 2001; Walker e Buring, 2001; Sooriakumaran, 2006; De Carlos, Cobo et al., 2007). O celecoxib 
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é um coxib muito utilizado no tratamento da artrite e da dor aguda (Heim e Broich, 2006), e ao 

contrário de outros de sua classe, não tem sido associado a efeitos colaterais cardiovasculares e 

hepáticos (Maddrey, Maurath et al., 2000; Sooriakumaran, 2006). Trabalhos experimentais, em 

molares de ratos, sugerem que esta droga não exerce atividade inibitória sobre a movimentação 

ortodôntica (Jerome, Brunson et al., 2005; De Carlos, Cobo et al., 2007). Entretanto, os autores 

citados não observaram as propriedades da droga quanto à sua solubilidade (Seedher e Bhatia, 

2003), administrando-a de forma incorreta, além de terem avaliado somente os seus efeitos 

crônicos, numa situação que não se aplica aos pacientes que a usam para o alívio da dor provinda do 

tratamento ortodôntico. Uma maneira viável para a sua administração seria suspendê-la em 

carboximetilcelulose 0,4% e aplicá-la diretamente no esôfago do animal, por meio de uma sonda 

oral, tendo sido esta metodologia aplicada em outros experimentos (Ayalasomayajula e Kompella, 

2003; Poonam, Vinay et al., 2005). 

Neste contexto, a proposta do presente estudo foi avaliar o efeito do celecoxib e do 

acetaminofeno, administrados em curto prazo, sobre a distalização dos incisivos centrais superiores e 

a ativação de regiões relacionadas à nocicepção, durante movimentação dentária em ratos. 
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2. MATERIAL E MÉTODO 

Este trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais do Campus da USP de 

Ribeirão Preto (Proc. nº 06.1.1045.53.6). Foi realizado em duas fases, para que houvesse certeza de 

que os resultados obtidos se deviam, exclusivamente, à movimentação dos dentes Dessa forma, 

primeiramente foi determinada a relação entre a idade do animal e a força ortodôntica necessária 

para movimentar os dentes sem expandir a sutura palatina mediana. Na seqüência, foi feita a 

avaliação do efeito do celecoxib e do acetaminofeno na movimentação dentária e na expressão de 

proteína Fos no núcleo espinhal do trigêmio.  

2.1. Aparelho ortodôntico 

O aparelho ortodôntico foi confeccionado com uma mola helicoidal dupla feita por fio de aço 

inoxidável (0,016 polegadas de diâmetro Morelli), tendo suas extremidades soldadas nas duas 

bandas, também de aço (King e Thiems, 1979; Engstrom, Granstrom et al., 1988; Magdalena, Navarro 

et al., 2004), como pode ser visto na figura 2A. Com uso de um dinamômetro (Zeusan), fez-se a 

calibração da força aplicada, de forma que cada dente recebesse uma carga de 35 g (figura 2A e E). 

Em seguida, o aparelho foi cimentado nos incisivos centrais superiores com cimento odontológico à 

base de fosfato de zinco (Figura 2B), promovendo uma força inicial para distalização dos mesmos 

(Magdalena, Navarro et al., 2004). 

2.2.  Determinação da idade dos animais e da força utilizada para movimentar os dentes sem 

expandir a sutura palatina mediana 

Foram utilizados 25 ratos Wistar machos, divididos em grupos de cinco, de acordo com o peso 

corporal dos mesmos e a força ortodôntica utilizada: 250g de peso e 35g de força, 250 g de peso e 

70g de força, 300g de peso e 35g de força, 400g de peso e 35g de força. Ratos sem aparelho (cinco, 

pesando 250g) serviram de controle. Os animais permaneceram com o aparelho por 6 horas quando 

então foram anestesiados e perfundidos com solução salina tamponante (PBS 0,01M; pH=7,4), 
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seguida de solução de paraformaldeído 4%. Posteriormente, a maxila foi removida, dissecada e 

radiografada com aparelho de RX odontológico (Dabi Atlante, 70 KVp, 8 mA) e filme radiográfico 

periapical (Kodak grupo E, 0,3 s de exposição, com a parte anterior do cone a 10 cm do mesmo). Uma 

sonda periodontal milimetrada foi colocada junto à peça e radiografada com ela, para que as 

medidas reais da espessura da sutura palatina mediana, na região inter-incisal, pudessem ser 

aferidas (figura 3). 

 

 

 

 

 

Figura 2: metodologia experimental, 

mostrando o aparelho ortodôntico utilizado e 

o esquema de forças [A], assim como seu 

estado no momento do sacrifício do animal 

[B]. Um dinamômetro foi utilizado para aferir 

a força aplicada aos dentes [C]. 

Figura 3: radiografias da maxila de ratos, após 6 horas de movimentação ortodôntica, mostrando um animal controle 

[A], um que teve a sutura palatina mediana aberta [B] e um que não teve [C]. 
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2.3. Avaliação do efeito do celecoxib e do acetaminofeno na movimentação dentária e na 

expressão de proteína Fos no núcleo espinhal do trigêmio 

Foi utilizado um total de 30 ratos Wistar, machos, com peso médio de 400 gramas. Os mesmos 

foram mantidos em caixas coletivas, com temperatura controlada (24°C +1°C), em ciclos de 12 horas 

variantes entre claro/escuro e tratados com água e ração moída ad libitum. Metade dos animais 

recebeu aparelhos ortodônticos nos incisivos centrais superiores, com uma força inicial de 35g para 

cada dente, e a outra metade foi manipulada nas mesmas condições, tendo o aparelho sido inserido 

e removido em seguida. Cada grupo (aparelho ou controle) foi dividido em três subgrupos de cinco 

animais cada e tratados, respectivamente, com Celecoxib (50 mg/kg), Acetaminofeno (200 mg/kg) ou 

solução de Carboximetilcelulose 0,4 % (veículo). Por meio de uma cânula metálica de ponta romba, 

receberam uma dose de 1 ml de sua respectiva solução, por via intra-gástrica, 30 minutos antes da 

manipulação e doses subseqüentes 12h, 24h e 36h após. Para a fixação do aparelho (figura 2A e B), 

estes foram anestesiados com injeção intramuscular de uma mistura de xilazina (Dopaser – Hertape 

Calier Saúde Animal S/A) e quetamina (Vetaset – Fort Dodge Saúde Animal LTDA), em dose suficiente 

para mantê-los desacordados. 

Após o período de 48 horas, os animais foram novamente anestesiados e tiveram a maxila 

fotografada, com escala (sonda periodontal milimetrada – figura 2B), para posterior tomada da 

medida clínica da separação entre os incisivos. Na seqüência, foram perfundidos transcardialmente 

com solução salina tamponante (PBS 0,01M; pH=7,4), seguida de solução de paraformaldeído 4%. Os 

cérebros foram removidos e mantidos no mesmo fixador por aproximadamente 3 horas e a seguir 

transferidos para solução de sacarose 30% em PBS. A maxila de cada animal, findos os demais 

procedimentos, foi radiografada para confirmar a não abertura da sutura palatina mediana. 

2.3.1. Preparação das drogas 

Acetaminofeno (Tylenol Gotas - 200 mg/mL - Janssen- Cilag Farmacêutica Ltda) e Celecoxib 

(Celebra – cápsulas 200 mg - Pfizer) foram adquiridos no comércio. Acetaminofeno foi diluído em 
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solução salina a 80 mg/mL e o Celecoxib foi colocado em suspensão em solução de 

carboximetilcelulose (CMC) 0,4%, na concentração de 20 mg/mL. Por meio de uma cânula gástrica, 

foi administrado 1 ml de cada solução aos animais. 

2.3.2. Imunocitoquímica para proteína Fos 

Antes de iniciar a técnica de imunocitoquímica, foram feitas secções coronais de 40 

micrômetros, em criostato a -18°C, através das regiões cerebrais de interesse no núcleo espinhal do 

trigêmio (figura 4), ou seja, subnúcleos caudalis (bregma: -15,96 mm e -14,28 mm), interpolaris 

(bregma: -13,32 mm) e oralis (bregma: -11,28 mm), sendo que estas foram divididas em três séries. 

Uma série foi processada imunocitoquimicamente e as duas restantes foram reservadas para 

repetições, se necessárias. Os cortes foram lavados em solução salina com tampão fosfato (PBS 

0,01M, pH=7,4) por aproximadamente 30 minutos. A peroxidase endógena foi bloqueada com 

peróxido de hidrogênio 1% em PBS por 10 minutos. Após os cortes terem sido lavados por 30 

minutos, sítios de ação inespecíficos foram bloqueados por uma solução contendo soro normal de 

cabra diluído em PBS, durante 45 minutos. A seguir, foram incubados por 24 horas a 4°C com 

anticorpo contra Fos diluído a 1:2000 em uma solução contendo 1% de soro de albumina bovina 

(BSA), 0,3% Triton X-100 em PBS e soro normal de cabra. Depois de terem sido lavados com PBS, os 

cortes foram incubados por 1 hora e 30 minutos, à temperatura ambiente, com anti-IgG biotinado de 

cabra diluído em PBS. A seguir, estes foram incubados por 30 minutos com complexo Avidina-Biotina 

(Vectastain). Depois de lavados, foram incubados com 3-3’ diamino benzidina (Sigma) e água 

oxigenada, durante 10 a 20 minutos, à temperatura ambiente. Terminados esses processos, os cortes 

foram lavados em PBS, montados em lâminas e deixados a secar. Posteriormente foram desidratados 

com alcool e diafanizados com xilol e as lâminas foram cobertas com lamínulas, utilizando entellan. 
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2.4. Análise dos resultados 

As radiografias da maxila dos animais utilizados na primeira fase do experimento 

(padronização do modelo em que houvesse estímulo ortodôntico sem abertura da sutura palatina 

mediana) foram digitalizadas e avaliadas no programa Image J (Wayne Rasband – National Institutes 

of Health - USA), sendo considerada abertura da sutura palatina mediana quando o espaçamento 

desta fosse significantemente maior que o dos controles, na região interincisal (figura 3). A 

significância estatística foi determinada pelo teste de análise de variância (ANOVA) com um fator de 

variação, seguido do pós-teste de Student-Newman-Keuls. Foram considerados significantes os 

valores em que p foi menor que 0,05. 

A quantificação da separação entre os incisivos, considerando os ângulos incisais mesiais e a 

sonda periodontal milimetrada (figura 2B), também foi feita no programa gráfico Image J, através da 

análise das fotografias das maxilas dos animais. A significância estatística foi determinada pelo teste 

de análise de variância (ANOVA) com um fator de variação, seguido do pós-teste de Student-

Newman-Keuls. Foram considerados significantes os valores em que p foi menor que 0,05. 

As secções cerebrais dos animais controles e dos que receberam aparelho foram fotografadas 

(figuras 7-10) com o auxilio de um microscópio óptico acoplado a uma câmera de vídeo (AxioCam – 

Carl Zeiss) e a análise das fotomicrografias e a contagem das células imunorreativas à proteína Fos 

foram feitas usando o programa gráfico ImageJ. Para a quantificação, foi selecionado um corte 

unilateral de cada núcleo (exceto o subnúcleo caudalis, que teve dois cortes avaliados, um em sua 

região mais caudal e outro na mais rostral), no qual constasse o maior número de células marcadas. 

Neste foram selecionadas três áreas de 2 mm2 cada, uma em cada extremidade do núcleo (anterior e 

posterior) e uma central, cobrindo mais que 50% da área de sua superfície. A significância estatística 

foi determinada pelo teste de análise de variância com dois fatores de variação, seguido do pós-teste 

de Student-Newman-Keuls. A descrição anatômica das regiões cerebrais (figura 4) seguiu aquela de 

Paxinos (Paxinos e Watson, 2005). 
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Figura 4: Esquema das secções coronais de cérebros de rato, evidenciando os sunúcleos caudalis (SpVc), interpolaris 

(SpVi) e oralis (SpVo) nos bregmas analisados (Paxinos e Watson, 2005). 
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3. RESULTADOS 

Os aparelhos ortodônticos foram bem tolerados por todos os grupos de animais, sem que 

houvesse interferências na alimentação e ingestão de água. Também não houve variações 

significativas no peso dos animais entre o início e o fim do experimento. 

A sutura palatina mediana apresentou um espaçamento médio de 0,09 mm + 0,004 mm nos 

animais controles (figuras 3 e 5A). O grupo de 400 g de peso e 35 g de força foi o único que não teve 

espaçamento maior em relação aos controles (0,136 mm + 0,015 mm e 0,09 mm + 0,004 mm, 

respectivamente; p>0,05). A sutura palatina mediana foi aberta nos seguintes grupos: 250g de peso e 

35g de força (0,336 mm + 0,037 mm; p<0,05), 250 g de peso e 70g de força (0,41 mm + 0,015 mm; 

p<0,05), 300g de peso e 35g (0,234 mm + 0,021 mm; p<0,05). 

Após 48 horas, nenhuma das drogas alterou a abertura inter-incisal dos animais que 

receberam aparelho (1,11 mm + 0,03 mm; 1,11 mm + 0,05 mm; 1,22 mm + 0,04 mm, respectivamente 

para carboximetilcelulose, celecoxib e acetaminofeno; p>0,05), como pode ser visto na figura 5B. 

Adicionalmente, em nenhum dos grupos houve abertura da sutura palatina mediana, confirmando 

que o estímulo atuou somente sobre os incisivos. 

As porções caudal e rostral do subnúcleo caudalis mostraram maior número de neurônios 

imunorreativos para proteína Fos (p<0,05) nos animais que sofreram o estímulo do aparelho 

ortodôntico e receberam veículo (carboximetilcelulose) ao invés dos medicamentos (porção caudal: 

92,6 + 27,36; porção rostral: 123,2 + 34,01), quando comparados aos animais que não tiveram 

movimentação dentária e que também receberam veículo (porção caudal: 23,8 + 4,82; porção rostral: 

55,6 + 13,98), o que pode ser visto nas figuras 6, 7 e 8. Nos grupos que receberam aparelho e 

acetaminofeno ou celecoxib, os valores encontrados foram menores (porção caudal: 43,8 + 14,51, 

p<0,05 e 81,2 + 16,88, p<0,05; porção rostral: 49.8 + 14,34, p<0,05 e 102,8 + 13,67, p<0,05; 

respectivamente para acetaminofeno e celecoxib) que os do grupo que recebeu aparelho e 

carboximetilcelulose (figura 6). 
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Figura 5: Espessura da sutura palatina mediana nos diferentes grupos de animais, após 6 horas de movimentação 

ortodôntica experimental [A], e distância entre as faces mesio-incisais dos incisivos centrais superiores de ratos que 

usaram aparelho ortodôntico e foram tratados com Carboximetilcelulose (CMC), Acetaminofeno (Acet) ou Celecoxib (Cel) 

[B]. 

* p<0,05, em relação ao grupo controle, para o gráfico A. 
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No subnúcleo interpolaris, não houve diferenças entre o número de neurônios Fos positivos 

dos animais com ou sem aparelho (Carboximetilcelulose: 18,2 + 5,64 e 6,6 + 1,78; p>0,05; 

Acetaminofeno: 12,2 + 3,72 e 6,0 + 1,38; p>0,05; Celecoxib: 24,2 + 5,50 e 18,8 + 7,36; p>0,05, 

respectivamente, para animais com e sem aparelho), nem entre os dos diferentes grupos de drogas 

(figuras 6 e 9). 

O subnúcleo oralis seguiu o mesmo padrão do interpolaris, não havendo diferença entre os 

números de neurônios Fos-positivos dos animais que receberam ou não o aparelho 

(Carboximetilcelulose: 7,6 + 1,83 e 4,2 + 0,86; p>0,05; Acetaminofeno: 1,6 + 0,87 e 1,0 + 0,55; p>0,05; 

Celecoxib: 9,2 + 3,83 e 1,8 + 0,37; p>0,05, respectivamente, para animais com e sem aparelho), nem 

entre os diferentes tipos de drogas (figuras 6 e 10). 

Figura 6: Neurônios imunorreativos para proteína Fos nos subnúcleos caudalis, interpolaris e oralis de animais que foram 

tratados com Carboximetilcelulose (CMC), Acetaminofeno (Acet) ou Celecoxib (Cel) e que receberam ou não aparelho 

ortodôntico. Os valores representam média 
+
 erro padrão, para n=5 em cada subgrupo. 

* p<0,05 em aparelho versus controle; # p<0,05 em Acet e Cel versus CMC. 
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 Figura 7: fotomicrografias mostrando a expressão de c-fos na porção caudal do subnúcleo caudalis (bregma: -15,96 mm) 

de animais tratados com Carboximetilcelulose (A: controle; D: aparelho), Acetaminofeno (B: controle; E: aparelho) e 

Celecoxib (C: controle; F: aparelho). 
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 Figura 8: fotomicrografias mostrando a expressão de c-fos na porção rostral do subnúcleo caudalis (bregma: -14,28 mm) 

de animais tratados com Carboximetilcelulose (A: controle; D: aparelho), Acetaminofeno (B: controle; E: aparelho) e 

Celecoxib (C: controle; F: aparelho). 
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 Figura 9: fotomicrografias mostrando a expressão de c-fos no subnúcleo interpolaris (bregma: -13,32 mm) de animais 

tratados com Carboximetilcelulose (A: controle; D: aparelho), Acetaminofeno (B: controle; E: aparelho) e Celecoxib (C: 

controle; F: aparelho). 
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Figura 10: fotomicrografias mostrando a expressão de c-fos no subnúcleo oralis (bregma: -11,28 mm) de animais tratados 

com Carboximetilcelulose (A: controle; D: aparelho), Acetaminofeno (B: controle; E: aparelho) e Celecoxib (C: controle; F: 

aparelho). 
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4. DISCUSSÃO 

O aparelho ortodôntico proposto para este experimento é viável para o estudo das vias 

neurais envolvidas na nocicepção, de forma que já foi utilizado para avaliar a expressão de c-fos em 

várias estruturas cerebrais e não mostrou diferir da técnica empregada em molares (Magdalena, 

Navarro et al., 2004; Joviliano, 2006). A aplicação de uma tira de elástico entre o primeiro e o 

segundo molares do rato (Waldo, 1953) foi utilizada para pesquisar estímulos nociceptivos 

ocasionados pela movimentação dentária (Kato, Wakisaka et al., 1994; Aihara, Maeda et al., 1999; 

Fujiyoshi, Yamashiro et al., 2000), tendo a vantagem de induzir somente a movimentação de dentes. 

Contudo, a técnica não permite a quantificação da força aplicada e causa inflamação periodontal, o 

que poderia mascarar os resultados com seus estímulos nociceptivos. A distalização dos incisivos 

centrais superiores, com o modelo proposto, tem as vantagens de permitir a quantificação da força 

aplicada e não ferir o periodonto, além de ser de fácil execução (Magdalena, Navarro et al., 2004; 

Joviliano, 2006). 

Este estudo foi feliz em avaliar a ação dos medicamentos após 48 horas de movimentação 

dentária, pois é neste período que há maior incidência de dor e uso de medicamentos pelos 

pacientes (Ngan, Kess et al., 1989; Brown e Moerenhout, 1991; Jones e Chan, 1992; Lew, 1993; 

Erdinc e Dincer, 2004; Krishnan, 2007). Estudos que levaram em consideração uma maior quantidade 

de dias de uso dessas drogas (Chumbley e Tuncay, 1986; Kehoe, Cohen et al., 1996; Arias e Marquez-

Orozco, 2006; De Carlos, Cobo et al., 2007) fugiram da realidade do paciente que as usa 

normalmente para o alívio da dor oriunda do tratamento ortodôntico. Entretanto, esses estudos 

podem refletir a realidade daquele paciente que apresenta outras patologias que necessitam de 

antiinflamatórios. As 48 horas iniciais do estímulo representam a primeira e parte da segunda fases 

da movimentação dentária (King, Keeling et al., 1991), as quais foram descritas na introdução, e 

estudo semelhante a este (Arias e Marquez-Orozco, 2006), usando outras drogas, mostrou ser 

possível encontrar diferenças estatisticamente significantes nos índices de movimentação dentária, a 

partir do segundo dia. 
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Durante o desenvolvimento do projeto deste trabalho, ficou estipulada a necessidade de 

diferenciar movimentação ortodôntica de ortopédica, porque a área escolhida para a aplicação dos 

aparelhos estava propensa a ambas. Ratos pesando entre 250 g e 300 g são de fácil manuseio, de 

forma que seriam preferenciais para o experimento, e uma força de 70 g já havia sido testada antes 

para a expressão de proteína Fos no sistema trigeminal (Magdalena, Navarro et al., 2004; Joviliano, 

2006). Contudo, essa relação entre força e peso dos animais mostrou expandir, significantemente, a 

sutura palatina mediana, o que invalidou seu uso para o propósito deste trabalho. Conforme os 

resultados encontrados, ficou explícita a necessidade de se usar uma força menor (35 g) em ratos de 

idade e peso maiores (400 g), para que o estímulo movimentasse os dentes sem interferir na sutura 

palatina mediana. As radiografias dos animais tratados com acetaminofeno e celecoxib não 

mostraram abertura da sutura palatina mediana, após 48 horas de uso do aparelho, o que comprova 

que a metodologia aplicada foi eficaz. 

As doses de acetaminofeno e celecoxib foram adaptadas para que fossem as mais fisiológicas 

possíveis para o tipo de animal utilizado. Os animais receberam 200 mg/Kg de acetaminofeno, duas 

vezes ao dia, seguindo um protocolo já utilizado, com sucesso, em outros trabalho do gênero (Kehoe, 

Cohen et al., 1996; Arias e Marquez-Orozco, 2006). Pesquisa recente, em ratos, mostrou que o 

celecoxib perdeu sua eficácia antiinflamatória em doses altas (100 – 200 mg/Kg), sendo a dose de 50 

mg/Kg a de melhores efeitos. Também, a sua suspensão em carboximetilcelulose se mostrou eficaz 

para a administração oral, tendo sido usada em outras pesquisas (Ayalasomayajula e Kompella, 2003; 

Poonam, Vinay et al., 2005). 

Os resultados deste trabalho mostraram que o acetaminofeno não interferiu na distalização 

dos incisivos de rato (figura 5), o que concorda com os relatos da literatura (Kehoe, Cohen et al., 

1996; Walker e Buring, 2001). Ele é um analgésico amplamente usado em odontologia, de baixo 

custo e poucos efeitos colaterais, de forma que deve ser o medicamento de primeira escolha nos 

pacientes em tratamento ortodôntico, seja para o tratamento da dor oriunda da própria terapêutica, 

ou de outros processos patológicos (Anker e Smilkstein, 1994; Kehoe, Cohen et al., 1996; Walker e 
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Buring, 2001). Todavia, problemas sistêmicos do paciente, como doença hepática, hipersensibilidade 

ao princípio ativo ou aos componentes de sua fórmula, ou simplesmente a presença de uma 

patologia que necessite de uma droga mais potente para o controle de seus sintomas, podem 

inviabilizar sua utilização (Anker e Smilkstein, 1994; Krishnan, 2007). Dessa forma, surge a 

necessidade de se encontrar uma droga de segunda escolha, o que se torna uma tarefa árdua, pois a 

grande parte dos agentes antiinflamatórios tem mostrado interferir negativamente na 

movimentação ortodôntica (Chumbley e Tuncay, 1986; Kehoe, Cohen et al., 1996; Walker e Buring, 

2001; Krishnan e Davidovitch, 2006; De Carlos, Cobo et al., 2007; Krishnan, 2007). Isto inclui 

medicamentos populares, como a aspirina e o diclofenaco, amplamente prescritos pelos profissionais 

de saúde para o controle de diversas patologias ou mesmo consumidos pelos pacientes sem 

qualquer prescrição (Chumbley e Tuncay, 1986; Kehoe, Cohen et al., 1996; Walker e Buring, 2001; 

Peterson, 2005; De Carlos, Cobo et al., 2007). 

Neste modelo experimental, o celecoxib não mostrou interferir negativamente na 

movimentação dentária (figura 5), o que concorda com trabalhos anteriores (Jerome, Brunson et al., 

2005; De Carlos, Cobo et al., 2007), apesar do intento destes em dissolver a droga em solução salina, 

a qual se sabe ser contra-indicada, pois o celecoxib é pouco solúvel em água (Seedher e Bhatia, 

2003). Celecoxib é uma droga que traz aspectos positivos para ser usada em pacientes ortodônticos, 

quando o acetaminofeno for contra-indicado, pois tem baixos índices de efeitos colaterais, tão 

comuns aos outros antiinflamatórios não esteroidais (Moore e Hersh, 2001). Todavia, por pertencer à 

classe dos Coxibs, e sendo muitos medicamentos dessa classe, como o rofecoxib e o valdecoxib, 

suspeitos de causarem problemas cardiovasculares nos usuários (Heim e Broich, 2006), poder-se-ia 

indagar sobre a segurança de sua utilização. Contudo, tais efeitos adversos foram observados em 

pacientes que faziam uso crônico de Coxibs (Sooriakumaran, 2006), o que não se aplica à ortodontia. 

Além disso, o celecoxib é o medicamento pioneiro de sua classe e seu uso é considerado 

clinicamente seguro (Moore e Hersh, 2001; Sooriakumaran, 2006). 
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Este estudo demonstrou que o celecoxib e o acetaminofeno exerceram atividade inibitória 

na expressão de c-fos no subnúcleo caudalis do sistema trigeminal, e que esta foi verificada no 

subnúcleo como um todo, quando considerado o eixo rostro-caudal. O subnúcleo Caudalis é um dos 

mais importantes centros de retransmissão e processamento de informações sensoriais orofaciais. 

Segundo estudos anteriores, utilizando movimentação ortodôntica experimental, os neurônios Fos 

positivos observados estavam principalmente nas laminas superficiais (lâminas I e II) e nas 

extremidades ventral e dorsomedial do núcleo, predominantemente próximos ao obex e também na 

zona transicional com o interpolaris (Kato, Wakisaka et al., 1994; Yamashiro, Nakagawa et al., 1997; 

Aihara, Maeda et al., 1999; Fujiyoshi, Yamashiro et al., 2000; Watanabe, Tanaka et al., 2003). Além 

do mais, o pré-tratamento com morfina significantemente reduziu a indução de c-fos nestas camadas 

e naloxona reverteu o efeito (Aihara, Maeda et al., 1999). De fato, as lâminas superficiais do 

subnúcleo caudalis são conhecidas por conter neurônios nociceptivos específicos (Dawson, Hellon et 

al., 1980; Hu e Sessle, 1984), e dessa forma, nossos resultados indicam que a distalização dos 

incisivos, causada pela aplicação do aparelho ortodôntico, evocou nocicepção. Portanto, a redução 

da expressão de c-fos nos animais que receberam celecoxib e acetaminofeno, em ambas as porções 

examinadas do subnúcleo, mostra a atividade anti-nociceptiva dessas drogas (figuras 6, 7 e 8). 

Não foram encontradas influências do estímulo ortodôntico na expressão de c-fos no 

subnúcleo interpolaris, tão pouco das drogas utilizadas. A região do núcleo principal do trigêmio que 

se localiza acima do obex, na qual se inclui o subnúcleo interpolaris, está relacionada à sensibilidade 

nociceptiva intra-bucal, recebendo estímulos do tecido pulpar e da mucosa bucal (Marfurt e Turner, 

1984; Shimizu, Asano et al., 2006; Takemura, Sugiyo et al., 2006). A polpa dental pode ser estimulada 

pela movimentação ortodôntica, devido ao íntimo contato de suas fibras nervosas com o ligamento 

periodontal. Contudo, trabalhos que aplicaram movimentação dentária em ratos, usando 

metodologias diversas, tiveram resultados conflitantes na expressão de c-fos no subnúcleo 

interpolaris (Kato, Wakisaka et al., 1994; Yamashiro, Nakagawa et al., 1997; Joviliano, 2006). 

Enquanto Kato et al (1994) e Yamashiro et al (2000) não encontraram aumento no número de 
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neurônios Fos positivos neste subnúcleo, após movimentação dentária em molares de ratos, 

Joviliano (2006) observou picos de expressão de c-fos em 6 e 48 horas após a aplicação de 70 g de 

foça em incisivos também de ratos. Uma maior força aplicada promove maior reação inflamatória 

(Waldo e Rothblatt, 1954; Furstman e Bernick, 1972; King e Thiems, 1979; Engstrom, Granstrom et 

al., 1988; Saito, Saito et al., 1991; Sandy, Farndale et al., 1993; Grieve, Johnson et al., 1994; Krishnan 

e Davidovitch, 2006; Valiathan e Siddhartha, 2006) e os mediadores inflamatórios, como as 

prostaglandinas, poderiam facilitar a ativação de fibras nervosas que vão para este subnúcleo, 

levando aos resultados encontrados por Joviliano (2006). O presente experimento, por ter usado 

menor carga nos aparelhos, pode ter produzido menor inflamação no ligamento periodontal, o que 

fez com que os resultados não evidenciassem alterações na expressão da proteína Fos.(figura 6 e 9). 

A expressão de c-fos no subnúcleo oralis não foi alterada pelo estímulo ortodôntico, no 

período de tempo analisado, assim como as drogas utilizadas não exerceram nenhuma atividade 

sobre esta. Este subnúcleo está envolvido na nocicepção orofacial, e também recebe aferências 

pulpares (Fujiyoshi, Yamashiro et al., 2000; Woda, 2003; Balam, Yamashiro et al., 2005). Um estudo 

clínico mostrou que os níveis de interleucina 1 beta e prostaglandina E2 no fluido gengival crevicular 

exibe um pico 24 e 48 horas depois do início do estímulo ortodôntico (Saito, Saito et al., 1991; 

Grieve, Johnson et al., 1994), além de que, segundo outros estudos, os níveis de outras substâncias, 

como substância P, histamina, encefalinas, dopamina, serotonina, glicina, GABA, leucotrienos e 

citocinas estão relacionados à sensação de dor pós movimentação dentária (Krishnan, 2007). Embora 

não tenham avaliado os níveis dessas substâncias, trabalhos anteriores, utilizando estímulo 

ortodôntico em molares e incisivos de ratos, as relacionaram ao aumento tardio da expressão de Fos 

nos subnúcleos caudalis e oralis (Fujiyoshi, Yamashiro et al., 2000; Joviliano, 2006). Sabendo-se que 

uma maior força aplicada promove maior isquemia tecidual e, conseqüentemente, maior reação 

inflamatória no periodonto (Waldo e Rothblatt, 1954; Furstman e Bernick, 1972; King e Thiems, 1979; 

Engstrom, Granstrom et al., 1988; Saito, Saito et al., 1991; Sandy, Farndale et al., 1993; Grieve, 

Johnson et al., 1994; Krishnan e Davidovitch, 2006; Valiathan e Siddhartha, 2006) e que este trabalho 



34 
 

utilizou forças menores e controladas, que foram eficazes em promover movimentação dentária sem 

afetar a sutura palatina mediana, justifica-se a pouca influência dos estímulos na expressão de 

proteína Fos no subnúcleo oralis (figura 6 e 10).  
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5. CONCLUSÃO 

O conhecimento de drogas para o controle da dor que não influenciam negativamente o 

tratamento ortodôntico é de suma importância para o bem estar dos pacientes. Este estudo 

experimental mostra que tanto o acetaminofeno quanto o celecoxib inibem a expressão da proteína 

Fos no núcleo espinhal do trigêmio, o que pode ser relacionado à redução da sensibilidade 

nociceptiva, e não interferem na movimentação dentária, colocando este último como uma possível 

alternativa ao acetaminofeno, nos casos em que ele não for indicado. Outras metodologias clínicas e 

experimentais devem ser utilizadas no intuito de confirmar estes resultados. 
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ANEXO I: Expansão da sutura palatina mediana em ratos de diferentes idades (peso). 
 

Expansão da sutura palatina mediana em ratos de diferentes idades (peso) 

  Controle 250g/35g de força 250g/70g de força 300g/35g de força 400g/35g de força 

Rato 1 0,08 0,24 0,42 0,3 0,18 

Rato 2 0,09 0,28 0,38 0,26 0,13 

Rato 3 0,08 0,44 0,37 0,23 0,16 

Rato 4 0,1 0,32 0,45 0,2 0,1 

Rato 5 0,1 0,4 0,43 0,18 0,11 

Média 0,09 0,336 0,41 0,234 0,136 

EPM 0,00447 0,03709447 0,01516575 0,02135416 0,0150333 
 
Análise de variância com um fator de variação  
 
Nome do grupo  N  Perdidos Média DP EPM  
Controle 5 0 0,0900 0,01000 0,00447  
250g com 35g de força 5 0 0,410 0,0339 0,0152  
250g com 70g de força 5 0 0,336 0,0829 0,0371  
300g com 35g de força 5 0 0,234 0,0477 0,0214  
400g com 35g de força 5 0 0,136 0,0336 0,0150  
 
Fonte de variação  DF   SQ   MQ    F    P  
Entre os grupos 4 0,357 0,0893 38,703 <0,001  
Residual 20 0,0462 0,00231    
Total 24 0,403     
 
Poder do teste com alfa = 0,050: 1,000 
 
Pós-teste (Student-Newman-Keuls Method): 
 
Comparações para o fator: Grupos 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,050  
250g com 35g vs. Controle 0,320 5 14,894 <0,001 Sim  
250g com 35g vs. 400g com 35g 0,274 4 12,753 <0,001 Sim  
250g com 35g vs. 300g com 35g 0,176 3 8,192 <0,001 Sim  
250g com 35g vs. 250g com 70g 0,0740 2 3,444 0,024 Sim  
250g com 70g vs. Controle 0,246 4 11,450 <0,001 Sim  
250g com 70g vs. 400g com 35g 0,200 3 9,309 <0,001 Sim  
250g com 70g vs. 300g com 35g 0,102 2 4,748 0,003 Sim  
300g com 35g vs. Controle 0,144 3 6,702 <0,001 Sim  
300g com 35g vs. 400g com 35g 0,0980 2 4,561 0,004 Sim  
400g com 35g vs. Controle 0,0460 2 2,141 0,146 Não  
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ANEXO II: Abertura inter-incisal (mm) após 48 h. 

 

Abertura inter-incisal (mm) após 48 h 

  Carboximetilcelulose (CMC = veículo) Acetaminofeno (Acet.) Celecoxib (Cel.) 

Rato 1 1,14 1,25 1,17 

Rato 2 1,08 1,32 1,12 

Rato 3 1,16 1,3 1,26 

Rato 4 1,16 1,14 0,95 

Rato 5 1 1,08 1,07 

Média 1,108 1,218 1,114 

EPM 0,03072 0,05163 0,04652 
 

 

Análise de variância com um fator de variação  
 
Nome do grupo  N  Perdidos Média DP EPM  
cmc 5 0 1,108 0,0687 0,0307  
celecoxib 5 0 1,114 0,115 0,0516  
acetaminofeno 5 0 1,218 0,104 0,0465  
 
Fonte de variação  DF   SQ   MQ    F    P   
Entre os grupos 2 0,0383 0,0191 1,988 0,180  
Residual 12 0,115 0,00962    
Total 14 0,154     
 

Poder do teste com alfa = 0,050: 0,177 
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ANEXO III: Número de neurônios imunorreativos para proteína Fos na porção caudal do 

subnúcleo caudalis 

 

Número de neurônios imunorreativos para proteína Fos na porção caudal do subnúcleo caudalis 

Medicamento Controle Aparelho 

  1 2 3 4 5 M EPM 1 2 3 4 5 M EPM 

Carboximetilcelulose (CMC = veículo) 36 11 14 28 30 23,8 4,82 168 142 75 19 59 92,6 27,4 

Acetaminofeno (Acet.) 51 29 47 25 27 35,8 5,46 45 92 54 16 12 43,8 14,5 

Celecoxib (Cel.) 36 55 32 34 36 38,6 4,17 44 51 71 132 108 81,2 16,9 

 
 
Análise de variância com dois fatores de variação  
 
Fonte de Variação  DF   SQ   MQ    F    P   
Medicamento 2 18454,200 9227,100 6,150 0,007  
Tratamento 1 15686,533 15686,533 10,455 0,004  
Medicamento x Tratamento 2 7759,267 3879,633 2,586 0,096  
Residual 24 36009,200 1500,383    
Total 29 77909,200 2686,524    
 
Poder do teste com alfa = 0,0500: para Medicamento : 0,780 
Poder do teste com alfa = 0,0500: para Tratamento : 0,854 
Poder do teste com alfa = 0,0500: para Medicamento x Tratamento : 0,292 
 
Menores médias dos quadrados (MMQ) para Medicamento:  
Grupo Média  
cmc 99,500  
celecoxib 59,900  
acetaminofeno 39,800  
Erro padrão da MMQ = 12,249 
 
Menores médias dos quadrados (MMQ) para Tratamento:  
Grupo Média  
controle 43,533  
aparelho 89,267  
Erro padrão da MMQ = 10,001 
 
Menores médias dos quadrados (MMQ) para Medicamento x Tratamento :  
Grupo Média  
cmc x controle 56,200  
cmc x aparelho 142,800  
celecoxib x controle 38,600  
celecoxib x aparelho 81,200  
acetaminofeno x controle 35,800  
acetaminofeno x aparelho 43,800  
Erro padrão da MMQ = 17,323 
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Pós-teste (Student-Newman-Keuls Method): 
 
Comparações para o fator: Medicamento 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,050  
cmc vs. acetaminofeno 59,700 3 4,874 0,006 Sim  
cmc vs. celecoxib 39,600 2 3,233 0,032 Sim  
celecoxib vs. acetaminofeno 20,100 2 1,641 0,257 Não  
 
Comparações para o fator: Tratamento 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,050  
aparelho vs. controle 45,733 2 4,573 0,004 Sim  
 
Comparações para o fator: Tratamento em cmc 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,05  
aparelho vs. controle 86,600 2 4,999 0,002 Sim  
 
Comparações para o fator: Tratamento em celecoxib 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,05  
aparelho vs. controle 42,600 2 2,459 0,095 Não  
 
Comparações para o fator: Tratamento em acetaminofeno 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,05  
aparelho vs. controle 8,000 2 0,462 0,747 Não  
 
Comparações para o fator: Medicamento em controle 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,05  
cmc vs. acetaminofeno 20,400 3 1,178 0,687 Não  
cmc vs. celecoxib 17,600 2 1,016 0,480 Não Testado  
celecoxib vs. acetaminofeno 2,800 2 0,162 0,910 Não Testado  
 
Comparações para o fator: Medicamento em aparelho 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,05  
cmc vs. acetaminofeno 99,000 3 5,715 0,001 Sim  
cmc vs. celecoxib 61,600 2 3,556 0,019 Sim  
celecoxib vs. acetaminofeno 37,400 2 2,159 0,140 Não  
 



45 
 

ANEXO IV: Número de neurônios imunorreativos para proteína Fos na porção rostral do 

subnúcleo caudalis 

Número de neurônios imunorreativos para proteína Fos na porção rostral do subnúcleo caudalis 

Medicamento Controle Aparelho 

  1 2 3 4 5 M EPM 1 2 3 4 5 M EPM 

Carboximetilcelulose (CMC = veículo) 77 97 51 23 30 55,6 14 236 154 112 40 74 123,2 34 

Acetaminofeno (Acet.) 59 81 61 12 29 48,4 12,3 61 54 94 9 31 49,8 14,3 

Celecoxib (Cel.) 57 135 36 53 65 69,2 17,1 115 83 121 135 60 102,8 13,7 

 

Análise de variância com dois fatores de variação  
 
Fonte de Variação  DF   SQ   MQ    F    P   
Medicamento 2 32808,067 16404,033 6,975 0,004  
Tratamento 1 10120,033 10120,033 4,303 0,049  
Medicamento x Tratamento 2 6844,867 3422,433 1,455 0,253  
Residual 24 56448,000 2352,000    
Total 29 106220,967 3662,792    
 
Poder do teste com alfa = 0,0500: para Medicamento : 0,845 
Poder do teste com alfa = 0,0500: para Tratamento : 0,402 
Poder do teste com alfa = 0,0500: para Medicamento x Tratamento : 0,112 
 
Menores médias dos quadrados (MMQ) para Medicamento:  
Grupo Média  
cmc 130,000   
celecoxib 86,000  
acetaminofeno 49,100  
Erro padrão da MMQ = 15,336 
 
Menores médias dos quadrados (MMQ) para Tratamento:  
Grupo Média  
controle 70,000  
aparelho 106,733  
Erro padrão da MMQ = 12,522 
 
Menores médias dos quadrados (MMQ) para Medicamento x Tratamento : 
Grupo Média  
cmc x controle 92,400  
cmc x aparelho 167,600  
celecoxib x controle 69,200  
celecoxib x aparelho 102,800  
acetaminofeno x controle 48,400  
acetaminofeno x aparelho 49,800  
Erro padrão da MMQ = 21,689 
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Pós-teste (Student-Newman-Keuls Method): 
 
Comparações para o fator: Medicamento 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,050  
cmc vs. acetaminofeno 80,900 3 5,275 0,003 Sim  
cmc vs. celecoxib 44,000 2 2,869 0,054 Não  
celecoxib vs. acetaminofeno 36,900 2 2,406 0,102 Não  
 
 
Comparações para o fator: Tratamento 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,050  
aparelho vs. controle 36,733 2 2,934 0,049 Sim  
 
 
Comparações para o fator: Tratamento em cmc 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,05  
aparelho vs. controle 75,200 2 3,467 0,022 Sim  
 
 
Comparações para o fator: Tratamento em celecoxib 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,05  
aparelho vs. controle 33,600 2 1,549 0,284 Não  
 
 
Comparações para o fator: Tratamento em acetaminofeno 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,05  
aparelho vs. controle 1,400 2 0,0645 0,964 Não  
 
 
Comparações para o fator: Medicamento em controle 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,05  
cmc vs. acetaminofeno 44,000 3 2,029 0,340 Não  
cmc vs. celecoxib 23,200 2 1,070 0,457 Não testado  
celecoxib vs. acetaminofeno 20,800 2 0,959 0,504 Não testado  
 
 
Comparações para o fator: Medicamento em aparelho 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,05  
cmc vs. acetaminofeno 117,800 3 5,431 0,002 Sim  
cmc vs. celecoxib 64,800 2 2,988 0,045 Sim  
celecoxib vs. acetaminofeno 53,000 2 2,444 0,097 Não  
 



47 
 

ANEXO V: Número de neurônios imunorreativos para proteína Fos no subnúcleo 

interpolaris 
Número de neurônios imunorreativos para proteína Fos no subnúcleo interpolaris 

Medicamento Controle Aparelho 

  1 2 3 4 5 M EPM 1 2 3 4 5 M EPM 

Carboximetilcelulose (CMC = veículo) 8 13 4 4 4 6,6 1,78 39 13 9 9 21 18,2 5,64 

Acetaminofeno (Acet.) 9 6 9 4 2 6 1,38 7 8 6 14 26 12,2 3,72 

Celecoxib (Cel.) 13 48 10 14 9 18,8 7,36 20 16 19 20 46 24,2 5,5 

 

Análise de variância com dois fatores de variação  
 
Fonte de variação  DF   SQ   MQ    F    P   
Medicamento 2 824,867 412,433 3,663 0,041  
Tratamento 1 448,533 448,533 3,983 0,057  
Medicamento x Tratamento 2 56,867 28,433 0,253 0,779  
Residual 24 2702,400 112,600    
Total 29 4032,667 139,057    
    
 
Poder do teste com alfa = 0,0500:  para Medicamento : 0,469 
Poder do teste com alfa = 0,0500:  para Tratamento : 0,368 
Poder do teste com alfa = 0,0500:  para Medicamento x Tratamento : 0,0500 
 
Menores médias dos quadrados (MMQ) para Medicamento:  
Grupo Média  
cmc 12,400  
celecoxib 21,500  
acetaminofeno 9,100  
Erro padrão da MMQ = 3,356 
 
Menores médias dos quadrados (MMQ) para Tratamento:  
Grupo Média  
controle 10,467  
aparelho 18,200  
Erro padrão da MMQ = 2,740 
 
Menores médias dos quadrados (MMQ) para Medicamento x Tratamento :  
Grupo Média  
cmc x controle 6,600  
cmc x aparelho 18,200  
celecoxib x controle 18,800  
celecoxib x aparelho 24,200  
acetaminofeno x controle 6,000  
acetaminofeno x aparelho 12,200  
Erro padrão da MMQ = 4,746 
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Pós-teste (Student-Newman-Keuls Method) : 
 
Comparações para o fator: Medicamento 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,050  
celecoxib vs. acetaminofeno 12,400 3 3,695 0,039 Sim  
celecoxib vs. cmc 9,100 2 2,712 0,067 Não  
cmc vs. acetaminofeno 3,300 2 0,983 0,494 Não  
 
Comparações para o fator: Tratamento 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,050  
aparelho vs. controle 7,733 2 2,823 0,058 Não   
 
Comparações para o fator: Tratamento em cmc 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,05  
aparelho vs. controle 11,600 2 2,444 0,097 Não   
 
Comparações para o fator: Tratamento em celecoxib 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,05  
aparelho vs. controle 5,400 2 1,138 0,429 Não 
 
Comparações para o fator: Tratamento em acetaminofeno 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,05  
aparelho vs. controle 6,200 2 1,306 0,365 Não  
 
Comparações para o fator: Medicamento em controle 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,05  
celecoxib vs. acetaminofeno 12,800 3 2,697 0,158 Não  
celecoxib vs. cmc 12,200 2 2,571 0,082 Não testado  
cmc vs. acetaminofeno 0,600 2 0,126 0,930 Não testado  
 
Comparações para o fator: Medicamento em aparelho 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,05  
celecoxib vs. acetaminofeno 12,000 3 2,529 0,195 Não  
celecoxib vs. cmc 6,000 2 1,264 0,380 Não testado  
cmc vs. acetaminofeno 6,000 2 1,264 0,380 Não testado  
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ANEXO VI: Número de neurônios imunorreativos para proteína Fos no subnúcleo oralis 

Número de neurônios imunorreativos para proteína Fos no subnúcleo oralis 

Medicamento Controle Aparelho 

  1 2 3 4 5 M EPM 1 2 3 4 5 M EPM 

Carboximetilcelulose (CMC = veículo) 27 7 4 14 13 13 3,96 40 52 18 23 14 29,4 7,18 

Acetaminofeno (Acet.) 22 34 14 15 6 18,2 4,69 7 25 3 9 24 13,6 4,56 

Celecoxib (Cel.) 29 52 20 35 19 31 6,02 55 30 41 65 34 45 6,57 

 

Análise de variância com dois fatores de variação  
 
Fonte de variação  DF   SQ   MQ    F    P   
Medicamento 2 2662,467 1331,233 8,432 0,002  
Tratamento 1 554,700 554,700 3,513 0,073  
Medicamento x Tratamento 2 660,600 330,300 2,092 0,145  
Residual 24 3789,200 157,883    
Total 29 7666,967 264,378    
 
Poder do teste com alfa = 0,0500: para Medicamento : 0,920 
Poder do teste com alfa = 0,0500: para Tratamento : 0,316 
Poder do teste com alfa = 0,0500: para Medicamento x Tratamento : 0,211 
 
Menores médias dos quadrados (MMQ) para Medicamento:  
Grupo Média  
cmc 21,200  
celecoxib 38,000  
acetaminofeno 15,900 
Erro padrão da MMQ = 3,973 
 
Menores médias dos quadrados para Tratamento:  
Grupo Média  
controle 20,733  
aparelho 29,333  
Erro padrão da MMQ = 3,244 
 
Menores médias dos quadrados para Medicamento x Tratamento :  
Grupo Média  
cmc x controle 13,000  
cmc x aparelho 29,400  
celecoxib x controle 31,000  
celecoxib x aparelho 45,000  
acetaminofeno x controle 18,200  
acetaminofeno x aparelho 13,600  
Erro padrão da MMQ = 5,619 
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Pós-teste (Student-Newman-Keuls Method) : 
 
Comparações para o fator: Medicamento 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,050  
celecoxib vs. acetaminofeno 22,100 3 5,562 0,002 Sim  
celecoxib vs. cmc 16,800 2 4,228 0,007 Sim  
cmc vs. acetaminofeno 5,300 2 1,334 0,355 Não  
 
Comparações para o fator: Tratamento 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,050  
aparelho vs. controle 8,600 2 2,651 0,073 Não  
 
Comparações para o fator: Tratamento em cmc 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,05  
aparelho vs. controle 16,400 2 2,919 0,050 Não  
 
Comparações para o fator: Tratamento em celecoxib 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,05  
aparelho vs. controle 14,000 2 2,491 0,091 Não  
 
Comparações para o fator: Tratamento em acetaminofeno 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,05  
controle vs. aparelho 4,600 2 0,819 0,568 Não  
 
Comparações para o fator: Medicamento em controle 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,05  
celecoxib vs. cmc 18,000 3 3,203 0,081 Não  
celecoxib vs. acetaminofeno 12,800 2 2,278 0,120 Não testado  
acetaminofeno vs. cmc 5,200 2 0,925 0,519 Não testado  
 
Comparações para o fator: Medicamento em aparelho 
Comparação Dif. de médias p q P P<0,05  
celecoxib vs. acetaminofeno 31,400 3 5,588 0,002 Sim  
celecoxib vs. cmc 15,600 2 2,776 0,061 Não  
cmc vs. acetaminofeno 15,800 2 2,812 0,058 Não  
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ANEXO VII: Certificado de aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais do campus 

da USP de Ribeirão Preto. 

 

 

 


