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INTRUSÃO ORTODÔNTICA NO TRATAMENTO DE DENTES COM 
COMPROMETIMENTO PERIODONTAL

ORTHODONTIC INTRUSION IN THE TREATMENT OF TEETH 
COMMITMENT TO PERIODONTAL

Adriana Nogueira dos Santos*
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Resumo
Pacientes com sequelas de periodontite avançada podem apresentar problemas como migrações dentárias, 
bolsas infraósseas, destruição óssea alveolar e extrusão de elementos, principalmente de incisivos superiores. 
Nesses casos, o movimento ortodôntico intrusivo pode promover Bons resultados estéticos e funcionais. Este 
artigo discute, através de uma revisão de literatura, os aspectos clínicos relacionados à eficácia do tratamento 
de intrusão ortodôntica em dentes comprometidos periodontalmente. A movimentação ortodôntica intrusiva é 
uma proposta viável e eficiente para eliminar defeitos infraósseos e extrusões, desde que a doença periodontal 
esteja controlada e o paciente apresente controle de higiene adequado.
Descritores: Movimentação dentária • Perda óssea alveolar.

Abstract
Patients suffering from advanced periodontitis may present problems as dental migration scholarships, infra-
Bony pockets, alveolar Bone destruction and extrusion elements, especially the upper incisors. In these cases, 
the intrusive orthodontic movement can promote good cosmetic and functional results.This article discusses, 
through a literature review, clinical aspects related to the effectiveness of the treatment of orthodontic intrusion 
in periodontally compromised teeth. Intrusive orthodontic movement is a viable and efficient way to eliminate 
infraBony defects and extrusions, since periodontal disease is controlled and the patient has adequate hygiene 
control.
Descriptors: Tooth movement • Alveolar Bone loss.
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INTRODUÇÃO 

Estudos anteriores demonstraram o uso 
de forças ortodônticas em animais com 
periodonto comprometido, e relataram a 
ausência de reações prejudiciais aos teci-
dos periodontais supraalveolares (Ericsson 
et al.1, 1978, Artun e Urbye2, 1988).

De acordo com Wennstrom et al.3 
(1993), os tecidos de suporte ósseo não 
são prejudicados, quando há adequado 
padrão de higiene oral e saúde periodon-
tal durante a fase do tratamento ortodônti-
co. Se, durante essa fase, a higiene oral for 
menos eficaz e a inflamação periodontal 
estiver presente, existirá um risco de efei-
tos prejudiciais ao periodonto.

Por outro lado, Ericsson et al.1 (1978) 
afirmam que uma ligeira perda irreversível 
de tecido conjuntivo pode ocorrer mesmo 
em presença de boas condições de higie-
ne oral, embora os tecidos periodontais 
apresentem grande capacidade de resis-
tência ao tratamento ortodôntico.

Pacientes com periodontite avançada 
podem apresentar migrações dentárias, 
bolsas infraósseas, destruição óssea alve-
olar, espaçamento lábio-distal e extrusão 
dos incisivos superiores Eliasson et al.4, 
(1982), Melsen et al.5, (1989), uma vez 
que esses dentes não são protegidos por 
forças oclusais e não têm contatos ântero-
-posteriores inibindo a migração. As for-
ças mastigatórias são dirigidas ântero-la-
teralmente, ocorrendo mínima resistência, 
principalmente se já existe sobressaliência 
aumentada (Melsen et al.5, 1989). Em pa-
cientes adultos com perda de dentes ou 
suporte periodontal, pode haver o desen-
volvimento de um diastema mediano ou 
geral, espaçamento dos dentes, com ou 
sem rotação incisal e vestibularização, ou 
pré-molares e molares com o colapso da 
oclusão posterior e dimensão vertical di-
minuída (Ong et al.6, 1998).

Neses casos, o movimento ortodôntico 
pode colaborar para obtenção de melho-
res resultados estéticos e funcionais Elias-
son et al.4 (1982) melhorando a possibili-
dade de higiene oral, a forma gengival e a 
distribuição de forças oclusais (Melsen et 
al.7, 1988). Clinicamente, um dente com 
uma bolsa infraóssea proximal pode ser 
movido em direção ao defeito até que não 

haja mais evidência radiológica ou clínica 
do mesmo (Cardaropoli et al.8, 2001, Re 
et al.9, 2002).

A intrusão ortodôntica no tratamento 
de pacientes com história de doença pe-
riodontal pode fechar os diastemas ante-
riores que caracterizam a má oclusão des-
ses pacientes, oferecendo a possibilidade 
de ajustar o nível dos incisivos em rela-
ção ao plano oclusal proposto (Melsen10, 
1986). A combinação do tratamento pe-
riodontal e intrusão ortodôntica de in-
cisivos parece ser uma parte necessária 
e benéfica do plano de tratamento total, 
desde que tanto o sistema biomecânico da 
força quanto a higiene bucal sejam man-
tidos sob controle (Rabie et al.11, 1998). 
A intrusão dos incisivos é absolutamente 
indicada para reduzir a sobremordida pro-
funda, frequentemente vista em mal oclu-
sões Classe II, Divisão 2 Weiland et al.12, 
(1996), Cardaropoli et al.8, (2001) sendo 
recomendada para realinhar os dentes, 
melhorando o comprimento da coroa clí-
nica, nível de osso marginal e o prognósti-
co do tratamento a longo prazo, evitando 
a necessidade de reconstruções adicionais 
(Re et al.13, 2002).

Um adequado trabalho em equipe 
interdisciplinar possibilita o restabeleci-
mento e bom funcionamento da dentição, 
gerando uma boa oclusão, mastigação 
adequada, função e estética satisfatórias, 
com melhoria do estado psicológico do 
paciente Re et al.9, (2002), sendo possível 
a eliminação dos defeitos, movendo-se 
os dentes com um periodonto saudável, 
mesmo que reduzido (Re et al.13, 2002). 
A correção da sobremordida profunda 
através da intrusão dos dentes anteriores 
proporciona o controle de simplificação 
da dimensão vertical e permite a rotação 
da mandíbula para auxiliar na correção 
da Classe II, onde existe uma associação 
entre a diminuição da altura facial e a pro-
fundidade da curva de Spee (Shroff et al.14, 
1995).

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é realizar 
uma revisão bibliográfica sobre a eficácia 
do tratamento de intrusão ortodôntica em 
dentes comprometidos periodontalmente, 



Santos AN
Mollo MA

Intrusão or-
todôntica no 
tratamento de 
dentes com 
comprometi-
mento peri-
odontal

•• 211 ••

Rev. Odontol. 
Univ. Cid. São 
Paulo 
2012; 24(3): 209-
19, set-dez

ISSN 1983-5183

analisando a viabilidade e planejamento 
do tratamento, suas limitações, benefí-
cios, técnicas empregadas em pesquisas 
anteriores e a necessidade de abordagem 
interdisciplinar apropriada.

REVISÃO DA LITERATURA

PLANEJAMENTO NO TRATAMENTO 
DE INTRUSÃO ORTODÔNTICA

De acordo com Proffit15 (2002), o trata-
mento ortodôntico tem como objetivoeli-
minar a queixa do paciente e estabelecer 
oclusão fisiológica satisfatória. Segundo 
Melsen et al.7 (1988), a intrusão ortodôn-
tica deve ser realizada em pacientes que 
tenham higiene bucal meticulosa e uma 
condição gengival saudável, sendo pre-
conizado também o controle do sistema 
biomecânico das forças ortodônticas para 
se obterem resultados favoráveis no trata-
mento.

Durante o plano de tratamento de pa-
cientes adultos, Rabie et al.11 (1998) en-
fatizaram condições ideais para iniciar o 
tratamento ortodôntico. Fatores predispo-
nentes da doença periodontal foram eli-
minados, foi realizada a adequação do 
sistema de forças biomecânicas para cada 
paciente, como design dos aparelhos de 
acordo com dentes envolvidos, disponi-
bilidade de ancoragem, quantidade de 
movimento e direção desejada para cada 
dente.

Sanders16 (1999) afirma que a movi-
mentação ortodôntica em dentes com 
comprometimento periodontal pode ser 
bem sucedida desde que as lesõesperio-
dontais sejam eliminadas e o controle de 
higiene oral seja mantido antes do início 
do tratamento ortodôntico. O autor sugere 
um protocolo em cada etapa do tratamen-
to ortodôntico, para pacientes pertencen-
tes ao grupo de risco de doença periodon-
tal. 

De acordo com Wilson Jr17 (2001), os 
braquetes para tratamento ortodôntico 
devem ser colados em posição supra-
gengival, sendo removidos os excessos 
ao redor dos mesmos para evitar perda 
de inserção óssea, devido ao acúmulo 
de bactérias associadas à doença perio-
dontal. O autor sugere que todo paciente 
deve ser avaliado periodontalmente antes, 
durante e depois do tratamento ortodôn-

tico, incluindo-se uma avaliação para a 
presença de traumas oclusais e problemas 
mucogengivais potenciais. É recomenda-
da a avaliação após seis meses do término 
do tratamento ortodôntico ativo e, para os 
pacientes com bruxismo, deve-se usar um 
aparelho maxilar feito de resina em lugar 
de contenção.

INDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DO TRA-
TAMENTO

O tratamento com intrusão ortodôntica 
é um método terapêutico confiável, po-
dendo ser usado para melhorar a inserção 
óssea de dentes com comprometimento 
periodontal, extrusões, defeitos ósseos an-
gulares Rabie et al.11 (1998), Cardaropoli 
et al.8 (2001), realinhamento e retroin-
clinação dos dentes anteriores (Artun e 
Urbye2, 1988). Para Diedrich18 (1996), o 
movimento de intrusão combinado com a 
retração de incisivos é um procedimento 
indicado para redução do triângulo inter-
dental negro, melhorando a estética gen-
gival.

De acordo com Re et al.9 (2002), o 
tratamento de intrusão é indicado para o 
restabelecimento estético e oclusal, pro-
porcionando resultados psicológicos fa-
voráveis aos pacientes.

Janson19 (2009) afirma que o movi-
mento de intrusão pode ser indicado para 
restabelecer a normalidade da topografia 
óssea, com a planificação do periodonto, 
em casos de extrusão fisiológica e defeitos 
ósseos verticais. O autor sugere a intrusão 
seguida de regeneração guiada, através de 
enxerto ósseo e membrana para eliminar 
esses defeitos. Porém, não é recomendado 
o tratamento de intrusão em áreas onde 
o periodonto não acompanhou a extrusão 
dentária (patológica), pois essa conduta 
causaria um defeito vertical em relação 
aos dentes adjacentes, prejudicando a 
saúde periodontal do paciente. 

De acordo com Pias e Ambrósio20 
(2008), as sequelas da doença periodontal 
e defeitos infraósseos são os fatores que 
mais provocam dúvida ao ortodontista 
quanto à possibilidade de realizar a intru-
são dentária em direção a esses defeitos. 
Para tratamento de pacientes comprome-
tidos periodontalmente, deve-se adaptar a 
biomecânica ortodôntica e diferenciar os 
sistemas de forças, devido às consequên-
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cias da doença periodontal como falta de 
ancoragem e deslocamento apical do cen-
tro de resistência (Diedrich18, 1996).

Segundo Wilson Jr17 (2001), os pacien-
tes que apresentam quadro de periodontite 
crônica não são candidatos à ortodontia, a 
menos que a destruição óssea sejadetida 
e o nível de inserção esteja estabilizado 
durante o tratamento. O autor também 
não recomenda tratamento ortodôntico 
para pacientes com periodontite recorren-
te e outras formas agressivas da doença, a 
menos que as causas locais e sistêmicas 
sejam eliminadas.

Para Ong et al6 (1998), o edentulismo 
parcial e a diminuição da quantidade 
de osso alveolar são problemas que pre-
judicam a ancoragem, inviabilizando a 
movimentação ortodôntica em pacientes 
adultos, principalmente em casos de com-
prometimento periodontal. Os autores 
sugerem a utilização de implantes a fim 
de se obter a ancoragem necessária para a 
realização do tratamento.

PESQUISAS ANTERIORES
Em condições experimentais, Ericsson 

et al.21 (1977) induziram a doença perio-
dontal em dentes de cães e pesquisaram, 
através da movimentação ortodôntica, a 
possibilidade de deslocamento da placa 
bacteriana supragengival para uma posi-
ção subgengival, onde foram usadas for-
ças de inclinação e intrusão em grupos de 
dentes distribuídos em dentes que rece-
beram controle de higiene e sem contro-
le. Os resultados mostraram que a placa 
bacteriana se deslocou para uma posição 
subgengival e houve formação de bolsas 
infraósseas no grupo de dentes sem con-
trole de higiene. Nos dentes com controle 
de higiene não ocorreram alterações pa-
tológicas.

Confirmando os benefícios das forças 
ortodônticas, Ericsson et al.1 (1978) pes-
quisaram as possíveis alterações nos teci-
dos periodontais em dentes de cães sub-
metidos a forças de intrusão, constatando 
que em condições de saúde periodontal 
não houve efeitos deletérios. 

Elisson et al.4 (1982) constataram que 
em pacientes com comprometimento pe-
riodontal não houve avanço da periodon-
tite marginal através de movimentação 
ortodôntica, onde as forças ortodônticas 

foram mantidas dentro dos limites fisioló-
gicos e o tratamento de higiene foi institu-
ído adequadamente.

De acordo com o estudo de Thilander 
et al.22 (1983), foi observada a movimenta-
ção ortodôntica em dentes de cães, onde 
os incisivos foram vestibularizados e hou-
ve perda de osso alveolar. Após um perío-
do de 5 meses, os incisivos foram movidos 
para a sua posição original e o estudo de-
monstrou que houve regeneração do osso 
alveolar onde havia deiscências e fenes-
trações, sendo que, durante todo o curso 
do estudo, os animais foram submetidos a 
um controle de placa meticuloso. 

Melsen10 (1986) estudou a reação dos 
tecidos periodontais submetidos à intru-
são ortodôntica em dentes de macacos 
onde a doença periodontal foi induzida. 
Os grupos de tratamento foram divididos 
em: operados sem higienização, operados 
com higienização, operados sem higie-
nização submetidos à intrusão, operados 
com higienização e submetidos à intru-
são. A técnica utilizada para a intrusão foi 
a do arco segmentado, com forças de 10g 
por incisivo e 20g para os pré-molares. O 
grupo que foi operado sem controle de 
higienização apresentou grave perda de 
inserção, o grupo que recebeu a intrusão 
sem o controle de higiene não apresentou 
ganho de inserção nem redução das bol-
sas infraósseas. Nos dentes submetidos à 
intrusão com controle de higiene, houve 
diminuição da coroa clínica e alteração 
da condição periodontal, que passou a 
apresentar apenas bolsas fisiológicas.

Murakami et al.23 (1989) estudaram as 
alterações periodontais, após a intrusão 
de incisivos em macacos. Foram introdu-
zidas marcações na maxila para medir a 
intrusão por cefalometria e marcações nas 
bordas incisais dos dentes e gengiva para 
observação do movimento gengival em 
relação ao movimento de intrusão. Após 
a intrusão foram observados, através das 
medidas clínicas, cefalométricas e cortes 
histológicos, alterações na localização da 
inserção das fibras dentogengivais e den-
toperiostais, aprofundamento do sulco 
gengival e diminuição da coroa clínica. 
Os autores observaram que o movimento 
gengival acompanhou a mesma direção 
do movimento de intrusão.
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Melsen et al.5 (1989) estudaram a in-
fluência da intrusão ortodôntica sobre a 
condição periodontal e analisaram os re-
sultados clínicos e radiográficos desse tra-
tamento. Foram tratados 30 pacientes que 
sofriam de má oclusão, sobremordida pro-
funda e extrusão de incisivos. Desses pa-
cientes, 15 receberam cirurgia periodontal 
com retalho de Widman modificado e os 
aparelhos foram instalados 1 semana após 
o procedimento cirúrgico. Os pacientes 
foram tratados entre 6 e 18 meses e o tra-
tamento foi avaliado através de modelos 
de estudo e radiografia intraorais.

Ao final do tratamento os incisivos fo-
ram intruídos e realinhados, a oclusão foi 
Restabelecida, proporcionando motiva-
ção e satisfação aos pacientes quanto aos 
resultados obtidos.

Thilander24 (1996) estudou a resposta 
dos tecidos periodontais, durante a mo-
vimentação ortodôntica em áreas par-
cialmente edêntulas e com altura óssea 
reduzida. Ao término do tratamento, não 
foram observadas alterações do nível de 
inserção e tecido conjuntivo, devido à uti-
lização de forças leves e controle de hi-
giene adequado. Cardaropoli et al.8 (2001) 
trataram 10 pacientes adultos com seque-
las de doença periodontal severa, migra-
ção dentária patológica e evidências de 
defeitos infraósseos em incisivos. Foram 
feitos modelos de estudo e telerradiogra-
fias para avaliação do quadro clínico. Os 
pacientes receberam instrução de higiene 
oral e terapia periodontal que consistiu 
em cirurgia de retalho a fim de eliminar 
as bolsas periodontais e o tecido de gra-
nulação. Após 7 a 10 dias da realização 
dos procedimentos periodontais, foram 
colocados aparelhos fixos, utilizando-se a 
técnica do arco segmentado (TAS). Os pa-
cientes foram tratados num período de 10 
meses, o aparelho foi ajustado a cada 2 se-
manas e a cada 3 meses era realizada pro-
filaxia profissional. Ao final do tratamento 
os pacientes receberam contenção de re-
sina para estabilização. Foi comparada a 
profundidade de sondagem, comprimento 
de coroa clínica, nível ósseo marginal, di-
mensão do defeito ósseo e comprimento 
das raízes. Os autores confirmaram a me-
lhoria significativa dos aspectos avaliados. 

Re et al.9 (2002) trataram periodontal 

e ortodonticamente um caso avançado 
de periodontite em paciente adulto com 
problemas funcionais e estéticos, extrusão 
e migração do incisivo central esquerdo, 
com profundidade clínica de sondagem 
inicial de 9mm na face mesial e recessão 
gengival de 3,5mm. Foram realizadas ra-
diografias panorâmicas, laterais, periapi-
cais e cefalométricas para avaliação. A 
paciente recebeu instrução de higiene oral 
e foi realizado tratamento cirúrgico perio-
dontal com retalho de Widman modifica-
do para eliminação da bolsa periodontal. 
Foi instalado um aparelho ortodôntico 
fixo para intrusão após uma semana da 
cirurgia. Ao final do tratamento, os auto-
res observaram uma significativa redução 
bidimensional dos defeitos infraósseos. 
Houve redução da distância entre a crista 
óssea e ponto de contato, o que levou à 
recuperação da papila interdental e estéti-
ca gengival satisfatória.

Em outra pesquisa, Re et al.13 (2002) 
realizaram tratamento ortodôntico em 
paciente adulto, com extrusão, vestibu-
larização dos incisivos e recessão gengi-
val. Foi realizado tratamento de intrusão 
ortodôntica após enxerto ósseo. Foram 
instalados dispositivos ortodônticos passi-
vos para evitar mobilidade dentária antes 
da cirurgia periodontal. A cirurgia para 
remoção de bolsa periodontal foi realiza-
da e o defeito infraósseo foi preenchido 
por partículas de osso esponjoso (Bio-Oss) 
e selante de fibrina (Tissuecol). Dez dias 
após a cirurgia periodontal, iniciou-se a 
movimentação ortodôntica. Após um pe-
ríodo de 6 meses, os incisivos foram rea-
linhados, intruídos e uma contenção fixa 
composta por splint de resina foi instalada 
para evitar recaída ortodôntica, oferecen-
do conforto para o paciente.

Erkan et al.25 (2007) trataram 16 pa-
cientes adolescentes que necessitavam 
de intrusão para os incisivos inferiores 
e apresentavam overbite acentuado. A 
técnica utilizada para o tratamento foi a 
técnica do arco segmentado (TAS) 0,016 
x0,016, utilizando forças leves (20g para 
cada incisivo). Após o tratamento com in-
trusão, foram avaliadas a posição da mar-
gem gengival e a junção mucogengival. 
Devido ao rigoroso controle de higiene, 
não ocorreram alterações significativas e 
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recessões gengivais. Foi constatado que a 
margem gengival e a junção mucogengi-
val acompanharam a mesma direção da 
movimentação dentária.

TÉCNICAS EMPREGADAS

Proffit15 (2002) afirma que, na ausência 
de crescimento absoluto, a intrusão dos 
incisivos é necessária para correção de um 
overbite profundo, sugerindo a técnica do 
arco segmentado para alcancar esse obje-
tivo. Weiland et al.12 (1996) compararam 
a eficácia dos tratamentos para correção 
da sobremordida profunda utilizando 50 
pacientes adultos, 25 tratados com a téc-
nica do arco segmentado (TAS) e 25 trata-
dos com a técnica do arco convencional 
(TAC). Modelos de gesso e telerradiogra-
fias laterais foram utilizados para a avalia-
ção dos resultados alcançados. Ambas as 
técnicas obtiveram redução da sobremor-
dida profunda, mas no grupo tratado com 
a técnica do arco convencional houve ex-
trusão na região de molares e como con-
sequência ocorreu rotação posterior da 
mandíbula. No grupo tratado com a técni-
ca do arco segmentado houve a redução 
da sobremordida através de intrusão, sem 
extrusão na região de molares e sem rota-
ção mandibular. Wilson Jr17 (2001) ques-
tiona o uso de enxertos antes do início da 
movimentação ortodôntica e afirma que 
os enxertos são bem empregados em algu-
mas condições como: 1mm ou menos de 
gengiva inserida, tecidos gengivais delga-
dos, higiene oral deficiente e quando den-
tes são movidos e mantidos em posição 
proeminente no arco. 

Melsen et al.5 (1989) utilizaram 4 tipos 
de aparelhos para intrusão de incisivos e 
correção da sobremordida profunda. Fo-
ram utilizados: aparelhos com ganchos 
em J e tração extrabucal alta; arco utili-
dade; arco com loops 0,17x 0,25 e a téc-
nica do arco segmentado. A maior intru-
são e ganho de inserção óssea ocorreram 
nos pacientes tratados com a técnica do 
arco segmentado, onde, através de so-
breposição das radiografias intraorais, foi 
avaliada a estimativa da área das raízes 
cercadas por osso alveolar. Porém, foram 
observadas reabsorções radiculares de 1 a 
3mm em todos os casos tratados.Shroff et 
al.14 (1995) analisaram os aspectos biome-

cânicos de um aparelho arco base de 3 
peças, utilizado para intrusão e retração 
de incisivos pela técnica do arco segmen-
tado. Foram utilizados fios rígidos para es-
tabelecer unidades ativas e reativas, barra 
transpalatina e arco lingual no segmento 
posterior. Um elástico de Cl.I foi utilizado 
alterando levemente a força intrusiva na 
região anterior para distal, promovendo 
intrusão e retração simultaneamente. Para 
os autores, a técnica apresentou vanta-
gens como a possibilidade de prever um 
sistema de forças entre o segmento ante-
rior e o posterior, que permitiu intrusão 
pura e controle da inclinação axial dos 
dentes anteriores. A técnica também per-
mitiu controle dos efeitos na região poste-
rior e controle dos momentos de força e 
magnitude, sem necessidade de ajustes no 
design do aparelho.

Sam et al.26 (2001) trataram um caso de 
protusão de incisivos e sequelas de doen-
ça periodontal severa em paciente adul-
to. Foi realizada a intrusão e retração dos 
Incisivos, utilizando forças ortodônticas 
menores que 20g por dente, arco lingual 
e barra transpalatina para reforço da an-
coragem. Os resultados foram avaliados 
após o período de 7 meses, quando foi 
observada melhoria significativa da rela-
ção oclusal.

Calheiros et al.27 (2005) trataram um 
caso que apresentava sequelas de doen-
ça periodontal, diastemas, inclinação ves-
tibular exagerada e extrusão de incisivos 
superiores através da movimentação orto-
dôntica intrusiva. Foram obtidos 2 blocos 
de ancoragem, por meio de barra transpa-
latina, ligando o elemento 17 ao 26 e uma 
barra 3-3 unindo os elementos 11,12,13 e 
23 para superar as deficiências no número 
de elementos dentários de suporte. Incor-
porou-se um arco com fio ¨0,017 x 0,025 
com 2 T-Loops para se obter um grau de 
resiliência e flexibilidade ideais a fim de 
se evitar a formação de áreas hialinizadas, 
prevenindo danos às estruturas de suporte. 
As ativações foram realizadas nos T-Loops 
a cada 30 dias. Foram aplicadas forças le-
ves (10 a 15g por elemento). Ao término 
do tratamento não se observou mobilida-
de dentária e nem reabsorção radicular. 
Radiograficamente, foi constatada real in-
trusão dos elementos 21 e 22, porém não 
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foi observada a eliminação do defeito no 
elemento 21. 

Turatti et al.28 (2006) trataram um caso 
de extrusão, vestibularização e protusão 
de incisivos superiores, utilizando um apa-
relho do tipo invisaling. Após o tratamen-
to foi observada real intrusão e redução 
dos defeitos infraósseos em curto espaço 
de tempo. De acordo com os autores, a 
técnica com aparelhos do tipo invisaling 
obteve melhor aceitação pelos pacientes, 
devido ao conforto e estética proporcio-
nados e se mostrou uma alternativa viável 
para intrusão ortodôntica convencional. 

COOPERAÇÃO DO PACIENTE
O efeito da intrusão ortodôntica está 

altamente relacionado com o padrão de 
higiene bucal (Melsen10, 1986). Esse fator 
interfere nos resultados do tratamento e 
dependerá da motivação dos pacientes.

De acordo com Artun e Urbye2 (1988), 
a cooperação do paciente com higiene 
bucal, durante o tratamento ortodôntico 
e realinhamento dentário, é fundamental 
para minimizar a perda de inserção óssea. 
Para os autores, a intensificação de ins-
truções de higiene proporciona melhores 
resultados para o tratamento ortodôntico.

ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR
Para Sanders16 (1999), o trabalho em 

equipe multidisciplinar é essencial para 
identificação de pacientes com doença 
periodontal ativa ou que estão em risco 
de desenvolvê-la, evitando-se abordagens 
de tratamento que possam gerar seque-
las negativas. A interdisciplinariedade da 
equipe pode gerenciar a maioria dos pro-
blemas ortodônticos e periodontais com 
o mínimo risco e previsão de sucesso nos 
resultados.

De acordo com Cardaropoli et al.8 

(2001), os pacientes tratados com aborda-
gem multidisciplinar obtiveram melhoria 
nos aspectos clínicos e radiográficos, com 
neoformação óssea, sem reabsorção api-
cal, sendo submetidos ao uso de técnica 
com forças leves e contínuas.

A abordagem interdisciplinar, no trata-
mento de pacientes com doença periodon-
tal, exige dos profissionais conhecimento 
de biologia óssea, de doença periodontal 
e biomecânica dentária. Deve-se levar em 
consideração aspectos como: zonas de 
crescimento, topografia óssea e dental, 

espessura gengival e atrofia do processo 
alveolar (Diedrich18, 1996).

BENEFÍCIOS
O estudo de Melsen et al.7 (1988) pôde 

comprovar a formação de um novo apa-
relho de inserção, durante a intrusão or-
todôntica em dentes de macacos, onde a 
infecção gengival foi eliminada, havendo 
formação de novo cemento e colágeno.

Re et al.13 (2002) comprovaram em 
seus estudos os efeitos benéficos da intru-
são sobre o comprimento da coroa clínica 
e nível ósseo marginal. Re et al.29 (2004) 
avaliaram o efeito da intrusão ortodôntica 
e tratamento cirúrgico periodontal na re-
dução da recessão gengival (REC), em pa-
cientes que apresentavam sequelas de pe-
riodontite e extrusão de incisivos. A REC 
foi avaliada ao final do tratamento e após 
1 ano do término deste, onde foi consta-
tada melhoria da saúde periodontal e es-
tética aos pacientes, devido à redução da 
recessão gengival obtida com a intrusão. 

Para Diedrich18 (1996), o tratamento 
ortodôntico pode melhorar o prognóstico 
da terapia periodontal com: ganho de in-
serção, através do movimento de intrusão, 
redução dos defeitos infraósseos, princi-
palmente em áreas com envolvimento de 
furca, melhoria do contorno e minerali-
zação da crista alveolar e ampliação do 
septo intrarradicular para beneficiar a ras-
pagem e alisamento periodontal.

MALEFÍCIOS
O experimento desenvolvido por 

Wennstrom et al.30 (1987), em dentes de 
macacos, demonstrou que a terapia orto-
dôntica pode resultar em recessão da mar-
gem gengival e perda de tecido conjunti-
vo em áreas com gengivite e deiscências 
ósseas. De acordo com Wilson Jr17 (2001), 
se tecidos periodontais estiverem infla-
mados e os dentes forem movidos brus-
camente, essa inflamação pode conduzir 
à perda de inserção, principalmente em 
pacientes adultos.

Segundo Ong et al.6 (1998), durante o 
tratamento ortodôntico em adultos, pode 
haver a ocorrência de um processo de hia-
linização e atraso na movimentação orto-
dôntica, devido à diminuição da atividade 
celular nesses pacientes.

Para Artun e Urbye 2 (1988), os pacien-
tes que apresentaram periodontite severa, 
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durante o tratamento ortodôntico, estão 
predispostos à necRose pulpar.

DISCUSSÃO

De acordo com a literatura pesquisa-
da, a intrusão ortodôntica é uma terapia 
eficaz e confiável, demonstrando benefí-
cios evidentes para o tratamento de dentes 
comprometidos periodontalmente (Mel-
sen10 1986, Artun e Urbye2 1988).

Os estudos realizados sobre o uso de 
forças ortodônticas em animais com se-
quelas de doença periodontal Ericsson et 
al.21 (1977), Ericsson et al.1 1978,Thilan-
der22 (1983), Artun e Urbye2 (1988), Mu-
rakami et al.23 (1989) foram importantes 
para avaliar as reações dos tecidos perio-
dontais e definir as condições ideais para 
realização do tratamento.

Quando as forças ortodônticas são 
mantidas dentro dos limites biológicos, 
não há comprometimento e prejuízo ao 
periodonto. O movimento intrusivo não 
resulta em redução do nível ósseo mar-
ginal, se forem utilizadas forças leves em 
regiões onde a inflamação gengival está 
controlada (Ericsson et al.1 1978, Eliasson4 
1982, Thilander et al.22 1983, Melsen10 
1986, Melsen et al.7 1988, Melsen et al.5 

1989, Murakami et al.23 1989, Rabie et 
al.11 1998, Re et al.9 2002, Erkan et al.25 
2007). Foi demonstrado que a placa bac-
teriana supragengival pode migrar para 
uma posição subgengival causando perda 
de suporte ósseo, portanto deve haver o 
controle da doença periodontal antes do 
início do tratamento ortodôntico (Artun e 
Urbye2 1988).

No plano de tratamento para pacien-
tes com comprometimento periodontal, 
é necessário realizar a adequação dos 
princípios biomecânicos como sistema de 
forças, design do aparelho e ancoragem 
Rabie et al.11 (1998), Diedrich18 (1996), 
Ong et al.6 (1998) devido às sequelas da 
doença periodontal e alteração do centro 
de resistência dos dentes envolvidos.

O controle de intensidade das forças 
ortodônticas é imprescindível, uma vez 
que, para obtenção de um determinado 
tipo de movimento sem perda de osso 
marginal adicional, deve-se evitar incli-
nações indesejadas e manter o equilíbrio 
entre reabsorção e deposição. A aplicação 

de forças leves e intermitentes mantém o 
equilíbrio entre a reabsorção e deposição 
óssea, gerando reabsorção direta sem for-
mação de áreas hialinizadas (Calheiros et 
al.27, 2005).

Os estudos clínicos e radiográficos 
demonstraram que os movimentos orto-
dônticos de intrusão, retroinclinação e 
alinhamento melhoram a inserção óssea 
de dentes com sequelas de doença perio-
dontal Rabie et al.11 (1998), Cardaropoli et 
al.8 (2001), restabelecem a topografia ós-
sea Jason19 (2009), proporcionam a forma-
ção de um epitélio juncional longo mais 
justaposto Melsen et al.7  (1988), Artun e 
Urbye2 (1988), reduzem o triângulo inter-
dental negro, melhoram o contorno gen-
gival, promovem a ampliação de septo in-
trarradicular Diedrich18 (1996), reduzem a 
sobremordida profunda, apresentam efei-
tos benéficos em relação ao comprimento 
da coroa clínica e nível ósseo marginal Re 
et al.9 (2002) e reduzem a recessão gen-
gival Re et al.29 (2004). O movimento de 
intrusão pode ser realizado através de téc-
nicas diversificadas (Melsen et al.5 1989, 
Shroff et al.14 1995, Weiland et al.12 1996, 
Sam et al.26 2001, Turrati et al.28 2006). 
Porém, a maioria dos autores reconheceu 
a superioridade da técnica do arco seg-
mentado (TAS) como melhor opção para 
intruir e movimentar simultaneamente os 
dentes em direção a defeitos infraósseos. 
De acordo com os estudos realizados, a 
TAS foi a técnica que apresentou maior 
grau de intrusão, melhores resultados e 
benefícios aos pacientes.

O preenchimento ósseo pode propor-
cionar Bons resultados para regeneração 
do Periodonto, devido à capacidade oste-
ocondutora dos enxertos que podem ser 
substituídos por novo tecido ósseo, e a 
movimentação ortodôntica, em áreas re-
generadas, pode ser bem sucedida sem 
efeitos nocivos ao periodonto (Re et al.13, 
2002).

A conscientização e cooperação dos 
pacientes geram melhores resultados ao 
tratamento ortodôntico intrusivo. Para o 
sucesso do tratamento, deve-se realizar 
rigoroso controle de higiene para evitar a 
formação de bolsas infraósseas, reabsor-
ção apical, aumento patológico do sulco 
gengival e redução do nível de inserção 
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(Melsen et al.7, 1988, Melsen10, 1986, Er-
icsson et al.21 1977).

CONCLUSÃO

De acordo com a literatura pesquisada, 
pode-se concluir que a intrusão ortodôn-
tica é uma proposta terapêutica viável e 
eficaz para tratar dentes comprometidos 
periodontalmente, desde que a doença 
periodontal esteja controlada e o paciente 
apresente controle de placa e higiene ex-
celentes.

A abordagem interdisciplinar é funda-
mental para tratar pacientes comprometi-
dos periodontalmente, pois auxilia no pla-

nejamento e na otimização do tratamento, 
melhorando o prognóstico de cada caso.

A técnica ideal para a realização do 
movimento de intrusão em dentes com-
prometidos periodontalmente é a técnica 
do arco segmentado, pois apresenta van-
tagens como: habilidade de desenvolvi-
mento de forças leves e contínuas, sem 
causar extrusões e rotações mandibula-
res. O desenvolvimento de pesquisas para 
averiguar o tipo de tecido formado em 
regiões que foram submetidas à intrusão 
ortodôntica seria interessante para avalia-
ção dos benefícios proporcionados pela 
técnica.
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