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RESUMO  

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações histomorfométricas do 

periodonto, decorrentes da movimentação ortodôntica induzida no primeiro molar, em ratas 

ovariectomizadas tratadas com teriparatida. Materiais e Métodos: Ratas Wistar 

ovariectomizadas (grupo 1, n=16), ratas ovariectomizadas tratadas com teriparatida (grupo 2, 

n=16)  e  não-ovariectomizadas (grupo 3, n=16) foram submetidas à movimentação 

ortodôntica do primeiro molar superior esquerdo por 5 e 7 dias. No dia seguinte à 

ovariectomia e nos 90 dias subseqüentes, os animais do grupo (2) receberam uma injeção 

subcutânea de teriparatida (Fortéo®) (30 µg/Kg/dia). O primeiro molar superior direito, não 

movimentado, foi utilizado como controle em todos os grupos. Os animais foram 

eutanaziados e as maxilas foram processadas para inclusão em parafina e coradas com 

hematoxilina e eosina. Foram realizados cortes histológicos para análise morfométrica do 

grau de movimentação dentária e da espessura do ligamento periodontal nas regiões de 

pressão e tensão do ápice radicular e da crista alveolar na raiz distal do dente movimentado. 

O número de osteoclastos também foi determinado nestas áreas. Resultados: Os animais 

ovariectomizados tratados com teriparatida apresentaram uma quantidade de movimentação 

dentária semelhante ao do grupo ovariectomizado sem tratamento, após 5 e 7 dias. O 

espaçamento do ligamento periodontal e o número de osteoclastos não apresentou variações 

estatisticamente significantes entre os grupos, nas áreas observadas. Conclusão: O 

tratamento com teriparatida em ratas ovariectomizados não interferiu no grau de 

movimentação dentária induzida.  
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