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ABSTRACT

The posterior cross bite is a kind of malocclusion that should be corrected earlier.
One in the ways of accomplishing this correction is through the rapid maxillary
expansion when the problem is due to the narrow upper arch. The effects generated
by this procedure in the facial structures have been discussed thoroughly in the
literature. In this work they were appraised the individuals' traverse dimensions
submitted to the rapid maxillary expansion through posteroanterior cephalometric
analysis, with the objective of analyzing the dental and skeletal results reached with
this treatment type, pointing the alterations that the rapid maxillary expansion
propitiates in the result of the clinical treatment and using the posteroanterior
cephalometric to analyze the effects of this procedure. Twelve individuals were
analyzed with some degree of posterior cross bite, six male and six female, with ages
varying between 5 years and 6 months to 16 years and 11 months, in three different
times: in the beginning of the treatment, fifteen days after the beginning, in the
moment of stabilization of the appliance and three months after the stabilization.
Posteroanterior cephalometric analysis was accomplished on these three times and
then appraised being used measures of the width of the nasal cavity, maxillary width,
distance between crowns and roots of the upper central incisor and first upper
molars. The election appliance was the Haas expander maxillary. The cephalometric
measures facilitated the verification of the traverse alterations that happen during the
procedure. The rapid maxillary expansion was shown effective for the correction of
the posterior cross bite and for the increase of the volume of the nasal cavity. The
separation of the medium palatine suture and the alterations that happened in the
upper central incisor were fleeting and reversible. The alveolar bony remodelação
denotes the occurrence of the expansion of the upper molars registering a gain in the
distance between them. The result of the procedure was good for most of the
analyzed individuals. The rapid maxillary expansion was shown effective for the
correction of the posterior crossed bite, being a fast procedure, of easy execution and
with little painful.
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1 INTRODUÇÃO

A maloclusão caracterizada pela mordida cruzada pode ser definida como
sendo a falha dos arcos dentários superior e nferior ocasionada por problemas
localizados corno posição dentária ou crescimento alveolar, ou uma grave discrepância
transversa antra maxila e mandíbula. Pode envolver um ou mais dentes e pode ser
unilateral ou bilateral.
Tais problemas transversos que, em geral, se manífestam como mordida
cruzada posterior, com o arco superior estreito, são relativamente comuns. Podem
existir muitas causas para esta alteração no desenvolvimento normal da face e da
oclusão, como habito de sucção, interposição lingual, padrão respiratório, retenção
prolongada de dentes decíduos, apinhamentos, perda prematura de dentes deciduos,
fenda palatina, deficiências nos arcos entre outros.
Os hábitos alteram o equilíbrio funcional entre músculos da face e lingua,
causando um estreitamento do arco superior. A medida que a lingua é abaixada e as
bochechas se contraem durante a sucção, o equlibrio da pressão contra os dentes
superiores é alterado, e os molares superiores são deslocados lingualmente. A pressão
das bochechas é maior nos cantos da boca, e isto provavelmente explica por que o
arco maxilar tende a obter uma forma em V, com maior constrição nos caninos que nos
rrolares. Sabe-se que a mordida cruzada, apesar da baixa incidência, dependendo da
sua severidade, pode afetar em maior ou menor grau, o crescimento e desenvolvimento
normal da face.
A Ortodontia possui um papel fundamental na correção desta anomalia, uma
vez que pode interferir e solucionar esta grave maloclusão, devolvendo a face a
possibilidade de se desenvolver normalmente. Dentre os procedimentos utilizados na
Ortodontia para a correção desta maloclusão, está a expansão rápida da maxila que
tem sido amplamente realizada com o objetivo de corrigir a mordida cruzada posterior

quando esta ocorre em decorrência do arco maxilar constrito. 0 aumento do arco
maxilar tem sido relacionado a movimentos ortodonticos, ortopédicos ou uma
combinação dos dois. Um dos primeiros relatos para a correção da mordida cruzada
posterior foi de autoria de ANGELL em 1860, no qual o procedimento realizado pela
abertura da sutura palatina mediana foi descrito, mas logo desacreditado pela maioria
dos autores da época. Mais tarde esta forma de coTegão da mordida cruzada posterior
foi defendida por HAAS (1961) e é muito utilizada até os dias atuais.
A correção precoce das mordidas cruzadas posteriores requerendo a
expansão maxilar, tem sido defendida para direcionar o desenvolvimento dos dentes
em uma posição mais normal, eliminando posições desfavoráveis da articulação
temporo-mandibular e trazendo mudanças dento-esqueletais benéficas durante os
períodos de crescimento, diminuindo, posteriormente, o tempo e a complexidade do
tratamento ortoclôntico. Os efeitos da correção da mordida cruzada posterior podem ser
avaliados através de meios diagnósticos ortodõnticos nos quais estão incluídas,
radiografias oclusais, radiografias cefalométricas laterais

e radiografias cefalométricas

p5stero-anteriores.
Avaliar cefalometricamente

as dimensões transversais esqueléticas

e

dentárias em indivíduos, em fase de dentadura mista ou inicio da permanente
submetidos à expansão rápida da maxila utilizando-se medidas lineares em
telerradiografias póstero-anteriores é o objetivo deste trabalho Pretende também,
atingir os seguintes objetivos específicos:
a) avaliar as dimensões transversais dentárias e esqueléticas;
b) apontar as alterações que a expansão rápida da maxila propicia no
resultado do tratamento clinico;
c) utilizar a telerradiografia póstero-anterior para analisar os efeitos da
expansão rápida da maxila.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2 1 CEFALOMETRIA PÓSTERO-ANTERIOR
As alterações decorrentes da expansão rápida da maxila são muito estudadas
através de análise de modelos, radiografias cefalométricas laterais e póstero-anteriores
(PA) e até mesmo através de fotografias da face (BERGER et al., 1999).
A radiografia cefalométrica PA é uma poderosa ferramenta por meio da qual
pode-se estudar as dimensões transversais esqueléticas

e dentárias, bem como

quaisquer alterações que possam ocorrer na face, seja pelo próprio crescimento ou
pelas interferências advindas do tratamento ortoclôntico. RICHARDSON (1967),
estudando radiografias PA determinou quais larguras bilaterais não poderiam ser
reproduzidas de maneira fiel, e se estas medidas poderiam ser realizadas por mais de
um observador. A largura nasal e bigonial podem ser medidas com precisão até mesmo
por diferentes examinadores. As larguras bimaxilar e bizigornatica são reproduzidas
com um grau menor de precisão e as larguras bicondilar e bimastoide não são medidas
de maneira precisa.
Antes de traçar o cefalograma PA, deve-se atentar para a qualidade da
radiografia. 0 posicionamento da cabeça deve ser considerado, uma vez que na
radiografia PA este posicionamento pode mostrar diferentes tipos de imagens. Neste
tipo de radiografia o raio central divide perpendicularmente o eixo transmeatal. Para
MOYERS (1991) o plano horizontal de Frankfurt deve ser posicionado de maneira que
fique paralelo ao solo. A margem superior da porção petrosa do osso temporal passa
através da metade ou abaixo de 1/3 da cavidade orbital. 0 plano palatino (espinha

nasal anterior e espinha nasal posterior) deve ser paralelo ao plano horizontal de
Fr-ankfurt. Se o plano palatino coincidir com a fonte de raio X, a espinha nasal anterior e
posterior, bem como o processo odontóide da segunda vértebra, estarão superpostos.
Segundo MIYASHITA (1996) cuidados devem ser tomados para que a cabeça do
paciente não esteja inclinada para cima ou para baixo no momento da realização da
radiografia, bern como girada para o lado direito ou esquerdo. Para verificar quando a
posição no sentido lateral não esta correta existem algumas maneiras, como por
exemplo:
a) o septo nasal aparece obscuro;
b) a largura de um lado do ramo da mandíbula é maior que do outro lado;
c) a distância entre o osso alveolar maxilar e a face interna do ramo da
mandíbula aparece de maneira diferente (MIYASHITA, 1996).
EL-MANGOURY,

SHAHEEN

e MOSTAFA (1987)

desenvolveram um

programa de computação para registrar os pontos cefalométricos da radiografia PA, e
para verificar a confiabilidade na localização destes pontos. Utilizaram uma amostra de
40 radiografias PA de 40 indivíduos adultos. Os pontos que apresentaram maior
confiabilidade foram o ponto no mento (menton) e o ponto entre as superfícies de
contato dos incisivos centrais inferiores (B). Dentre os pontos esqueletais, o ponto na
sutura fronto-zigornatica foi o menos confiável. 0 uso das medidas baseadas na
cefalometria PA deve ser utilizado com muito criério, bem como a revisão dessas
medidas e suas variações quando utilizadas clinicamente.
MAJOR et al. (1994) utilizaram 33 crânios secos e 24 pacientes para avaliar a
confiabilidade dos pontos na cefalometria PA, sendo que o raio de ação do raio X
diverge quando se afasta da fonte, o que resulta em uma magnsrficagão da média do
objeto a ser radiografado e um deslocamento de todos os pontos os quais não estão no

eixo principal (centro da fonte). Constataram que a imagem radiográfica é distorcida e
que os pontos mais próximos do filme apresentam-se com menor alteração que aqueles
mais distantes. A significáncia clinica da magnitude dos erros depende do nível de
precisão exigido.
Para MAJOR et al. (1996), pontos corn erros de identificação maiores que 1,5
mm devem ser evitados e pontos com erro de identificação maiores que 2,5 mm são
inapropriados para serem utilizados.
MAJOR et al. (1996), estudaram os efeitos de rotação em 5° da cabeça do
paciente sobre o eixo vertical e transversal nos pontos da cefalometria PA. 0 impacto
destas rotações tem a capacidade de identificar as marcas e suas relações umas com
as outras. Ainda segundo MAJOR et al. (1996), os pontos que mostraram erros
sign ificantemente maiores quando a cabeça se encontra rotacionada foram:
a) cavidade nasal direita e esquerda;
b) mandíbula/occipital direita e esquerda;
C) forame redondo direito e esquerdo;
d) orbita direita e esquerda.
A rotação sobre o eixo transverso não afeta as relações das marcas em
relação à linha média vertical e a linha de referência horizontal (MAJOR et al., 1996).
CORTELLA, SHOFER e GHAFARI (1997) usaram dados do Estudo do

Crescimento Bolton-Brush para gerar novas normas para a análise PA. 0 material de
Bolton-Brush é reconhecido como um relato de dados do crescimento longitudinal de
crianças em crescimento e oferece base para gerar dados normativos. Esse material
consiste de 5000 pessoas, muitas das quais possuem radiografias cefalométricas a
cada seis meses durante os primeiros quatro anos de vida e depois disso dados anuais.
Para cada pessoa, os dados incluem:

a) ca'alogramas laterais e PA;
b) radiografia de mão e punho;
C) modelos de estudo e medidas de altura e peso.
A amostra deste estudo foi de 35 indivíduos, sendo 18 do sexo feminino e 17
do sexo masculino. Para cada indivíduo foram tragados cefalogramas PA e foram feitas
as medidas da interseção do processo jugal da tuberosidade da maxila com o arco
zigornatico (J); e foi medido o antegônio, margem inferior da protuberância antegonial
(AG). Segundo o autor, as diferenças de desenvolvimento de largura da maxila e
mandíbula entre crianças do sexo masculino e feminino começam a existir epos a idade
de 11 para 12 anos. Esta diferença reflete tendências similares de desenvolvimento do
comprimento mandibular, e até mesmo na distância inter molares. Os dados revelam
que o aumento na velocidade do crescimento transverso ocorre nas idades que
coincidem, em média, com o surto de crescimento do adolescente, ou seja, 11,5 anos
nas meninas e 13,5 a 14 anos nos meninos. O crescimento em largura dos maxilares
tende a diminuir mais cedo que o desenvolvimento sagital e vertical, exceto nas areas
posteriores onde os maxilares crescem em largura conforme crescem em comprimento
posteriormente.
0 maior crescimento observado na mandbula em relação à maxila sugere a
presença de um mecanismo compensatório que permite a preservação da oclusão
normal (sem mordida cruzada) entre os dentes posteriores.
Os erros resultam porque o cefalograma é uma imagem bi-dimensional de um
indivíduo tri-dimensional. O ortodontista que utilizar o cefalograma PA deve estar atento
e capacitado a marcar os pontos com o máximo de fidelidade possível, para então
poder se beneficiar desta poderosa ferramenta auxiliar no diagnostico e na avaliação de
resultados ortodonticos.

2 2 EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA
O procedimento da expansão rápida da maxila tem o papel principal de
aumentar as dimensões transversas do arco superior por, principalmente, alterar as
dimensões esqueletais. Estas dimensões estão associadas com alterações dentárias. A
alteração das dimensões esqueletais vai depender da resistência sutural, que aumenta
conforme a idade do indivíduo. Para WERTZ (1970) a expansão rápida da maxila
aumenta a dimensão transversa do arco superior principalmente pela separação da
maxila (efeito ortopédico), seguida pelo movimento de inclinação vestibular dos dentes
posteriores e processo alveolar (efeito ortoclôntico).
MUELLER, LOWE e HEMBERGER (1976) apresentaram um método para o
tratamento da mordida cruzada posterior bilateral em arcos dentais decíduos, por meio
do aparelho de expansão fixo. Sugeriram que o tratamento das desarmonias basais
fcsse realizado

o

mais cedo possível para criar condições adequadas ao

desenvolvimento da maxila. Segundo HAAS (1973), a expansão rápida da maxila deve
ser realizada na dentição mista assim que os primeiros molares superiores possam ser
incluídos no aparelho como elementos de ancoragem. Este procedimento elimina
mordidas cruzadas posteriores que interferem na furigão e no crescimento normal, além
disso cria um desenvolvimento mais favorável para a lingua e facilita a respiração.
BISHARA e STALEY (1987), afirmaram que a expansão maxilar rápida ocorre quando
a força aplicada ao dente e ao processo alveolar maxilar excede os limites necessários
para movimentação dentária ortodõntica. A pressão do aparelho age como uma força
ortopédica que abre a sutura palatina mediana. 0 aparelho comprime o ligamento
periodontal, curva o processo alveolar, inclina os dentes de ancoragem e gradualmente
abre a sutura palatina mediana.

Para CAPELOZZA FILHO e SILVA FILHO (1997a) a mordida cruzada
posterior mostra-se unilateralmente, apesar do caráter simétrico da atresia do arco
dentário superior. A manifestação unilateral explica-se pelo deslocamento funcional da
mandíbula, que foge da relação cêntrica (RC) para buscar uma oclusão estável entre os
arcos dentários em maxima intercuspidação habitual (MI1-1). Essa diferença entre RC e
rVIIH provoca urna mudança na relação geométrica côndilo-fossa articular. 0 côndilo do
lado da mordida cruzada desvia-se para cima e para dentro, enquanto o côndilo do lado
normal gira para baixo e para fora da fossa ar:icular. Nesses casos, a atividade
neuromuscular também esta alterada, devido ao padrão funcional atípico que exige
uma atividade assimétrica dos músculos responsáveis pelos movimentos mandibulares.
A correção oportuna da mordida cruzada ou da atresia do arco dentário superior pode
ser realizada já na dentadura decidua. A abordagem terapêutica exige o aumento das
dimensões transversais do arco dentário superior, com auxilio de aparelhos
ortodõnticos ativos, que liberam força contra a face palatina dos dentes superiores. A
correção planejada deve manter-se estável, preservar os dentes na sua correta
inclinação vestíbulo -lingual, e garantir a integridade do periodonto de sustentação.
HANDELMAN (1997) analisou a possibilidade não cirúrgica da expansão
maxilar devido ao insucesso deste procedimento em adultos bem como a recessão
gengival e outras complicações. Na verdade, o autor define a expansão como expansão
rápida alveolar da maxila porque a expansão esta Iccalizada no processo alveolar e não
no corpo maxilar. 0 autor utilizou o expansor tipo Haas. Os indivíduos foram orientados
a ativar o parafuso expansor em urn quarto de volta por dia até que a cúspide palatina
dos primeiros molares superiores estivesse quase em mordida cruzada vestibular. 0
expansor foi removido após 12 semanas de estabilização. 0 aparelho foi bem tolerado
pelos indivíduos, sendo que os mesmos não mostraram aumento significante das
coroas clinicas dos dentes, refletidas pela recessão gengival. As raizes dos pré-molares

foram examinadas através de radiografias periapicais

e demonstraram minima

reabsorção. Quando a reabsorção se fez presente também foi observada nas raizes
dos incisivos superiores. Foi também observada rotação da mandíbula devido a
mudança de intercuspidação causada pela expansão. Entretanto, a dentição tende a se
acomodar durante o período pós expansão. A afirmativa é de que crianças com
mordida cruzada unilateral tem a capacidade de centrar a mandíbula após a expansão
da maxila. Esta observação clinica é menos previsível em adultos porque a capacidade
do adulto de centrar a mandíbula é variável, alguns apresentam assimetria mandibular
que torna mais difícil de tratar.

2.2.1 Tipos de Aparelho Utilizados para a Expansão Rápida da Maxila
GODDARD (1893), tratou uma menina de 15 anos de idade utilizando um
aparelho com um parafuso no centro. 0 parafuso foi ativado duas vezes ao dia, e ele
observou que, sem qualquer queixa de dor, houve um considerável alargamento do
arco superior. Medindo as faces vestibulares dos primeiros pré-molares verificou um
alargamento de 6,35 mm. Embora o aparelho estivesse conectado apenas nos
primeiros pré-molares e primeiros molares, os demais dentes tiveram suas distâncias
aos seus homólogos alteradas. Essas alterações foram ocasionadas em decorrência da
separação das duas metades maxilares.
O aparelho permaneceu no local por aproximadamente três meses depois de
terminada a fase de ativação agindo como contenção para permitir que o novo osso
fosse formado na sutura aberta. Após a remoção, um aparelho de acrílico foi instalado
funcionando como contenção (HAAS, 1961).
ISAACSON, WOOD e INGRAM (1964), descreveram um método para avaliar
as cargas e tensões liberadas pelo expansor. ISAACSON e INGRAM (1964), em um
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outro estudo, utilizaram o método descrito no esludo anterior e aplicaram em cinco
pacientes com idades variando entre 8 e 15 anos. Uma carga menor foi produzida nos
pacientes jovens quando comparada com pacientes mais maduros. Uma vez que os
valores de força representam uma indicação da resistência do esqueleto facial a
expansão, este achado sugere que o esqueleto facial aumenta sua resistência a
expansão significativamente com o aumento da idade e maturidade. A maior resistência a
expansão rápida da maxila aparentemente não é a sutura mediana, mas sim as demais
articulações da maxila.
HALPERN (1970) avaliou as mudanças maxilares que ocorrem durante a
expansão rápida da maxila, por meio de radiografias laterais e PA, filmes oclusais e
medidas diretas em trinta e dois casos tratados. Houve uma relação significativa entre a
quantidade de ativação mecânica linear e os resultados na maxila e estruturas
relacionadas. Foi detectado que, até mesmo em indivíduos com maloclusões similares,
existe uma variação da resposta que deve ser considerada em conjunção com a
técnica.
Segundo HAAS (1970), o principal objetivo da expansão palatina é coordenar
as bases ósseas maxilar e mandibular. A ancoragem dental deve ser mais forte
possível. A eliminação da porção de acrílico em favor de toda a armação de ago é
perigosa. Sob tais circunstâncias, a maior parte da força do parafuso deslocará o
processo alveolar, enquanto com a porção de acrílico, o volume de força ortopédica vai
inclinar as paredes da abáboda palatina, processo alveolar os dentes Portanto,
ocorrerá menor movimento dentário e maior movimento ortopédico.
HARBERSON (1978), realizou um estudo em onze crianças com dentadura
mista ou decidua que apresentavam mordida cruzada posterior e foram tratadas com o
aparelho de Porter ou W. A mordida cruzada posterior que é corrigida com estes

aparelhos pode ocorrer tanto pela abertura da sutura palatina mediana, como pela
inclinação vestibular dos dentes posteriores, ou somente por esta inclinação.
CHACONAS e CAPUTO (1982), observaram os efeitos das forças ortopédicas
produzidas no complexo craniofacial por vários aparelhos ortoclônticos. Concluíram que
cada aparelho produz diferentes características de potencial de carga. Cargas
produzidas pelos aparelhos fixos foram concentradas na região anterior do palato,
progredindo posteriormente através do osso palatino. Essas cargas se irradiam
superiormente perpendiculares ao osso palatino, lacrimal, nasal, e osso zigomático, e
lâmina pterigóicle do osso esfenáide. Os autores acreditam que o quadrihélix, embora
cause separação palatina, tenha menos ação ortopédica. Eles também observaram que
os expansores removíveis foram deslocados antes de produzirem pressão para causar
abertura da sutura.
LADNER e MUHL (1995), determinaram as relações entre a expansão dos
molares superiores com a separação da sutura palatina mediana, a expansão dos
molares com a inclinação dos dois processos alveolares e com a inclinação ou
movimento de corpo dos dentes. Os 32 indivíduos com idades variando entre 11 anos e
8 meses, foram divididos em dois grupos. Um foi tratado com o disjuntor maxilar de
Haas e o outro com o expansor do tipo quadrihélix As conclusões foram as seguintes:
embora ambos os aparelhos alcançassem quantias similares de expansão dentaria, a
expansão rápida produziu maior expansão esqueletal. Houve uma significante relação
entre a expansão esqueletal e dentária na exparsão rápida, mas não no grupo do
quadrihélix. A profundidade palatal aumentou mais no grupo da expansão rápida,

sugerindo maior extrusão dental neste grupo. Os autores afirmam que embora o
disjuntor não possa expandir os caninos e molares diferentemente como o quadrihélix.
não houve diferença nas formas dos arcos superior e inferior no final da terapia
corretiva com o aparelho Edgewise.

SANDIKCIOGLU

e HAZAR (1997) estudaram três diferentes tipos de

aparelhos de expansão maxilar (hyrax, placa removível e quadrihélix), realizando a
expansão rápida, semi-rápida e lenta respectivamente, em pacientes que apresentavam
mordida cruzada posterior uni ou bilateral. A amostra foi composta de 30 crianças
divididas em três grupos. Cada grupo de 10 crianças recebeu um tipo de aparelho. Os
resultados foram avaliados em telerradiografias em norma lateral, telerradiografias PA e
modelos de estudo. A análise foi feita antes da exoansão, após a expansão e após o
período de contenção, que variou de acordo com o tipo do aparelho. Nos indivíduos
tratados com placa removível, a expansão foi conseguida em 5,5 meses e a contenção
foi usada por

LIM

período de 7 meses, utilizando o mesmo aparelho. Nos indivíduos

tratados com quadrihélix, a expansão foi conseguida em 56 dias e a contenção foi de 3
a 4 meses. E nos indivíduos tratados com o hyrax a expansão foi conseguida em 19,2
das e a contenção foi de 3 meses. Os autores obtiveram iguais resultados
esqueléticos e dentais no final do tratamento com o aparelho quadrihélix. Os efeitos
esqueléticos e dentais com a expansão no grupo que utilizou placa removível foram
vistos em maior grau no plano transversal, urn pouco menores no plano vertical e
nenhum efeito no plano sagital. Já os que utilizaram a expansão rápida obtiveram
mudanças signfficantes em todos os planos. Os aparelhos quadrihélix e hyrax
apresentaram maior efetividade de tratamento corn relação ao período de tratamento,
aplicação do método, cooperação do paciente, resultados esqueléticos e dentais e
benefícios médicos e ortoddinticos.
TIMMS (1999), analisando minuciosamente vários documentos concluiu que
eram verdadeiras as afirmações de ANGELL (1860) com relação á expansão maxilar.
Provavelmente Angell foi o primeiro a expandir lateralmente a maxila pela separação
óssea. A evidência é substancial pela ação duola do parafuso, pelos relatos da

significancia dos primeiros molares no desenvolvimento da dentição e pelo uso de uma
placa de contenção.
ERDIK, UGUR e ERBAY (1999) avaliaram as mudanças esqueléticas e
dentais durante o tratamento da mordida cruzada posterior usando placa expansora e
quadrihélix e compararam suas mudanças com

o grupo controle. Os autores

concluíram que a base esquelética apical da maxila aumentou com o quadrihélix.

2.2.2 Vantagens da Expansão Rápida da Maxila

MOSS (1968), realizou um estudo em indivíduos que apresentavam fissura de
lábio e palato e afirmou que a expansão em pacientes que apresentaram fissura de
palato move os fragmentos da maxila para suas relações corretas com

o arco

mandibular durante um período de três semanas de tratamento. Também melhora a
deformidade facial, porque, durante a expansão lateral, existe um movimento para
frente dos fragmentos. Para manter a estabilidade da expansão, uma vez que não há
cicatrização óssea, é necessário um enxerto ósseo da crista ilíaca que é inserido entre
os fragmentos maxilares. Este procedimento não so estabiliza a expansão, mas
também provê osso a aboboda palatina.
KUTIN e HAWES (1969) afirmaram, baseados em um estudo feito em 40
crianças com idades variando entre 3 e 9 anos, portadoras de mordida cruzada
posterior, que essas não se auto corrigem, e que o tratamento na dentição decidua
favorece o desenvolvimento da oclusão normal na dentição mista.
BELL (1982), realizou uma revisão de literatura no que diz respeito a
qualidade e quantidade efetiva na expansão da maxila nos tecidos dentários,

esqueletais e conectivos. 0 aumento da resposta esqueletal e sutural tem sido
relacionada a períodos de crescimento, ou seja , alia atividade celular com aumento do
potencial de reparação. Somado ao aumento da resposta esqueletal, a correção
precoce da mordida cruzada posterior pode oferecer vantagens como redirecionamento
do desenvolvimento dos dentes em uma posição mais normal, correção de assimetrias
da posição condilar e permissão de uma posição normal de fechamento vertical da
mandíbula sem mudanças para desviar as interferências oclusais.
ALPERN e YUROSKO (1987), demonstraram o alcance conservativo da
expansão maxilar em relação à possibilidade cirúrgica de realizar este procedimento.
Utilizaram um plano de mordida junto com o aparelho da expansão. 0 plano de mordida
pode ser usado porque a força oclusal pode retardar a expansão maxilar rápida pelo
travamento das cúspides. Então, o plano de mordida poderia deixar as estruturas
ósseas livres para expandir apesar da rigidez da sutura, tomar a expansão nãocirúrgica viável naqueles indivíduos que previamente iriam requerer a expansão
cirúrgica, e prevenir alguns microtraumas à articulação têmpora -mandibular associados
com a expansão e estabilização. Além disso, apresenta controle de crescimento vertical
e diminui o risco de reabsorção da raiz pela redução das interferências oclusais e
traumas. Porém, os autores relacionaram algumas dificuldades com o plano de mordida
como:
a) dificuldade de adicionar acrílico;
b) dificuldade de higienização;
c) dificuldade de remoção do aparelho.
Este aparelho permitiu tratar indivíduos adultos com idade acima de 18 anos
(sexo feminino) e 21 anos (sexo masculino) sem o procedimento cirúrgico.
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2.3 INDICAÇÕES DA EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA
De acordo com HAAS (1965, 1970) e WERTZ (1970) as indicações para a
terapia com expansão rápida da maxila são recomendadas em:
a) pacientes que apresentam discrepâncias laterais que resultam em mordida
cruzada posterior uni ou bilateral envolvendo vários dentes, sendo que a
constrição pode ser esquelética (base maxilar estreita ou mandíbula larga),
dentaria ou uma combinação de ambos;
b) pacientes portadores de maloclusão de Classe II, 1° divisão, Classe III ou
pseudo Classe Ill, quando apresentam constrição maxilar ou mordida
cruzada posterior;
C) pacientes portadores de fissura de lábio e/ou palato com colapso maxilar.
BISHARA e STALEY (1987), afirmam que alguns clínicos usam este
procedimento para ganhar comprimento do arco em pacientes que apresentam
apinhamento maxilar moderado.

2.4 CONTRA-INDICAÇÕES DA EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA
WERTZ (1970) aponta algumas contra-indicações da expansão rápida da
maxila para:
a) pacientes que não cooperam;
b) pacientes que apresentam um único dente cruzado;
C) pacientes que apresentam mordida aberta anterior, plano mandibular
acentuado e perfil convexo;
d) pacientes que apresentam assimetria da maxila e da mandíbula

SALZMANN (1966) afirma que a expansão da sutura palatina mediana não é
aplicável em mordidas cruzadas confinadas ao arcs mandibular onde o palato não é o
problema. Este procedimento deveria contar com

o

consentimento de

UM

morrinolaringologista. A abertura da sutura tem valor discutível nas crianças em
crescimento, já no osso adulto o crescimento é lento e pode ser interferido por outras
condições sistémicas.
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EFEITOS CLÍNICOS DA EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA

2 5.1 Experimentos com a Expansão Rápida da Maxila em Animais
HAAS (1961) realizou um estudo em porcos no qual fez a expansão rápida da
maxila, injetando um corante (Alizarin) para estudar os efeitos deste procedimento.
Chegou a conclusão que:
a) houve um aumento de 15 mm no arco dental superior em menos de duas
semanas;
b) o arco mandibular seguiu o arco maxilar;
c) houve aposição óssea na sutura (corada pelo Alizarin);
d) houve dobras de tecido do processo alveolar com abaixamento da
aboboda palatina;
e) houve inclinação lateral dos dentes que receberam a força:
f) a largura da cavidade nasal aumentou 7 mm em um caso e 3mm em outro.
STARNBACH et al. (1966) realizaram urn estudo em cinco Macacos rhesus
sendo que quatro animais foram submetidos a expansão rápida da maxila, e um animal
serviu como controle. A membrana periodontal e o osso alveolar do animal controle

apareceram normais. As fibras da membrana periodontal estavam bem orientadas. A
camada vascular e os elementos celulares estavam dentro dos limites normais No
animal cuja maxila foi expandida por três meses, as fibras periodontais estavam
desorganizadas com a membrana periodontal mais larga no lado palatino. 0 osso
alveolar apresentou reabsorção na superfície que foi pressionada. 0 movimento dental
foi predominantemente de corpo do que de inclinação. As reações observadas no
animal, cuja expansão foi mantida em contenção por três meses e o animal cuja
expansão foi mantida em contenção por quatro meses, mostraram reações melhores.
Nos macacos submetidos a expansão palatal a sutura nasal, a zigomático-maxilar e a
zigornatico-temporal mostraram evidências de grande atividade celular, principalmente
a sutura nasal. As reações pareceram menores quanto mais tempo os animais
estiveram em contenção após a expansão.
GARDNER e KRONMAN (1971), investigaram as várias mudanças ósseas
qua ocorrem no crânio somadas as mudanças da separação do palato em seis
Macacos rhesus com idade comparável aos pacienl:es ortodõnticos. Depois do aparelho

ser completamente expandido, os macacos receberam uma injeção intramuscular de
o.xytetraciclina, e em seguida foram sacrificados. Os crânios foram limpos e estudados
sob luz normal e ultravioleta. A tetracilina foi absorvida pela nova formação óssea. As
conclusões foram as seguintes: todas as estruturas do palato, pré-maxila, e maxila não
mostraram areas de absorção da tetraciclina. Estas suturas aparentemente tinham
sofrido mudanças durante o procedimento de expansão. As suturas lambdóide, parietal
e sagital mediana mostraram desorientação severa. Estas suturas foram rompidas ao
redor de 1,5 mm em alguns pontos. A sincondrose esfeno-occipital foi aberta pelo aparelho de
expansão. Isto pode estar relacionado ao fato da maxila se mover para baixo e para frente
durante o processo de expansão.

S

HOFFER e WALTERS (1975) conduziram um estudo sobre disjunção palatal
em dez macacas da espécie Macacca mulatta, fêmeas no período da dentição mista e
avaliaram os efeitos deste procedimento. A angulação normal dos primeiros molares
superiores, no final do período experimental, indicou uma expansão
predominantemente translatória do arco ou então uma rápida restauração do
alinhamento e inclinação dental normais. Ocorreu pequena recidiva da expansão
maxilar e da profundidade do palato após quatro meses de contenção.
MARCOTTE (1977) tentou determinar os deslocamentos transversais da
maxila como resultado do ponto de aplicação da força no sentido antero-posterior. Esta
força foi aplicada diretamente na maxila de três Macacus rhesus jovens, tendo os
dentes como indicadores do deslocamento ósseo. Os resultados indicaram que o
padrão de deslocamento lateral das maxilas está associado à posição antero-posterior
da força em relação ao centro de resistência. Nos macacos mais jovens, o centro de
resistência está localizado entre os 1° molares cieciduos e nos mais velhos, com
dentição permanente, encontra-se mais posterior no arco, entre os dois pré-molares e
entre o 2° pré-molar e o 1° molar permanente. Se a força expansora situa-se anterior ao
centro de resistência, a região canina expande mais do que a região molar. Quando
esta força expansora localiza-se posterior ao centro de resistência, ocorre maior
expansão na região molar do que na região de caninos.
KANEKAWA e SHIMIZU (1998) investigaram as mudanças na regeneração
óssea da sutura palatina mediana relacionadas corn a idade durante a expansão
maxilar em ratos. Quando a sutura foi expandida por 7 dias em ratos de diferentes
idades (6, 15, 24 e 52 semanas), houve signíficante resultado de expansão em todos os

grupos, registrado pela análise do método da histomorfometria. A expansão induzida na
sutura foi similar em todos os ratos, mas foi significantemente menor nos ratos de 52
semanas. Quando o novo osso mineralizado e a nova formação osteoide foram
quantificados em todos os grupos, a area mineralizada e o osso osteáide aumentaram
significantemente nos grupos quando comparada com o grupo controle. A atividade da
fosfatase alcalina na sutura aumentou em todos cis grupos, porém esse aumento foi
menor no grupo com 24 e 52 semanas. Estes resultados sugerem que a dificuldade na
expansão em ratos de 52 semanas e a diminuição da regeneração óssea após a
expansão da sutura em ratos de 24 semanas pode ser causada pela diminuição da
matriz óssea. Portanto, a sutura palatina mediana pode ser expandida em casos que
excedem o período do crescimento da puberdade, mas mais tempo deve ser
necessário para a mineralização óssea e regeneração da sutura.

2.5.2 Efeitos Clínicos da Expansão Rápida da Maxila em Humanos
0 procedimento terapêutico caracterizado pela expansão rápida da maxila causa
alterações nas estruturas maxilares, não so modificando a própria anatomia maxilar
mas também desarticulando este osso dos demais. Portanto, seu efeito propaga-se
para as estruturas craniais vizinhas, bem como para os dentes, processo alveolar e
mandíbula.
Muitos autores têm estudado os efeitos causados pela expansão rápida da
maxila apresertando resultados controversos com relação aos efeitos clínicos deste
procedimento. LINDER-ARONSON e ASCHAN (1963), estudaram a influência da
expansão da sutura palatina mediana na altura da aboboda palatina e verificaram que a

expansão da &Aura não foi acompanhada por qualquer redução da altura da aboboda
palatina. Os autores expandiram a sutura de 10 pacientes com idades variando de 10 a
15 anos. A largura do palato foi medida em modelos de gesso assim como a largura do
arco dental entre os primeiros molares superiores e a altura da abóbada palatina.

2.5.2.1 Alterações da expansão rápida da maxila no sentido transversal
FAUGHT (1908) afirmou ser a expansão maxilar inútil a menos que ocorresse
realmente a separação da sutura intermaxilar vista através da criação de espaço entre
os incisivos centrais superiores, e que a expansão por si só não alivia a estenose
provocada por adenóide e desvios de septa WILLIS (1911), esclareceu que o espaço
estabelecido entre os incisivos centrais é a evidência que os ossos realmente se
separam, e que a distância entre os incisivos centrais mede precisamente o quanto os
ossos se separaram.
KREBS (1959) estudou a expansão da s...itura palatina mediana por meio de
implantes metálicos aplicados diretamente no paciente em pontos selecionados. Foram
colocados três implantes nos maxilares superiores (ponte zigomatica), no osso basal
maxilar e dois no osso alveolar (lingual aos caninos). Utilizou mais que um implante em
cada lado para que fosse possível determinar se a separação da sutura era paralela ou
não. 0 aumento da largura do arco dental durante a fase ativa do tratamento foi quase
duas vezes maior que nos segmentos basais max lares, enquanto o aumento do arco
alveolar lingualrnente aos caninos foi quase a metade destas duas medidas. No período
de contenção a largura foi mantida. As medidas lineares mostraram que o efeito da
expansão diminui em direção à base do crânio.

THORNE (1960), estudou 28 casos onde foram utilizados aparelhos
expansores fixos. Foram realizadas radiografias oclusais, e foi medida a largura da
base apical entre os apices das raizes palatinas dos primeiros e dos segundos molares
superiores direito e esquerdo. A largura nasal foi medida entre os contornos da parede
lateral direita e esquerda da cavidade nasal. Em todos os casos a largura apical e da
cavidade nasal foi aumentada.
HAAS (1961) observou que a abertura da sutura intermaxilar, no sentido
sOpero-inferior, é triangular com a base nos incisivos e o ápice no nariz. Afirmou existir
uma concordância unânime de que uma suave pressão é sentida quando o parafuso é
ativado e essa pressão se dissipa em minutos. A pressão é quase sempre sentida no
processo alveolar e na aboboda palatina.
KUTIN e HAWES (1969) afirmaram, baseados em um estudo feito em 40
crianças com idades variando entre 3 e 9 anos, portadoras de mordida cruzada
posterior, que essas não se auto corrigem, e que o tratamento na dentição decidua
favorece o desenvolvimento da oclusão normal na dentição mista.
WHITE (1972) comparou radiografias cefalométricas laterais e frontais de 30
pacientes que tinham sido tratados com aparelho fixo para a abertura da sutura palatina
mediana. A largura inter orbital não mudou, porém houve um significante aumento na
largura nasal e na largura da sutura palatina. A terapia produziu uma abertura triangular
(cuando vista póstero anteriormente, com a base na area da linha palatina e o ápice na
area nasal).
TIMMS (1980), estudou o movimento basal com a expansão rápida da maxila.
A.Firmou que se uma força lateral de ação reciproca for aplicada através do arco maxilar,
não somente o arco sera alargado, como também os ossos maxilares serão
remodelados. A extensão desta transformação dependerá de vários fatores, um
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quais é a velocidade de expansão. Quando a freqüência de ativação for aumentada.
menos tempo é permitido para

o movimento fisiológico baseado na atividade

osteoblástica e osteoclastica, e os ossos maxilares irão se movimentar lateralmente por
desarticularem-se ao longo da sutura palatina mediana. Nos casos tratados com a
expansão maxilar rápida, não somente a maxila movimenta-se lateralmente mas
tembém o osso palatino e os processos pterigáides do osso esfenoide deslocam-se
para fora. A relação entre o movimento basal e o de expansão dental não foi próxima, e
o aumento na idade pode ser fator de redução progressiva no movimento basal. A
média de porcentagem entre a largura basal e dentaria foi de 35% para a basal e 89%
para a dentaria
ATHANASIOU, DROSCHI e BOSCH (1992), utilizaram 558 radiografias PA
de crianças cujas idades variavam de 6 a 15 anos, analisaram os dados da radiografia
e os modelos de estudo onde se pode analisar a estrutura transversal. Os resultados
indicaram que as larguras esqueletais aumentaram de uma maneira progressiva e
harmoniosa durante todo o período do exame. Entretanto, as larguras intermolares
superiores durante o período de 9 a 12 anos não aumentaram. Todas as médias
representando as larguras entre o esqueleto facial e a largura interorbital demonstraram
urn aumento. A relação dentoalveolar transversa nas regiões incisais em relação ao
plano interorbital permaneceu muito simétrica. As areas básicas das diferenças entre os
sexos na dimensão transversal são limitadas ao tamanho da proeminência zigomática e
do processo mastáide, bem como a porção externa do ângulo externo mandibular. 0
crescimento da região naso-maxilar produzido por um deslocamento primário, que

e

substituído pelo crescimento da base do crânio, ativa o crescimento das estruturas
maxilares, e o crescimento do nariz tern alguma influência no crescimento em largura
da região.

SNODELL, NANDA e CURRIER (1993) utilizaram dados longitudinais em
radiografias PA para avaliar o crescimento em suas dimensões transversa e vertical
para 25 indivíduos do sexo feminino com idade variando entre 4 a 40 anos e 25
indivíduos do sexo masculino com idades varianco entre 4 a 25 anos. Os achados
deste trabalho confirmaram os estudos prévios onde o crescimento dos 6 aos 18 anos
foi muito maior que o crescimento transversal. A largura facial foi a maior dimensão da
face. As medidas verticais, nesta faixa etária, aumentaram nos indivíduos do sexo
feminino de 19 a 26% e no sexo masculino 32 a 40%. As medidas esqueletais
transversas, com exceção da largura do crânio, aumentaram nos indivíduos do sexo
feminino de 13 a 25%, e nos indivíduos do sexo masculino de 18 a 27%. A
porcentagem de aumento do crânio foi muito menor (4 a 6%). Com relação a largura
maxilar, para um indivíduo de 9 anos de idade, os resultados revelaram uma média de
58,1 mm para Os indivíduos do sexo feminino, corn um aumento de 0,5 a 1,5 mm por
ano, e 60 mm para os indivíduos do sexo masculino, com um aumento de 0,5 a 1,7 mm
por ano. 0 crescimento em largura da maxila esta 95% completo para os indivíduos do
SEXO masculino e 98% para os indivíduos do sexo feminino aos 12 anos de idade. 0
crescimento em largura da maxila esta completo rios indivíduos do sexo feminino ao
redor de 15 anos e aos 17 anos nos do sexo masculino. 0 total de medidas verticais foi
maior que as medidas transversas. A largura mandibular foi similar as outras medidas.
A amostra masculina apontou um maior crescimento aos 15 anos de idade. A largura
média mandibular demonstrou crescimento continuado na amostra feminina até os 18
anos, ou seja, foi a mais tardia em relação as outras medidas. 0 crescimento
continuado no ângulo goniaco depois de completo o crescimento das outras estruturas
faciais, pode ser induzido pelas inserções musculares.

A mordida cruzada, apesar da baixa incidência, segundo PROFFIT e FIELDS
(1995) em estudos realizados com crianças e jovens norte-americanos, dependendo da
sua severidade, pode afetar em maior ou menor grau, o crescimento e desenvolvimento
normal da face.
SILVA FILHO, MONTES e TORELLY (1995), realizaram um estudo com 32
crianças com idade variando entre 5 e 11 anos, submetidas a expansão rápida da
maxila, analisadas através da radiografia PA. 0 aparelho utilizado foi o descrito por
Haas com algumas modificações, pois os caninos deciduos foram colados a barra
palatina e houve eliminação da barra vestibular. Para cada paciente, duas radiografias
PA foram feitas: a primeira antes do inicio das ativações, e a segunda após a fixação do
parafuso. A expansão rápida da maxila promoveu um aumento nas dimensões
transversas e rio perímetro do arco dental superior, com um ganho real de osso ao nível
da sutura palatina, com nenhuma reação iatrogênica permanente e, o que é mais
importante, corn uma excelente estabilidade pós t -atamento, contanto que os fatores
etiológicos tenham sido removidos. Até mesmo na idade estudada,

o aumento da

largura do arco dental superior foi obtido por meio de ganho ortopédico e movimento
ortodeintico. A resposta esquelética é maior próxima do parafuso e diminui através da
base do crânio.
CAPELOZZA FILHO e SILVA FILHO (1997b) afirmaram que expansão rápida
da maxila imprime alterações ortopédicas positivas observadas na telerradiografia
(PA), restritas, no entanto, ao complexo nasomaxilar. A análise frontal da ruptura
ortopédica maxilar, evidencia uma abertura maxima nas proximidades do parafuso, a
qual se reduz paulatinamente em direção a parte superior da cavidade nasal. Esse

comportamento confirma a abertura da maxila de forma triangular no plano frontal, com
o centro de rotação proximo â sutura frontornaxilar. Ainda com

o auxilio da

telerradiografia PA, o procedimento de expansão ortopédica da maxila é incapaz de
irtroduzir mudanças na largura mandibular e na distância interprocessos zigomáticos.
Tampouco, incita alterações esqueléticas na altJra das órbitas. Essas estruturas
encontram-se protegidas por uma arquitetura óssea resistente e distam da atuação do
parafuso expansor. É possível que essas regiões sofram alterações histológicas em
conseqüência da mudança de posição espacial do complexo nasomaxilar, como tern
sido sugerido, mas não exibem magnitude suficiente para se manifestarem
radiograficamente.
BERGER et al. (1999), usaram uma série de fotografias frontais para medir e
comparar as mudanças nas dimensões faciais de pacientes submetidos à expansão
cirúrgica e ortopédica maxilar e correlacionar as mudanças de tecidos moles com as
mudanças esqueléticas. As médias para o comprimento do lábio superior, comprimento
do lábio inferior-mento, largura da face inferior, vermelhão do lábio superior,

e

vermelhão do lábio inferior mostraram mudanças durante o tratamento mas não
mostraram nenhuma mudança significante após urr ano de tratamento. A altura da face
total, largura media dos olhos, e comprimento do nariz não apresentaram mudanças

2 5.2.2 Alterações da expansão rápida da maxila no sentido Antero-posterior

HAAS (1961) verificou que no sentido ântero-posterior, medidas do ângulo de
convexidade ao plano facial e do SNA., indicam que como a maxila move-se
lateralmente, grande atividade e ajuste deve estar ocorrendo nas suturas dos ossos
craniais e faciais com os quais a maxila articula HAAS (1965) relatou que as suturas

entre a maxila e seus importantes ossos de suporte são orientados de tal maneira que o
crescimento destas estruturas resultaria em um movimento para baixo e para frente da
maxila. No tratamento com a abertura da sutura palatina mediana, a maxila é forçada a
se separar e as suturas começam a abrir, a força produz um efeito similar ao
crescimento, então a maxila move-se para baixo e para frente. A maioria dessas
suturas é dentada. Quando elas abrem e o osso desliza, estes denticulos que possuem
riais que 2 mm em comprimento retardam o retorno da maxila a sua posição original. 0

movimento da maxila para baixo e para trás causa certas mudanças obvias na oclusão
como a abertura da mordida, o aumento do plano oclusal, bem como o aumento do
ângulo do piano mandibular.
DAVIS e KRONMAN (1969) analisaram radiografias cefalométricas e modelos
de 26 crianças americanas brancas que foram submetidas a expansão rápida da
maxila. Foram analisadas antes da expansão e no final do período de contenção (3-6
meses). 0 ponto A moveu-se para frente, o ângulo do plano mandibular tendeu a
aumentar, então abrir a mordida, o palato não abaixou como resultado da expansão da
sutura palatina, mas tende a permanecer na mesma altura.
WERTZ (1970) examinou 60 pacientes submetidos a expansão rápida da
maxila e dois crânios secos: um adulto e urn na dentição mista. 0 fulcro de rotação da
maxila pareceu ser na sutura frontomaxilar ou ao redor dela. 0 deslocamento maxilar
para baixo foi comum, enquanto que para frente foi visto em casos isolados. As
metades maxilares inclinaram-se lateralmente com o fulcro localizado próximo a sutura
maxilofrontal e alargaram-se progressivamente para baixo. Em uma vista oclusal, a
sutura abriu de maneira não paralela, com a pale mais larga sendo na região da
espinha nasal anterior diminuindo posteriormente. Embora a sutura mediana pudesse
ser aberta rapidamente, o deslocamento da maxila no crânio adulto foi limitado. 0

crânio que apresentava dentição mista exibiu urn deslocamento maxilar de grande
magnitude, determinando que a expansão bilateral de uma constrição maxilar unilateral
pode fazer com que a mandíbula desvie do lado normal pelo posicionamento dos
caninos. Isto pode criar um deslocamento permanente da posição mandibular e um
eventual distúrbio da articulação. Cuidado deve ser tomado para que não haja confusão
com a maxila estreita bilateralmente, acompanhada por um deslocamento mandibular
de modo que a mordida cruzada unilateral seja evidenciada. Nesta situação a expansão
maxilar bilateral permite que a mandíbula crie uma relação normal côndilo-fossa que é
muito desejável. Uma vez que a expansão não ocorre de maneira igual de ambos os
lados maxilares devido as articulações da maxila, a função mandibular e os ajustes da
oclusão devem ser cuidadosamente examinados. Devem ser removidas as
interferências cue possam ser criadas advindas da expansão maxilar.
HEFLIN (1970), avaliou os efeitos da expansão maxilar rápida em radiografias
cefalométricas de 54 pacientes realizadas antes da terapia, após a expansão e um ano
após os dados iniciais serem investigados A base do crânio não foi significantemente
afetada pela expansão; não ocorreu nenhuma alteração significativa no sentido ânteroposterior, entretanto foi notado um movimento temporário da maxila para frente. Houve
uma significativa rotação da mandíbula para baixo e para trás com o eixo de rotação na
posição do gônio. Porem, por causa do significativo aumento em comprimento do corpo
mandibular, a sinfise permaneceu inalterada na dimensão antero-posterior. A expansão
produziu um aumento significativo da dimensão vertical da face.
HAAS (1970) descreveu os fenômenos que ocorrem quando a expansão
maxilar é conseguida. A abertura da sutura no sentido infero-superior é triangular com o
ápice do triângulo voltado para a cavidade nasal. 0 processo alveolar dobra e move-se
lateralmente com a maxila. Quando a sutura palatina abre, a maxila move-se para baixo

e para frente provavelmente pela disposição das suturas maxilo-craniais. Estas suturas
são orientadas de tal maneira que o crescimento produz um vetor do movimento maxilar
para baixo

e

para frente. Desde que estas suturas são desarticuladas pelo

procedimento cla expansão maxilar, um efeito similar ao crescimento é manifestado no
deslocamento da maxila para baixo e para frente. A mudança na postura maxilar causa
urna rotação da mandíbula para baixo é para trás, o qual diminui o comprimento efetivo
da mandíbula e aumenta a dimensão vertical da fac:e inferior. HAAS (1970) afirmou que
quando a sutura palatina abre, o processo alveolar parece dobrar-se lateralmente
enquanto os processos palatinos descem inferiormente. Isto resulta em mudança
considerável da inclinação axial dos dentes posteriores.
BYRUM JR. (1971) avaliou trinta casos tratados com aparelhos de expansão
maxilar rápida e concluiu que a maxila moveu-se inferiormente. A altura facial total foi
influenciada pelo posicionamento inferior da maxila, suas estruturas dentais,

e um

aumento do plano mandibular, pois o bordo anterior da mandíbula se posicionou
posteriormente. 0 plano palatal mostrou pouca alteração porque a maxila moveu-se
uniformemente
WHITE (1972) comparou radiografias cefalométricas laterais e frontais de 30
pacientes que tinham sido tratados com aparelho fixo para a abertura da sutura palatina
mediana. Não ocorreram mudanças significativas na maxila, mandíbula, plano palatino,
plano oclusal, piano mandibular em relação à sela-rasio. Entretanto, a mandíbula exibiu
urn suave movimento para baixo e para frente devido as mudanças da oclusão.
LINDER-ARONSON e LINDERGREN (1979) analisaram um grupo de 23
indivíduos com idades entre 10 e 21 anos que apresentavam mordida cruzada posterior
e um pequeno overbite. Os indivíduos foram tratados pela abertura da sutura palatina
mediana (expansão rápida da maxila). Os resultados deste estudo não concordam com

autores que afirmam que a expansão rápida da maxila aumenta o ovedet e reduz o
overbite. A maxila move-se para baixo e normalmente para frente durante a abertura da

sutura e a recuperação total ocorre durante a estabilização. Não foi encontrado nenhum
efeito esquelético ou dentário desfavorável causado pela expansão rápida da maxila.
SILVA FILHO, VILLAS BOAS e CAPEL077A FILHO (1991) analisaram 30
crianças com idades variando entre 5 a 10 anos tratadas com expansão rápida da
maxila, utilizando o aparelho preconizado por Haas Os resultados do tratamento foram
feitos comparando-se o cefalograma inicial com um segundo cefalograma feito logo
após a fase ativa do tratamento. 0 comportamento da maxila no plano horizontal foi
avaliado por urna radiografia oclusal. As partes da maxila se rompem na sutura palatina
mediana, criando uma area triangular radiolúcida com sua base voltada para a região
anterior na qual a resistência das estruturas faciais é mais fraca. No plano frontal, a
separação das duas partes maxilares também segue um modelo triangular com sua
base para baixo e o centro de rotação localizado proximo da sutura frontonasal. A
magnitude dos aumentos pode ser listada em ordem decrescente como segue:
diâmetro transversal ao nível das coroas dos dentes, arco alveolar base maxilar e
,

cavidade nasa . 0 deslocamento da maxila tem um efeito direto na posição espacial da
mandíbula, quando relacionado com a base cranial anterior. A mandíbula gira para
baixo e para trás. Esta rotação mandibular induz outras alterações como a abertura da
mordida, inclinação do plano oclusal, aumento do ângulo do plano mandibular e o eixo
Y, e um deslocamento do mento para baixo e para trás.
VELASQUEZ, BENITO e BRAVO (1996), avaliaram 30 pacientes com idades
ao redor dos 12 anos que foram submetidos à expansão rápida da maxila, com a

finalidade de investigar a longo prazo as conseqüências deste tipo de tratamento. A
expansão foi realizada com o aparelho tipo Haas e as conclusões foram as seguintes.

30

três anos após iniciar o tratamento ortociontico, não foi observada nenhuma dtferença
vertical ou antero-posterior entre o inicio e o final do tratamento que pudesse ser
airibuida à expansão rápida da maxila. Concluíram também que as alterações
esqueléticas atribuidas à expansão rápida da maxila, tais como mordida aberta anterior
e rotação mandibular para posterior, parecem ser compensadas ou corrigidas no curso
do tratamento ortoclôntico. Esta compensação não parece ser conseqüência ou efeito
do tratamento, mas da função que permite clue

o crescimento desenvolva-se

normalmente sem grandes variações. As mudanças continuadas seriam uma
conseqüência do crescimento normal.
CAPELOZZA FILHO e SILVA FILHO (1997b) contestaram, com base nos
efeitos registrados na telerradiografia em norma lateral,

o avanço da maxila como

resultado da expansão ortopédica. Embora patente a ausência de deslocamento
espacial da maxila no sentido sagital, a separação das suas metades a impulsiona para
baixo, levando consigo os molares de ancoragem. Esse abaixamento da maxila e dos
molares superiores influencia a posição espacial da mandíbula, que exibe uma rotação
para baixo e para trás. Ao girar no sentido horário, a mandíbula induz alterações
cefalométricas significativas, como o aumento do ãlgulo do plano mandibular e do eixo
Y de crescimento, bem como da altura facial Antero-inferior. A tênue mudança imediata
que se constata no aumento do oveliet e nos argulos do perfil facial (NAP e ANB)
também são atribuídas à alteração espacial da mandíbula.
CHANG, McNAMARA JR. e HERBERGER (1997) compararam um grupo de
indivíduos que receberam expansão rápida da maxila (com aparelho de Haas) como
parte do tratamento ortodõntico total, com um grupo de indivíduos cujo tratamento
ortoclôntico não incluiu a expansão rápida da maxila. 0 terceiro grupo foi um grupo não
tratado. Os autores desejaram, com este estudo, examinar a longo prazo, os efeitos da

expansão rápica da maxila na mordida aberta e na posição antero-posterior da mesma
Este estudo não suporta a afirmação de que a mordida aberta (aumento da altura facial
antero-inferior ou abertura do ângulo do plano mandibular ou ambos) ocorre em
pacientes com maloclusões Classe I e ll tratados com expansão rápida da maxila. Além
disso, mostraram que expansão rápida da maxila não altera significantemente a
posição ântero-posterior maxilar a longo prazo. Portanto, parece contradizer a idéia de
que a mordida nos pacientes com alto ângulo do plano mandibular tende a abrir mais
rapidamente que nos pacientes com baixo ângulo do plano mandibular.

2.5 2.3 Alterações dentárias decorrentes da expansão rápida da maxila
HAAS (1961) observou que um espaço se abre entre os incisivos superiores ,
quando realizada a expansão rápida da maxila, e este espaço é a metade da distância
aberta pelo parafuso. Depois de realizados os cefalogramas frontais, verificou que as
raizes divergem em uma distância maior que as coroas durante a manipulação do
parafuso. Enquanto as raizes dos incisivos superiores continuam a divergir após cessar
a manipulação, as coroas inclinam para a linha média com rapidez. Somente quando
as coroas estiverem juntas é que as raizes começam a se mover medialmente para que
os incisivos tomem uma posição de inclinação original. Isto completa-se entre 4 a 6
meses.
DAVIS e KRONMAN (1969) investigaram os resultados que ocorrem em
conseqüência da abertura da sutura palatina mediana. Analisaram radiografias
cefalométricas e modelos de 26 crianças americanas brancas que foram submetidas a
expansão rápida da maxila. Foram analisadas antes da expansão e no final do período
de contenção (3-6 meses). Concluíram que a largura entre os molares aumentou em

um grau maior que os caninos e que os molares inferiores têm uma tendência a
acompanhar os molares superiores expandidos.
HEFLIN (1970), avaliou os efeitos da expansão rápida da maxila em
radiografias cefalométricas de 54 pacientes realizadas antes da terapia, após a
expansão e urn ano após os dados iniciais seem investigados. Concluiu que a
expansão produziu um deslocamento temporário dos primeiros molares superiores para
baixo, com nenhuma mudança significante no sentido ântero-posterior.
HAAS (1970), afirmou observando as reações dos incisivos centrais
superiores frente à expansão rápida da maxila, que os mesmos estão unidos pelas
fibras transeptais. Quando a sutura abre, as coroas dos incisivos superiores convergem
enquanto as raizes divergem, isto após cessar as forças da expansão, e então, as
coroas entram em contato e as fibras continuam puxando as raizes até que alcancem
sua inclinação axial original. Este ciclo dura em torno de quatro meses, sendo que a
inclinação axial pode oscilar ao redor de 50°.
WERTZ (1970), comparando 60 pacientes submetidos a expansão rápida da
maxila com dois crânios secos, concluiu que os incisivos centrais sempre se movem
mesialmente e geralmente tornam-se retos após o período de estabilização. Isto se
deve á tensão muscular causada pelo movimento ortopédico e pela ação das fibras
tran septais.
BYRUM JR. (1971), examinando 30 casos submetidos a expansão rápida da
maxila concluiu que os primeiros molares exibiram uma leve extrusão.
LINDER-ARONSON e LINDERGREN (1979) estudaram 23 indivíduos com
idades entre 10 e 21 anos que apresentavam mordida cruzada posterior. A distância
entre os primeiros molares superiores recidivou em média de 2,2 mm durante o período
de pós-contenção (5 anos). A recidiva correspondente a distância intercaninos foi de
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1 3 mm. Os resultados mostraram que o aumento final em largura entre os primeiros
molares superiores ao final de 5 anos pós-contenção, foi de 45 a 50% do que o
alcançado inicialmente pela expansão rápida da maxila.
Segundo HAAS (1980), os dentes inferiores acompanham a expansão
maxilar. Isso pode ser explicado porque a espessura do aparelho faz com que a lingua
esteja totalmente confinada dentro do arco mandibular. Ao mesmo tempo em que a
maxila está separada, as inserções do músculo bucinador também são movidas
lateralmente para longe dos dentes mandibulares, portanto a verticalização e expansão
dos dentes mandibulares ocorre.
BARBER e SIMMS (1981), analisaram os efeitos da expansão maxilar rápida
sobre a estrutura externa da raiz com o auxilio de microscópio eletrônico de varredura.
Utilizaram os pré-molares que serviram de ancoragem para a expansão palatal de 9
indivíduos portadores de mordida cruzada posterior e discrepância ósseo-dental
neciativa, pois estes dentes seriam extraídos em tratamento ortodôntico subseqüente.
Os pré-molares apresentaram reabsorção de raiz que ocorreu, em sua maior parte, na
superfície vestibular. De modo geral, quanto mais o dente suporte permaneceu em
contenção fixa, mais extensa foi a reabsorção da raiz. Os primeiros pré-molares
superiores que não foram utilizados como suporte e os primeiros pré-molares inferiores,
não mostraram nenhuma evidência de reabsorção. A reabsorção ativa foi o processo
predominante observado nos pré-molares "suporte" extraídos quase que imediatamente
após a expansão rápida. Estes foram examinados no microscópio eletrônico de
varredura, mas a reabsorção não foi detectada no exame radiográfico in vivo. Após a
reabsorção ativa, predominou o processo de reparo por deposição de cemento celular,
mas ainda houve alguma reabsorção mesmo após 9 meses de contenção.
LUTZ e POULTON (1985) iniciaram o procedimento da expansão maxilar aos
5 anos de idade porque

o alargamento precoce dos arcos dentais influencia

positivamente a adaptação muscular e altera os padrões eruptivos dos sucessores
permanentes em uma direção bucal, aumentando portanto, a estabilidade. A largura do
arco não se altera muito na dentição decidua dos S aos 7 anos de idade somente em
função do crescimento, mas aumenta com a erupção dos incisivos permanentes
superiores e inferiores especialmente na região dos caninos deciduos. Isto ocorre pelo
crescimento ósseo aposicional na mandíbula e pelo crescimento ósseo aposicional
mais crescimento na sutura palatina mediana na maxila. A largura intercaninos após a
expansão tende a diminuir depois da remoção da contenção. Os aumentos em largura
na região de segundos molares deciduos, primeiros pré-molares inferiores

e no

perímetro do arco superior e inferior foram mantidos. A maior largura do arco na area de
molares deciduos pode ajudar a resolver problemas com o perímetro do arco, mas é
menos efetiva em solucionar problemas de apinhamento dos incisivos do que ganhar
espaço na largura dos caninos. Os incisivos inferiores encontraram-se mais protruidos
após a fase de tratamento ativo.
SILVA FILHO, VILLAS BOAS e CAPELOZZA FILHO(1991) estudaram 30
crianças com idades variando entre 5 a 10 anos, tratadas com a expansão rápida da
maxila, utilizando o aparelho de Haas. Este aparelho não induz a qualquer modificação
na posição ântero-posterior da ancoragem dos molares. 0 efeito extrusivo que estes
dentes apresentam neste procedimento pode ser o causador da rotação mandibular no
sentido horário que é mais acentuada que a rotação maxilar.
SNODELL, NANDA e CURRIER (1993) utilizaram dados longitudinais em
radiografias PA para avaliar o crescimento em suas dimensões transversa e vertical
para 25 indivíduos do sexo feminino com idade variando entre 4 a 40 anos e 25
indivíduos do sexo masculino com idades variando entre 4 a 25 anos. Este estudo
indicou que existe um aumento médio na largura intermolares superiores (6-6) de 1.4

mm para os jovens entre 16 a 18 anos. Para os molares inferiores houve, entre os 7
aos 18 anos, uma diminuição de 0,5 mm para as jcvens, mas um aumento de 0,4 mm
para os jovens. A amostra foi analisada com base em oclusões de Classe I com
ausência de mordida cruzada, e pequeno apinhamento.
SILVA FILHO, MONTES e TORELLY (1995) estudaram 32 crianças com idade
variando entre 5 e 11 anos, submetidas a expansão rápida da maxila, analisadas através da
radiografia PA. Os incisivos centrais superiores refletem o efeito ortopédico da expansão diastema central. As coroas respondem menos que os apices radiculares.
LADNER e MUHL (1995), determinaram as relações entre a expansão dos
molares superiores e a separação da sutura palatina mediana que permite a separação
da maxila, a correlação com a inclinação dos dois processos alveolares, e com a
inclinação ou movimento de corpo dos dentes com o alvéolo. Ambos os aparelhos,
(quaddhélix e expansor) mostraram aumentos significantes na largura intermolares
inferiores. A expansão maior foi no grupo do quadrihélix. Esta diferença se deve a
discrepância transversa maior entre os grupos, nada tendo haver com o aparelho. No
grupo da expansão houve maior erupção dental. Embora o expansor não tenha a
mesma capacidade do quadrihélix de rotacionar molares, não houve diferença na
rctação destes dentes.
CAPELOZZA

FILHO

e

SILVA FILHO (1997b), descreveram algumas

alterações dentárias e seus efeitos nos incisivos centrais superiores em pacientes
submetidos a expansão rápida da maxila. A telerradiografia PA denota importância
acadêmica na definição radiografica da trajetória dos incisivos centrais superiores
durante a fase ativa e passiva da expansão. A conhecida abertura do diastema
interincisivos centrais durante as ativações do parafuso, reflexo do efeito ortopédico de
separação dos processos maxilares, não se da de forma paralela. Devido a provável
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participação das fibras gengivais, que impedem a total manifestação do efeito
ortopédico ao nível das coroas clinicas, os apices distanciam-se mais do que as coroas,
criando uma divergência apical. Esgotadas as ativações, essas mesmas fibras
gengivais dão inicio a mesialização reciproca dos incisivos centrais, fazendo-os retomar
posição previamente ocupada. No entanto, a correção da divergência apical não é
alcançada nesta fase de contenção visto que a reaproximagão dos apices é bem mais
lenta. Em síntese, o distanciamento entre os incisivos centrais implica em movimento
dentário de inclinação por restrição do movimento coronário causado pelas fibras
gengivais durante a disjunção maxilar. Durante a aproximação dos incisivos centrais,
agora na fase passiva da expansão, as fibras gengivais estiradas induzem as coroas a
movimentarem-se numa velocidade maior que as raizes, caracterizando também um
movimento de inclinação.
ERDINQ, UGUR e ERBAY (1999), avaliaram as mudanças esqueléticas e
dentais durante o tratamento da mordida cruzada posterior usando placa expansora
corn parafuso e quadrihélix, e compararam suas mudanças em relação a um grupo
controle. A largura intermolares e intercaninos aumentou. A inclinação axial dos molares
aumentou enquanto o ângulo interrnolares diminuiu com o quadrihélix. Embora a
mordida cruzada posterior tenha sido corrigida por ambos os aparelhos, o quadrihélix
exicliu menor tempo, mas o aparelho causou considerável inclinação vestibular nos
primeiros molares superiores.

2.5.2.4 Alterações na cavidade nasal decorrentes da expansão rápida da maxila
FAUGHT (1908), relata que têm sido diversas as opiniões a respeito da
relação entre obstruções respiratórias e respiração bucal na causa de irregularidades
dos dentes e das arcadas. 0 autor formulou um questionário a respeito do assunto e

encaminhou a um número de ortodontistas. As respostas foram estudadas e algumas
conclusões puderam ser tiradas:
a) 50% dos profissionais recomendaram tratamento cirúrgico da obstrução
prévia ou concomitante ao tratamento para o sucesso da Ortodontia:
b) 75% recomendaram esta cirurgia entre 15 e 17 anos;
C) 73% dos profissionais encontraram correlação em 2/3 dos casos entre
contração do arco superior e obstrução respiratória.
0 autor chegou as seguintes conclusões:
a) a etiologia ou inter-relação entre deformidade e distúrbio ainda permanece
sem esclarecimento;
b) a irregularidade dental na maioria dos casos esta associada mas não
dependente das alterações respiratórias;
C) a expansão maxilar é inútil a não ser que ocorra realmente a separação da
sutura intermaxilar vista através da criação do diastema entre os incisivos
centrais superiores.
É impossível aliviar a estenose provocada por adenóide e desvios de septo
por meio de expansão, estas devem receber tratamento das mãos do
oiorrinolaringologista antes da correção das irregularidades dentais. 0 retomo e a
normalidade das alterações nasais, levando a um crescimento normal, é a
conseqüência da expansão.
PULLEN (1912) expandia o arco maxilar para melhorar a passagem de ar, e
descruzar a mordida, com o objetivo de que o crescimento da face fosse retomado
sua normalidade. 0 autor também descreveu as características do respirador bucal
corno

:
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a) protrusão dentária;
b) maxilares e face estreitos;
c) expressão facial de tolo.
PULLEN (1912), afirmou que a passagem nasal é subdesenvolvida, e que
existe uma deflexão do septo nasal, um alargamento das conchas nasais, adenóides e
o aumento das tonsilas. A audição é prejudicada, e a criança fala em tom nasalizado. A
expansão do arco maxilar para melhorar a passagem de ar, e descruzar a mordida, tem
corno objetivo retomar o crescimento da face a sua normalidade.
KREBS (1959) estudou a expansão da sutura palatina mediana por meios de
implantes metálicos aplicados diretamente no paciente em pontos selecionados. A
largura nasal aumentou principalmente proximo do assoalho nasal. 0 aumento em
largura da cavidade nasal foi menor que antra os segmentos basais maxilares como
seria esperado uma vez que este esta localizado mais próximo do arco dental que do
assoalho da cavidade nasal.
THORNE (1960), realizou a expansão da sutura

e avaliou através de

radiografias oclusais tiradas com o indivíduo posicionado no cefalostato. A largura nasal
foi medida entre os contornos da parede lateral direita e esquerda da cavidade nasal.
Os indivíduos tratados foram mantidos em contenção em diferentes períodos. Um a
dois anos após a contenção, 23 indivíduos não mostraram nenhuma mudança ou
aumento na largura da cavidade nasal. Cinco indivíduos praticamente não tiveram
nenhuma contenção ou tiveram um período muito curto de contenção e mostraram
diminuição da largura nasal.
HAAS (1961) em seu estudo realizado em porcos e depois em seus pacientes
concluiu que o resultado nasal obvio da largura da maxila é o aumento da capacidade
intranasal que mostra a mesma estabilidade da mudança intermolares. As larguras da
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cavidade nasal e do assoalho inferior freqüentemente tornam a respiração nasal
possível em indivíduos que têm o habito de respiração bucal.
LINDER-ARONSON e ASCHAN (1963) avaliaram a influência da expansão da
sutura palatina mediana na função nasal, expressando a resistência à respiração nasal.
Estudaram 10 indivíduos que receberam indicação ortocfóntica e rinológica para a
expansão rápida da maxila. A resistência nasal a respiração é abaixo do normal após a
expansão da maxila. Um ano após, esta diferença é praticamente a mesma. Isto quer
dizer que a função nasal melhora em cada caso tratado pela expansão da maxila.
HAAS (1965) afirmou que quando a max la se separa através da expansão
rápida, as paredes da cavidade nasal movem-se lateralmente. Sendo encaixada pelas
paredes, a concha nasal retira-se do septo. 0 assoalho do nariz abaixa pela dobra
lateral do processo alveolar e deixa as margens do processo palatino livres para
abaixarem. 0 efeito total é um aumento da capacidade intranasal.
WERTZ (1968) pesquisou as mudanças na passagem aérea decorrentes da
expansão rápida da maxila com o objetivo de medir a capacidade e permeabilidade
nasal devido a abertura da sutura palatina. Utilizou uma mascara nasal modificada para
avaliar a respiração durante a inspiração e expiração em dois grupos, antes da abertura
da sutura, no momento em que a sutura estava aberta e após três meses de contenção.
A conclusão que o autor chegou é que não se justifica a abertura da sutura palatina
corn o único propósito de aumentar a permeabilidacle nasal, a não ser que a obstrução
se apresente na porção antero-inferior da cavidade nasal

e que haja também

deficiência transversal da maxila.
HAAS (1970), analisou 32 indivíduos onde radiografias PA foram utilizadas
antes e depois da expansão do palato e pelo menos um ano depois de removida toda a
contenção maxilar. Essas radiografias foram examinadas com atenção para verificar a
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la -gura da cavidade nasal e a base apical. Tangentes verticais paralelas foram
construídas nos pontos de maior convexidade nas paredes laterais

e na maior

concavidade da ponta zigornatico-alveolar. Este ponto na crista representa a
proximidade da união do osso alveolar e do osso basal na area do primeiro molar
permanente. Urna medida linear foi tirada através de cada par de tangentes para gravar
a largura nasal e a largura da base apical nos três estágios a serem estudados. Em
todos os casos, aumentou a largura na base apical e na cavidade nasal. A expansão
maxilar em todas as instâncias foi alcançada em 5 anos precedentes as medidas finais.
Estes casos foram contidos com aparelhos estabilizadores por pelo menos 90 dias
seguidos da separação da sutura palatina. Com base nesta esmagadora evidência
pode ser esperado que a expansào da maxila, excluindo o processo alveolar é
absolutamente permanente se a técnica prescrita for seguida.
WERTZ (1970) estudou 60 casos submetidos a expansão rápida da maxila, e
como suplemento foram estudados dois crânios sacos: um adulto e um na dentição
mista. Entre outras medidas, o autor analisou a maxima largura da cavidade nasal. No
momento da estabilização verificou que a cavidade nasal ganhou em média 1,9 mm,
com uma média variando entre 0,5 a 4 mm. Na remoção do aparelho o ganho da
cavidade nasal foi estável em 65% dos casos, em 11% ganhou 0,5 mm e em 24%
perdeu 0,5 mm. Quanto mais velho o indivíduo, menor o grau das alterações
esqueléticas.
BROGAN (1977) realizou a expansão rápida em 516 casos no quais os
indivíduos apresentavam problemas de espaço aéreo nasal, deformidade do septo,
rinite alérgica e asma, apresentando portanto, respiração bucal habitual. A mordida
cruzada estava geralmente associada e a expansão da maxila proporcionava um
aumento da largura da maxila corrigindo assim, esta mordida cruzada e facilitando a

correção de maloclusões de Classe III. Com a expansão obteve-se uma melhora na
respiração nasal em 80% dos indivíduos. Indivíduos com asma e doença alérgica
apresentaram :33% de melhora. Para a efetividade da expansão é necessário um
dispositivo rígido que produza força suficiente para movimentar dentes e osso, ou seja,
força ortopédica, e, ainda que a expansão minima seja de 7 mm, a contenção deve ser
de 2 anos, e mais 18 meses de contenção noturna.
WERTZ (1977) estudou 56 casos, cujas idades variavam entre 8 a 29 anos.
Verificou que após a abertura da sutura, a cavidade nasal aumentou em média 1,5 mm.
Após a remoção do aparelho, tanto a cavidade nasal quanto a largura maxilar obtidas
foram mantidas e nos grupos com idades mais avançadas não houve quase nenhum
ganho de largura da cavidade nasal.
HAAS (1980), afirmou que casos de estenose nasal são caracterizados por
respiração bucal e constrição da abertura nasal com a concha comprimida contra o
septo. Em seu estudo a longo prazo, HAAS (1980) verificou que em nenhum caso
houve perda da largura da cavidade nasal obtida com a expansão rápida da maxila.
TIMMS (1984) estudou um grupo de 200 casos de mordidas cruzadas, e
constatou que a doença respiratória era 3,4 vezes mais prevalente que em um grupo
controle de 200 casos com outras maloclusões nas quais não foram encontradas
mordidas cruzadas. Para o espaço aéreo poder ser alargado pela expansão maxilar
rápida, as coarias devem estar muito próximas ou tocando o septo nasal. A expansão
maxilar rápida oferece um aumento natural da função fisiológica.
BISHARA e STALEY (1987) após uma revisão de literatura concluíram que o
efeito da expansão rápida da maxila no espaço aéreo nasal aumentará em grande
extensão dependendo da causa, localização e severidade da obstrução nasal. Portanto,
os efeitos podem variar desde uma pequena mudança até uma grande diminuição da
resistência nasal.
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Segundo GRAY (1987) a utilização da expansão rápida da maxila tem obtido
bons resultados. É um dos poucos procedimentos não cirúrgicos considerados eficaz
na melhoria da capacidade respiratória e prevenção de problemas dentais em idades
precoces entre 4 a 7 anos. Além disso a expansão rápida da maxila é uma técnica que
apresenta pouco efeito adverso, não é traumática nem dolorosa.
HARTGERINK (1987)

estudando indivtluos que foram submetidos a

expansão rápida da maxila mediu a resistência da passagem aérea nasal antes do
procedimento e após 9 a 12 meses. A expansãc rápida da maxila pode diminuir a
resistência nasal em algumas pessoas e, na média, este efeito parece ser estável em
urn período de um ano. As altas forças resultanies da expansão rápida da maxila
podem provavelmente também induzir a uma remodelação dos ossos da cavidade
nasal somados ao que ocorre com o crescimento. A explicação tradicional para a
influência da expansão rápida da maxila na resistência nasal é baseada na separação
lateral das paredes da cavidade nasal, que ocorrem juntamente com a expansão do
arco dental. 0 aumento da distância entre as paredes laterais da cavidade nasal e o
septo nasal pode diminuir a resistência nasal pelo alargamento da seção transversal da
passagem nasal para facilitar a respiração. Isto pode ser similar aos efeitos vistos com
crescimento e desenvolvimento, mas com um efeito mais rápido e imediato.
WARREN et al. (1987) avaliou os efeitos da expansão rápida da maxila e
expansão cirúrgica sobre o tamanho do espaço aéreo nasal no sentido de melhoria de
respiração especificamente. Os resultados encontrados demonstraram que o espaço
aéreo nasal aumentou significativamente tanto no grupo com expansão rápida quanto
no grupo com expansão cirúrgica. Embora os resultados demonstrem de maneira geral
melhora da capacidade nasal, 1/3 dos indivíduos em ambos os grupos não obtiveram
melhora suficiente para eliminar a respiração bucal. Baseado neste estudo, a conclusão

final é de que a indicação de expansão maxilar, corn objetivo especi fi co de melhorar o
espaço aéreo não se justifica.
SNODELL, NANDA e CURRIER (1993) utilizaram dados longitudinais em
radiografias PA para avaliar o crescimento em suas dimensões transversa e vertical
para 25 indivíduos do sexo feminino com idade variando entre 4 a 40 anos e 25
indivíduos do sexo feminino do sexo masculino com idades variando entre 4 a 25 anos.
A porcentagem de aumento da largura nasal foi maior que qualquer outra medida
transversa. 0 aumento foi de 25% para os indivíduos do sexo feminino

e 33% para

os indivíduos do sexo masculino na faixa de 6 a 18 anos de idade. A maior parte dos
indivíduos do sexo masculino e alguns indivíduos do sexo feminino não completaram
seu crescimento em largura nasal até a idade de 20 anos.
SILVA FILHO, MONTES

e TORELLY (1995),

avaliaram a eficácia da

expansão rápida da maxila em 32 crianças entre 5 e 11 anos de idade, através da
radiografia PA. Com a expansão existe um real efeito ortodõntico, até mesmo em
idades precoces, e o aumento máximo de largura registrado para a cavidade nasal
corresponde a 43% da largura alcançada na região alveolar.
CAPELOZZA FILHO e SILVA FILHO (1997b), retrataram e analisaram os
efeitos, ortopédico e ortodântico, suscitados pela expansão rápida da maxila cujas
magnitudes são determinadas pela resistência estrutural dos ossos faciais e base do
crânio. Estes efeitos foram analisados pelos autores na radiografia PA, uma vez que a
expansão rápida da maxila imprime alterações ortopédicas positivas restritas ao
complexo nasomaxilar. A análise frontal da ruptura ortopédica maxilar, evidenciou uma
abertura máxima nas proximidades do parafuso, a qual se reduz paulatinamente em
direção a parte superior da cavidade nasal. Esse comportamento confirmou a abertura
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da maxila de forma triangular no plano frontal, com o centro de rotação proximo a sutura
frontomaxilar. A relevância da telerradiografia frontal consistiu em mostrar a
remodelação na conformação interna do nariz e quantificar o aumento da capacidade
intranasal, especialmente no terço inferior, a medida que as paredes laterais da
cavidade nasal são deslocadas lateralmente, levando consigo o corneto nasal inferior. A
remodelação estrutural na cavidade nasal, com aumento médio de 2 mm na parte
inferior, tem analogia com o aumento na permeabilidade nasal após a expansão rápida
da maxila.
HAHN et al. (1999), realizaram um estudo cuja amostra consistia de 27
indivíduos com idades variando entre 6 a 11 anos, portadores de mordida cruzada
posterior, e avaliaram o volume da cavidade nasal antes e após a expansão rápida da
maxila. Após 90 dias de contenção, ocorreu uma diminuição da resistência nasal,
aumento na permeabilidade nasal, aumento na area minima de secção transversa e
aumento no volume nasal.
BERGER et al. (1999), usaram uma série de fotografias frontais para medir e
comparar as mudanças nas dimensões faciais de pacientes submetidos a expansão
rápida cirúrgica e ortopédica e para correlacionar as mudanças de tecidos moles com
as mudanças esqueléticas. A largura do tecido mole do nariz aumentou 2 mm durante o
tratamento. Ambos os grupos ortopédicos e cirúrgicos mantiveram este aumento
durante todo o período de observação. Esta mudança está próxima a mudança
esqueletal na largura da cavidade nasal usando estudos prévios onde foi analisada na
radiografia PA.

2.5.2.5 Contenção e recidiva da expansão rápida da maxila
Segundo THORNE (1960), os pacientes que após a expansão rápida da
maxila com aparelho fixo, utilizaram a contenção por um a dois anos, não mostraram
diferenças signíficantes, já os que praticamente não utilizaram contenção mostraram
diminuição no ganho apical e largura da cavidade nasal.
ZIMRING

e

ISAACSON (1965), invesTigaram a quantidade de forças

presentes durante a fase de contenção do tratamento e avaliaram esta informação com
respeito a duração ótima que a contenção deveria ser mantida. A contenção dos casos
de expansão rápida da maxila não depende da presença de osso na sutura mediana
aberta. A contenção nestes casos conta com a criação de uma relação estável nas
articulações da maxila com outros ossos do esqueleto facial. Portanto, somente o
aparelho que faz a expansão rápida da maxila servirá para que a contenção seja
efetiva.
HAAS (1970) afirma que os dentes posteriores, cujas inclinações axiais são
modificadas pela expansão rápida da maxila, são rapidamente controlados no
tratamento subseqüente com um aparelho removível. Uma placa de acrilico é colocada
em 48 horas após a remoção do aparelho fixo, e o acrílico é desgastado naqueles
dentes que devem inclinar-se lingualmente.
EKSTROM, HENRIKSON e JENSEN (1977) realizaram um estudo para obter
médias objetivas do grau de mineralização nas suturas abertas após a expansão rápida
da maxila, bem como nas suturas próximas a esta. Foi utilizado como amostra uma
criança do sexo masculino na idade de 10 anos com base apical maxilar estreita e
mordida cruzada bilateral. Os achados sugerem que após 3 meses o processo de
mineralização da sutura expandida esta completamente estabelecido. As medidas
mostram que o componente mineral das suturas aumenta rapidamente no primeiro mês

após a sutura estar completamente aberta. Nos ossos ao redor da sutura,
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componente mineral diminui rapidamente durante o primeiro mês, mais tarde retoma ao
nível inicial.
HICKS (1978) analisou 5 pacientes com idades variando entre 10 a 15 anos,
corn mordida cruzada posterior, tendo sido realizada uma expansão lenta da maxila. A
fase de expansão variou entre 8 a 13 semanas. Os aumentos na largura do arco dental
variaram entre 3,8 mm a 8,7 mm. A separação esqueletal da maxila foi de 16 a 30% do
aumento da largura linear do arco dental. A inclinação dos molares para vestibular e
dos segmentos esqueletais também contaram para o aumento da largura do arco
dental. Os achados pós-expansão indicaram que os aumentos esqueletais foram
estáveis nos pacientes que receberam contenção fixa. Pequenas diminuições
esqueléticas foram observadas naqueles indivíduos com contenções removíveis.
TIMMS (1978), avaliando a contenção após a expansão maxilar rápida
considerou três fatores:
a) após a expansão ativa existe uma força de recuo elástico efetiva durante
algumas semanas;
b) a remoção do aparelho após três meses toma insignificante esta tendência
recidiva;
c)

o reparo e orientação do tecido conjuntivo colageno, com eliminação das
areas edematosas na região de tensão excessiva (por exemplo: sutura
palatina mediana) é um processo mais longo;

d) a remodelação do osso é urn processo lento e prolongado, que se
apresenta ativo no periodonto dois anos após a expansão rápida.
BROGAN (1977) recomendou, após estudar 516 casos submetidos a
expansão rápida da maxila, que para a efetividade da expansão é necessário um
dispositivo rígido que produza força suficiente para movimentar dentes e osso-força

ortopédica e ainda que a expansão minima seja de 7 mm, contenção de dois anos e
mais 18 meses de contenção noturna.
WERTZ (1977) analisou 56 casos submetidos a expansão rápida da maxila
corn idades variando entre 8 a 29 anos e concluiu que a expansão maxilar foi efetiva
em ,:odos os casos, mas nos pacientes mais velhos o componente ortopédico foi menor.
A maxila sempre se moveu para baixo e moveu-se em variados graus: de suavemente
para posterior até significantemente para anterior durante a abertura da sutura. Quase
todo o movimento voltou a forma original durante a estabilização. A largura esquelética
da maxila pode ser expandida sem recidiva nos pacientes mais jovens (abaixo de 18
anos de idade). Entretanto, pacientes mais velhos (acima de 18 anos de idade) com
freqüência perdem muito mais em largura que a alcançada na expansão. Nos pacientes
mais jovens, a mandíbula permanentemente rotaciona abrindo menos que um grau.
Segundo TIMMS (1978), a remineralização da sutura palatina mediana não
assegura a estabilidade da disjunção e não indica que a contenção pode ser eliminada,
pois o osso formado é uma reação natural dos osteoblastos à tensão e pode ser
removido tão facilmente quanto foi depositado. Tendo em vista a possibilidade de
alguma recidiva após a disjunção deve ser feita sobre correção, e um período de
contenção de 2 1/2 anos, que deve ser usado para completar a correção da maloclusão.
HAAS (1980), reavaliou dez casos tratados com expansão rápida da maxila
para estudar seus efeitos tempo depois de terminado o tratamento. Muitos autores
citam como efeito indesejável da expansão rápida da maxila o movimento desta para
frente. HAAS (1980), afirmou que este efeito é passageiro e que para manter a maxila a
frente (casos de Classe Ill), é necessário protrai-la por um período de aproximadamente
seis meses enquanto as suturas maxilo-craniais se reorganizam. Outro efeito
indesejável citado na literatura é a abertura da mordida em indivíduos submetidos a

expansão rápida da maxila, contra-indicando o procedimento para tais indivíduos.
Segundo HAAS (1980), o procedimento não deve ser contra-indicado nestes casos,
pois os mesmos podem ser controlados com o uso de mentoneira vertical. Naqueles
casos onde há apinhamento, utiliza-se a expansão rápida da maxila como maneira de
ganhar espaço no arco, e assim evitar exodontias de pré-molares. Qualquer caso que
exiba a necessidade de alargar ou manipular a base maxilar dependendo de soltá-la de
suas articulações deve ser realizada a expansão rápida da maxila. Esta técnica
ortopédica exige que a maioria, senão todos os casos devem ter o arco mandibular
completamente contido pelo arco maxilar na conclusão do procedimento. Dez
milimetros devem ser considerados o mínimo e doze milimetros a média da expansão.
Essa sobrecorregão é explicada porque a expansão conseguida através da dobra
alveolar, compressão da membrana periodontal, deslocamento lateral dos dentes

e

extrusão dentaria sera perdida, por isso a necessidade de sobrecorregão. Os casos
mostrados por HAAS (1980), demonstraram total estabilidade na expansão da distância
intercaninos inferiores

e 9

a 12 mm de expansão superior permanecendo

absolutamente estáveis. Estes estudos relatados pelo autor estão sem contenção
superior de 6 a 14 anos, e sem contenção inferior de 4,5 a 12 anos.
BROSH et al. (1998) determinaram modelos de tensões acumuladas e
dissipadas durante a fase ativa e de contenção da expansão rápida do palato e
compararam estes achados com o fenômeno de recidiva que ocorre após a remoção do
aparelho. A conclusão foi que as tensões e a expansão aumentam progressivamente e
concomitantemente durante a fase ativa do tratamento e, que as tensões da fase ativa
foram provavelmente desenvolvidas por causa de respostas imediatas ou tardias do
complexo maxilar. A resposta de carga imediata que ocorreu durante as ativações do
parafuso foi principalmente uma resposta de cargas nos dentes que foram comprimindo

o ligamento periodontal e o osso alveolar. As cargas da fase de contenção consistem
de um estagio tardio caracterizado pela manutenção dos níveis de carga,
provavelmente relacionados com cargas de recidiva. Essas cargas são desenvolvidas
devido à tendência do complexo maxilar (dentes, processo alveolar, osso maxilar e
suturas circumaxilares) voltar a sua posição original do pre-tratamento.
VARDIMON

et al. (1998a) determinaram

o

modelo de fechamento

(mineralização) da sutura palatina mediana após o tratamento com expansão rápida da
rraxila. A sutura requer diferentes períodos de contenção em seus diferentes locais. A
região anterior da sutura requer um período de començão maior que a região posterior.
Esta recomendação é suportada pelo fato de a região intercaninos apresentar uma taxa
maior de recidiva (46 a 77%) após a expansão rápida do palato, comparada com a
região intermolares (taxa de recidiva de 27 a 55%). Embora outros fatores como
adaptação muscular, inclinação dental, deslocarrento dental e dobra do processo
alveolar sejam contribuintes para a recidiva, a recidiva da sutura, particularmente na
região anterior, requer rigorosa contenção (ocasionalmente fixa na região anterior).
VARDIMON et al. (1998b) determinaram também, a interação entre os quatro
constituintes da expansão rápida do palato (inclinação dental, deslocamento dental,
deslocamento da sutura, e dobra e inclinação do processo alveolar) durante e após a
expansão rápida do palato em conjunção com o processo de ossificação da sutura. A
mineralização da sutura geralmente ocorre durante a fase de contenção na qual a
região anterior requer um período de contenção maior que a posterior para que ocorra
por completo o processo de mineralização. São necessárias radiografias oclusais
durante o tratamento com a expansão para confirmar se o fechamento da sutura foi
obtido, e para predizer o período de contenção necessário para que a região anterior da
sutura complete o seu processo de mineralização.

SO

3 PROPOSIÇÃO

Através da avaliação cefalométrica, em norma póstero -anterior das dimensões
transversais esqueléticas e dentárias em individuos, em fase de dentadura mista ou
inicio da permanente submetidos a expansão rápida da maxila utilizando-se medidas
lineares em telerradiografias póstero-anteriores:
a) avaliar as dimensões transversais dentárias e esqueléticas;
b) apontar as alterações que a expansão rápida da maxila propicia no
resultado do tratamento clinico;
C) utilizar a telerradiografia póstero -anterior para analisar os efeitos da
expansão rápida da maxila.

4 CASUISTICA E MÉTODOS

4.1 CASLASTICA

4.1.1 Seleção da Amostra
Foi analisado um conjunto de 36 telerradiografias póstero-anteriores de 12
indivíduos leucodermas, em fase de dentadura mista, portadores de mordida cruzada
posterior uni ou bilateral, os quais foram submetidos a expansão rápida da maxila,
sendo 6 do sexo masculino e 6 do sexo feminino, com idade variando entre 5 e 16
anos. Os indivicluos eram moradores de Florianópolis e região metropolitana e foram
tratados na Universidade Federal de Santa Catarina, com sede na mesma cidade. Para
cada indivíduo foram preenchidas fichas contendo os dados pessoais e dados clínicos.
Corno parte da documentação de cada indivíduo foram feitas fotografias e slides extraorais

e intra-orais,

radiografias oclusais, radiografia panorâmica dentária,

e

telerradiografia em norma lateral. Foram também realizados modelos de estudo.
As tomadas radiográficas foram realizadas em um laboratório de radiologia em
três tempos distintos (Ti, T2, T3). 0 laboratório seguiu a norma preconizada por
BROADBENT (1931) para a realização das telerradiografias. Os dados analisados e
coletados nas telerradiografias foram anotados em um prontuário desenvolvido para
este fim (Apêndice 1). Posteriormente os dados foram consolidados em uma tabela e
encaminhados para o tratamento estatístico.

4.1.2 Análise Estatística
As medidas cefalométricas foram submetidas a analise de variância (ANOVA)
para comparações de médias em função do tempo de tratamento e sexo. Visando
venficar as diferenças das medidas cefalométricas entre os tempos do tratamento,
foram realizados os testes de Tukey. Para os pares de média que foram
estatisticamente signrficantes foi possível constatar os tempos de tratamento em que as
diferenças ocorreram. Os dados foram apresentados como estatística descritiva e
graticos de caixas e delimitadores.

4.2 MÉTODOS

4.2 1 Fase Clinica

4.2 1.1 Descrição do procedimento terapêutico
Os indivíduos foram examinados e avaliados através do exame clinico
odontológico. Todos os indivíduos selecionados possuíam algum grau de maloclusão
corn constrição maxilar. A constrição maxilar foi em primeiro momento determinada pela
avaliação da forma do arco dentário superior, e em segundo momento pela avaliação
da relação oclusal entre os arcos superior e irferior. Aqueles indivíduos que não
possuíam atresia maxilar ou mordida cruzada posterior foram descartados, bem como
aqueles indivíduos que apresentavam dentes cariados, fraturados ou estavam na fase
de esfoliação dos dentes que serviriam como ancoragem. A expansão rápida da maxila
foi o método escolhido para realizar a correção da constrição maxilar. 0 aparelho
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utilizado para o tratamento foi o disjuntor maxilar (figura 1) preconizado por HAAS
(1961, 1964, 1970, 1980).

FIGURA 1 - DISJUNTOR
4.2.1.1.1 Disjunção
0 material utilizado para confecção do disjuntor maxilar de Haas foi o
seguinte:
a) material permanente:
- moldeiras;
- aparelho de solda Blaser;
- aparelho de solda ponto;
- espátula de cera número 7;
- isqueiro;
- lamparina;
- peça reta;
- micromotor;
- contra-ângulo.

b) material não permanente:
- alginato;
- gesso;
- pó de acrílico auto-polimerizante (polímero);
- liquido de acrílico auto-polimerizante (monômero),
- fio de aço inoxidável 0,40 mm,
- anéis pré-fabricados;
- parafuso expansor;
- solda de prata 45%;
- pedras montadas para polimento do acrílico;
- pedras montadas para polimento da solda;
- branco de Espanha;
- discos de feltro;
- pasta profilática;
- taças de borracha;
- cimento de ionômero de vidro;
- pasta para solda;
- lâmina de cera n° 7;
- álcool.
0 aparelho utilizado (figura 1) foi confeccionado segundo as características
preconizadas por HAAS (1961, 1964, 1970, 1980) para obter a disjunção da maxila.
Este aparelho é definido como sendo dento-muco-suportado, pois a ancoragem é
obtida com o apoio do aparelho em elementos dentais e na mucosa palatal. A técnica
de confecção é denominada direta-indireta.

C

Inicialmente, os anéis foram adaptados nos primeiros molares deciduos ou
primeiros pré-molares e nos primeiros molares permanentes superiores, após terem
sido previamente separados. Com os anéis em posição nos dentes procedeu-se a
moldagem. Os anéis foram para ela transferidos e c gesso foi então vazado, sob suave
vibração, para evitar o deslocamento das pegas. Em seguida, as barras vestibulares e
palatinas de fio de ago inoxidável com 1,15 mm de diâmetro, foram adaptadas corn o
máximo de contato possível na altura do terço cervical dos anéis e dos segundos
molares decíduos ou segundos pré-molares não anelados. A soldagem foi feita de
forma rígida para aumentar a resistência da unidade de ancoragem.
Antes de se proceder a soldagem das barras linguais, foi feita adaptação
anterior e posteriormente até o terço médio dos anéis dos dentes suportes e as barras
linguais foram contornadas sobre o palato em direção à sutura palatina mediana, tendo
sido incluídas no acrílico. Um parafuso expansor (SUMMIT) foi montado em uma lamina
de cera perpendicular ao seu longo eixo. A base desta lamina acompanhou o contorno
de palato, de tal modo que, o centro do parafuso superpôs a rafe palatina e suas
margens laterais foram afastadas da superfície do palato cerca de 1,0 mm. No sentido
antero-posterior, o parafuso foi posicionado entre as coroas dos primeiros molares
permanentes e primeiros pré-molares e, de forma que, a ativação foi feita de anterior
para posterior.
Com o modelo previamente isolado, a resina acrílica de autopolimerização foi
aplicada, cobrindo o parafuso e as barras linguais. 0 aparelho foi então removido do
modelo de gesso

e a lâmina de cera eliminada expondo o orifício do parafuso para

permitir, posteriormente, sua ativação. Em seguida, procedeu-se

o recorte para

acabamento do acrílico e polimento do aparelho, de tal modo que todas as bordas e
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arestas em contato com a mucosa palatal estivessem livres e arredondadas. Observouse que a parte de acrílico foi limitada à área do palato situada entre os primeiros prémolares e os primeiros molares, evitando invadir os tecidos que possuem rica
vascularização, ou seja, as rugosidades palatinas, as margens gengivais livres, o tecido
que recobre os foramens alveolares posteriores e a parte mais alta do palato. Foi
utilizada a resina acrílica transparente, de fornia que possibilitasse a visualização da
região da mucosa palatal, por ela pressionada, durante a fase ativa do tratamento.

4.2.1.1.2 Cimentação
Precedendo à cimentação, foi realizada a profilaxia dos dentes superiores e,
após a assepsia e preparo do aparelho, este foi fixado aos dentes-suporte com cimento
de ionômero de vidro em isolamento relativo.

4.2.1.1.3 Ativação
Imediatamente após o aparelho ter sido cimentado, o parafuso foi ativado uma
volta completa, em um período de quinze minutos, com uma ativação de um quarto de
volta (aproximadamente 0,25 mm) a cada cinco minutos. Sob orientação profissional, a
ativação foi feita pelo responsável, para verificar o seu nível de compreensão
sobre o procedimento. 0 responsável foi instruido para ativar o parafuso um quarto de
volta a cada doze horas, sendo a chave inserida e movimentada no sentido de anterior
para posterior, de acordo com a posição do parafuso. Para evitar a deglutição ou
aspiração acidental da chave usada na ativação, foi amarrado um pedaço de cordon6
que, por sua vez foi mantido entre os dedos de quem fez as ativações.
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Os pacientes foram observados ern intervalos de

7

e

14

dias

aproximadamente, e a ativação foi interrompida quando se obteve a largura palatal
desejada, ou seja quando as cúspides vestibulares dos primeiros molares superiores
estavam 2 a 3 mm vestibulares ás cúspides vestibulares dos primeiros molares
inferiores, ocorrendo normalmente no décimo quarto dia a partir do inicio da ativação.
Como em muitos procedimentos ortodtnticos, é recomendável

a sobre-

correção, para permitir a subseqüente verticalização dos dentes inclinados

e a

remodelação do processo alveolar.
No momento em que a ativação foi encerrada, o aparelho foi estabilizado para
evitar o retomo do parafuso durante as funções mastigatória e muscular. A estabilização foi
feita com fio de amarilho duplo inserido e amarrado no or if ício e também com acrilico de
rápida polimerização, colocado sobre o parafuso, unindo na linha mediana, as duas
metades de acrílico que foram separadas durante a disjunção. 0 aparelho, assim
estabilizado, permaneceu na boca por três meses, atuando como contenção.
Após este período, o aparelho foi retirado e substituído por uma placa de

contenção removível, por um período de três meses.

4.2.2 Telerradiografias e Cefalograma
As telerradiografias realizadas nesta pesquisa seguiram técnica preconizada
por BROADBENT (1931).
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4.2.2.1 Elaboração do cefalograma
Para cada telerradiografia frontal (póstero-anterior ou PA), foi confeccionado
um cefalograma em papel ultraphan l .
0 material utilizado para a confecção do cefalograma foi o seguinte:
a) material permanente: negatoscópio de luz branca;
b) material não permanente:
- lapiseira grafite 0,5 mm;
- grafite 0,5 mm 2B;
- borracha;
- régua milimetrada;
- folha de papel ultraphan l ;
- fita adesiva;
- folha de papel A4;
- paquimetro digital (eletrônico) Brown & Sharpe.
O cefalograma foi composto das seguintes estruturas anatômicas (figura 2):
a) tábua externa dos ossos da calota craniana (1);
b) processo mastáide do osso temporal (2);
C) sutura coronal, união dos ossos frontal e parietais (3);
d) sutura sagital, união dos ossos parietais (4);
e) sutura lambdóide, união dos ossos parietais e occipital (5);
f) superfície lateral do processo frontal do osso zigomático e arco zigornátioo,
incluindo o key ridge (6);

Cephalometric Tracing Pads, 8" x 10".003 matte acetate. Summit Orthodontic Services (1- 800- 32 1
9124).

-
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g) superfície infratemporal da maxila na área da tuberosidade, que se estende
lateralmente para baixo do key ridge, após a erupção dos primeiros
molares (7);
h) processo jugal (8);
I) corpo da mandíbula (9);
j) ramo da mandíbula (10);
I) processo condilar (11);
m) incisura antigonial (12);
n) secção transversal do arco zigomático (13);
o) sutura fronto-malar (14);
p) contorno orbitário (15);
q) superfície inferior da lâmina orbitária do osso frontal (16);
r) linha obliqua (17);
s) plano do osso esfenáide (18);
t) sela tircica (19);
u) crista galli (20);
w) septo nasal (21);
v) soalho da cavidade nasal (22);
x) paredes laterais da cavidade nasal (23);
y) espinha nasal anterior (24);
z) dentes (25).

FIGURA 2 - ESTRUTURAS ANATÕMICAS QUE COMPÕEM O CEFALOGRAMA

4.2.2.1.1 Pontos cefalométricos
Sob o cefalograrna previamente descrito, foram marcados os seguintes pontos
cefalométricos (figura 3):
a) ponto localizado sobre o processo jugal, na junção com o contorno da
tuberosidade maxilar, o qual representa a proximidade da união do osso
alveolar e do osso basal na área do primeiro molar permanente (J);
b) ponto do contorno da cavidade nasal ria área da maior largura da porção
inferior, o qual na perspectiva frontal está localizado mais lateralmente na
abertura piriforme (NC);
C) ponto localizado na margem medial da sutura fronto-zigomâtica em sua
interseção com o contorno do bordo interno da órbita (Z);
d) ponto localizado na borda lateral marginal inferior da mandíbula, no nível
das protuberâncias antegoniais (Ag);
e) ponto localizado na superfície mesial dos incisivos centrais superiores, na
região do ponto de contato entre estes dois dentes (Cl);
f)

ponto localizado no ápice radicular dos incisivos centrais superiores, na
região cortada pelo longo eixo destes dentes (RI);

g) ponto localizado na porção vestibular e oclusal da coroa dos primeiros
molares superiores direito e esquerdo (CR).

FIGURA 3- CEFALOGRAMA COM OS PONTOS CEFALOMÈTRICOS UTILIZADOS: J, NC, Z, Ag, CI, RI, CM, RM, CR

4.2.2.1.2 Demarcação dos pontos projetados
Os pontos foram projetados nos dentes perpendicularmente ao plano oclusal:
a) CM: ponto localizado na superfície vestibular da coroa do primeiro molar
superior permanente direito e esquerdo, determinado por uma reta traçada
perpendicular e superiormente 4 mm ao plano de oclusão (figura 4),
b) RM ponto localizado tangenciando a superfície vestibular das raizes dos
primeiros molares superiores, determinado por uma reta traçada
perpendicular e superiormente 18 mm ao plano de oclusão (figura 5).

4.2.2.1.3 Linhas e planos cefalométricos utilizados na telerradiografia frontal
Sobre os pontos demarcados, foram traçadas linhas que serviram como
auxiliares para demarcação de outros pontos e para algumas medidas (figura 6):
a) linha facial frontal (LFF): união dos pontos Z e Ag;
b) plano de oclusão (L0): plano determinado pela linha média de oclusão dos
primeiros molares superiores direito e esquerdo.

FIGURA 4- CEFALOGRAMA COM O PONTO CEFALOMETRICO PROJETADO CM
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FIGURA 5- CEFALOGRAMA COM 0 PONTO CEFALOMETRICO PROJETADO RM

FIGURA 6- CEFALOGRAMA COM AS LINHAS CEFALOMETRICAS UTILIZADAS LFF (D), LFF (E), LO
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4.2.3 Medidas Lineares Utilizadas na Telerradiografia Frontal
As medidas foram realizadas sobre o cefalograma descrito com o auxilio de
um paquímetro digital da marca Brown & Sharpe, e em seguida foram anotadas em
uma ficha contendo os dados de cada paciente. A ponta do paquímetro foi posicionada
na porção interna de cada linha.
As medidas lineares utilizadas na telerradiografia frontal foram (figura 7):
a) largura da cavidade nasal (NC-NC) (1): distância, em milímetros, entre os
pontos NC e NC, situados de cada lado da cavidade nasal, determinando a
maior largura da cavidade nasal na sua porção inferior.
b) largura da maxila (J-J) (2): distância, em milímetros, entre os pontos J e J,
determinando a largura da maxila;
c) linha facial frontal (J - lado direito) (3): distância do ponto J à linha facial
frontal do lado direito;
d) linha facial frontal (J - lado esquerdo) (4): distância do ponto J â linha facial
frontal do lado esquerdo;
e) distância interápices (RI - RI) (5): distância, em milímetros, entre os pontos
RI;
f) distância intercoroas dos molares superiores (CM) (6): distância, em
milímetros, entre os pontos CM;
g) distância interápices dos molares superiores (RM) (7): distância, em
milímetros, entre os pontos RM;
h) distância interincisivos (Cl) (8): distância, em milímetros, determinada entre
os pontos Cl;
i) linha facial frontal (CR - lado direito) (9): distância do ponto CR â linha facial
frontal do lado direito;
j) linha facial frontal (CR - lado esquerdo) (10): distância do ponto CR à linha
facial frontal do lado esquerdo.
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FIGURA 7 - CEFALOGRAMA COM AS MEDIDAS LINEARES UTILIZADAS: NC-NC, J-J, LFF-J (D), LFF-J (E),
RI-RI, CM-CM, RM-RM, CI-CI, LFF-CR (D), LFF-CR (E)

(0)

4.2.4 Calibração

Para verificar se a maneira de realizar o cefalograma (localização das
estruturas e pontos cefalométricos) e verificar se as medidas estavam sendo tomadas
de maneira correta foi realizada uma calibração. A calibração consistiu em tragar as
estruturas anatômicas nas radiografias de acordo com o método descrito 2 e realizar as
medidas. As radiografias foram traçadas pela autora e por um especialista e então
encaminhadas para a análise estatística dos resultados. As medidas que foram
discrepantes foram refeitas até que as discrepâncias entre os operadores fossem
eliminadas.

4.2.5 Análise do Erro de Medida
Para analisar o erro de medida, foi realizada a análise segundo o método de
MIDTGARD, BJORK e LINDER-ARONSON (1974). 0 resultado dos dados analisados
pode ser observado na tabela 1.
TABELA 1 - AVALIAÇÃO DO ERRO DE MEDIDA PARA DIAS MEDIDAS CONSECUTIVAS DE
DISTANCIAS CEFALOMÉTRICAS

DISTANCIA

VM

VT

/o

NC-NC

0,19

17,64

1,06

J-J
LFF-J (D)
LFF-J (E)
RI-RI
CM-CM
RM-RM
CI-CI
LFF-CR (D)
LFF-CR (E)

0,16
0,13
0,16

10,00
2,70
4,07
0,30
5,03
16,64
0,21
3,82
7,43

1,56
4,64
3,84
31,34
5,59
1,65
12,71
10,64
2,52

0,10

0,28
0,27
0,03
0,41
0,19

N=4
No A variância média (vm), variância Intl (A) e percentagem da variância mécia em reiaçâo a variância to (%) para
duas mediciats de cistneias cefJométricas
e 4 pacientes foram caicubdos como sugelido por MIDTGARD et ai. (1974).
A vartu-icia do erro maior que 10% indica, possivelmenta, que o método de meicia ulizacio é inadequado.

2 Vol- 4.2.2.1.

-
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4.2.6 Tempo de Realização das Radiografias
Para cada indivíduo da amostra foram realizadas três telerradiografias em
tempos distintos:
a) inicio do tratamento: até três meses antes do inicio da ativação do
aparelho (Ti);
b) no momento da estabilização do aparelho (T2);
c) noventa dias após a estabilização do aparelho (T3).
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5 RESULTADOS

5.1 RESULTADOS EM FUNÇÃO DO TEMPO
Nesta pesquisa foram analisados 12 indivíduos (Tabelas 2, 3 e 4) portadores
da maloclusão caracterizada pela mordida cruzada posterior, sendo que os mesmos
foram tratados pela técnica da expansão rápida da maxila.

TABELA 2- RESUMO DOS DADOS OBTIDOS NO TEMPO 1
IIND(ViCUOSITEMPOISEX01

IDADE INC-NC

I

J-J ILFF-J(D) LFF-J(E)I RI-RI

CM-CMIRM-RM CI-CI LFF-CR(D)I LFF-CR(E)

1

7 2/3 24,93

60,15

12,36

8,67

9,17

55,72

47,75

1,12

13,36

2

7 5/6 22,93

59,31

10,66

13,25

9,79

55,48

49,43

0,51

10,99

15,7

3

9 27,28

59,68

12,07

11,77

9,14

56,08

54,58

0,38

12,45

13,03

16 5/12 33,29

69,39

14,68

14,17

7,86

62,03

43,21

0

16,55

21

9 24,95

55,13

12,11

11,55

6,91

49,83

34,94

0

13,18

14,64

4

F

5
6

9,21

7 25,19

51,66

13,26

10,88

7,7

50,56

42,55

0,5

13,22

11,4

7

M

16 11/12 28,53

61,74

13,67

14,74

7,63

58,7

4.8,22

0

13,94

16,46

8

M

12 5/12 25,97

59,52

13,98

12

5,45

55,12

39,11

0,45

14,08

13,29

9

5 1/2 25,54

58,02

12,65

11,09

7,31

47,55

38,29

0

16,12

16,21

10

7 5/6 21,67

54,57

14,39

14,03

6,44

52,08

35,61

0,24

15,66

15,09

11

9 5/6 27,34

59,07

11,57

12,55

8,19

53,78

39,45

0,69

11,78

15,52

12

8 5/12 25,99

53,97

14,88

13,7

2,86

53,4

38,64

0,87

13,38

14,51
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TABELA 3- RESUMO DOS DADOS OBTIDOS NO TEMPO 2
NDIViDUOS TEMPO SEXO IIDADE

NC-NC J-J

LFF-J(D) LFF-J(E) RI-RI

CM-CM RM-RM

1-CI

LFF-CR (D) LFF-CR(E)

8,49

14,31

66,35

56,58

4,5

7,29

7,96

1

2

M

7213

28,32

64,86

8,72

2

2

M

75/6

26,62

62,09

10,67

10,87

14,99

65,84

53,77

3,18

8,15

10,3

3

2

M

9

28,88

64,86

11,12

9,85

10,53

66,72

44,74

2,24

8,94

9,15

4

2

F

165/12

34,85

66,35

16,37

15,47

12,51

68,72

52,72

1,76

14,11

14,62

5

2

F

9

27,97

57,33

12,12

11,89

10,77

59,05

39,26

0

10,64

11,73

26,98

57,87

10,24

9,77

8,65

57,84

44,25

0,74

9,33

9,43

6

2

F

7

7

2

M

1611/12 28,5

63,89

11,3

14,44

10,81

69,01

45,59

0,8

8,93

10,51

8

2

M

125/12

27,47

60,76

13,46

11,96

10,22

60,78

45,69

1,92

12,14

11,88

9

2

M

5112

27,18

60,43

10,66

10,56

11,72

54,04

42,57

2,4

12,07

12,45

10

2

F

75/6

25,49

57,14

12,77

12,3

10,09

56,82

40,62

3

12,65

12,13

11,97

10,06

56,41

39,94

1,53

10,25

14,51

12,26

10,39

58,3

43,92

3,22

11,44

11,03

11

2

F

95/6

28,33

60,32

10,54

12

2

F

85/12

28,11

57,16

13,16

TABELA 4 RESUMO DOS DADOS OBTIDOS NO TEMPO 3
-

p)

NC-NC J-J

LFF-J(D) LFF-J(E) RI-RI

CM-CM RM-RM CI-CI

LFF-CR

1

3

M

7 2/3

24,9

59,24

12,14

9,67

9,24

55,86

54,76

0,88

12,81

10,45

2

3

M

7 5/6

25,67

63,34

9,84

10,75

12,36

63,71

58,06

0,92

8,44

10,96

3

3

M

9

28,9

65,35

12,48

10,51

10,32

61,6

46,56

0,62

11,17

13,41

4

3

F

16 5/12

35,22

69,01

13,47

11,06

10,78

67,92

53,66

0

13,21

12,67

5

3

F

9

26

57,2

12,53

11,76

8,11

56,22

50,4

0,5

12,68

11,97

6

3

F

7

28,55

60,68

9,41

9,6

10,45

62,27

50,13

0,18

7,83

8,52

INDIVIDUOS TEMPO SEXO IIDADE

LFF-CR(E)

7

3

M

16 11/12 27,6

62,7

13,96

14,3

7,3

65,86

51,88

0

10,44

12,96

8

3

M

12 5/12

26,05

61,34

13,07

11,07

9,34

59,99

50,19

0,37

12,53

10,69

9

3

M

5 1/2

25,08

60,05

11,63

12,21

10,43

55,95

52,29

0,54

12,92

13,43

10

3

F

7 5/6

23,46

57,63

12,24

12,44

7,24

57,65

42,61

0,68

11,84

11,35

11

3

F

9 5/6

29,73

63,14

11,52

12,55

8,89

60,02

44,84

1,47

11,26

13,06

12

3

F

8 5/12

28,3

58,05

11,98

12,3

7,57

59,9

42,4

0,4

9,75

10,34
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TABELA 5 - VALORES DE MEDIA E DISPERSÃO DAS MEDIDAS CEFALOMETRICAS EM FUNÇÃO DE TEMPO
ANÁLISE DE
VAR IÂNCIA PARA
TEMPO

LIMITE DE

CON FIANÇA

MEDIDAS

VALOR ES

CE FA LOMÉTRICAS N TEMPO

MEDIA

PAD.

EP M

-95%

+95%

INA IN I MOS

NC-NC

1

26,13

2,92 0,84

24,28

27,99

21,67

33,29

2

28,23

2,29 0,66

26,77

29,68

25,49

34,85

8,12

3

27,46

3,09 0,89

25,49

29,42

23,46

35,22

11,25

1

58,52

4,57 1,32

55,61

61,42

51,66

69,39

7,81

2

61,09

3,33 0,96

58,98

63,20

57,14

66,35

5,44

3

61,48

3,46 1,00

59,28

63,68

57,20

69,01

5,63

1

13,02

1,33 0,38

12,18

13,87

10,66

14,88

10,22

2

11,76

1,98 0,57

10,50

13,02

8,72

16,37

16,87

3

12,02

1,33 0,38

11,18

12,87

9,41

13,96

11,07

1

12,37

1,73 0,50

11,27

13,47

8,67

14,74

13,99

2

11,65

1,95 0,56

10,41

12,89

8,49

15,47

16,77

3

11,52

1,35 0,39

10,66

12,37

9,60

14,30

11,68

1

7,37

1,87 0,54

6,18

8,56

2,86

9,79

25,36

2

11,25

1,84 0,53

10,08

12,43

8,65

14,99

16,39

3

9,34

1,60 0,46

8,32

10,35

7,24

12,36

17,09

1

54,19

3,95 1,14

51,68

56,70

47,55

62,03

7,29

2

61,66

5,32 1,54

58,28

65,04

54,04

69,01

8,63

3

60,58

3,91 1,13

58,10

63,06

55,86

67,92

6,45

1

42,65

6,12 1,77

38,76

46,54

34,94

54,58

14,36

2

45,80

5,63 1,63

42,22

49,38

39,26

56,58

12,30

3

49,82

4,87 1,40

46,72

52,91

42,40

58,06

9,77

1

0,40

0,37 0,11

0,16

0,63

0,00

1,12

93,52

2

2,11

1,26 0,36

1,31

2,91

0,00

4,50

59,89

3

0,55

0,42 0,12

0,28

0,81

0,00

1,47

76,29

12

J-J

12

LFF-J-D

LFF-J-E

RI-RI

12

12

12

CM-CM

RM-RM

12

12

12

CI-CI

LFF-CR D

12

DESV.
MÁXIMOS

CV(%)

11,19

1

13,73

1,69 0,49

12,65

14,80

10,99

16,55

12,29

2

10,50

2,04 0,59

9,20

11,79

7,29

14,11

19,46

3

11,24

1,80 0,52

10,10

12,38

7,83

13,21

16,01

1

14,67

2,90 0,84

12,83

16,52

9,21

21,00

19,79

2

11,31

2,02 0,58

10,03

12,59

7,96

14,62

17,85

3

11,65

1,52 0,44

10,68

12,62

8,52

13,43

13,08

P
0,194

0,136

0,134

0,429

0,0C3

O000

0,013

0 000

0,000

LFF-CRE

12

00C'

Nora: N - número de dados; Desv. Pad. - Desvio padrão; EPM - erro padrão; Limite de confiança - avaliação da media por
intervalo; CV- coeficiente de variação; p- análise de variância para tempo.

A tabela 5 apresenta resultados relativos as médias das medidas
cefalométricas. Demonstra também, quais resultados foram estatisticamente
significativos. Nas variáveis que são estatisticamente significantes existe pelo menos,
um par de comparação de média que é estatisticamente diferente (p<0,05). Não há
diferença entre os três tempos para as variáveis com p>0,05. Das 10 medidas
cefalométricas estudadas, 6 apresentaram resultados significativos: RI-RI, CM-CM, RMRM, CI-CI, LFF-CR (D), LFF-CR (E). Todas estas medidas estão relacionadas somente
com alterações dentarias, portanto apesar de ter havido alterações na largura da
cavidade nasal e na largura maxilar, estas não foram estatisticamente significantes.

5.2 COMPORTAMENTO DA CAVIDADE NASAL FRENTE A EXPANSÃO RÁPIDA DA
MAXILA
Observa-se que para a largura da cavidade nasal (NC-NC) a medida inicial em
relação a medida da estabilização teve um ganho de 2,1 mm que diminuiu para a fase
final após três meses 0,77 mm. Porém, o ganho real foi de 1,33 mm o que representa
um pequeno aumento nesta largura.
Sugere-se a realização de novos estudos para que possa se verrficar a
incidência maior de alterações esqueléticas em detrimento as alterações dentárias pois
as esqueléticas devem prevalecer nos tratamentos com a expansão rápida da maxila.
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5.3 COMPORTAMENTO DA LARGURA MAXILAR FRENTE A EXPANSÃO RÁPIDA
DA MAXILA
A largura maxilar pode ser analisada com o auxilio da tabela 5 através das
medidas J-J, LFF-J (D), LFF-J (E). Conforme aumenta a largura maxilar, a medida J-J
aumenta e as demais medidas diminuem, uma vez que a maxila (aqui representada
pelo ponto J) se aproxima da Linha Facial Frontal. Houve ganho na largura esquelética
maxilar do inicio até o momento da estabilização do aparelho permanecendo após os
três meses de contenção. Este ganho está refletido nas medidas que aumentaram 2,96
mm do inicio até o momento da contenção. A mesma estabilidade ocorreu com as
outras medidas que se referem à largura maxilar. Houve diminuição das medidas LFF-J
(D) e (E) do inicio do tratamento até o momento da estabilização. Estas medidas
praticamente permaneceram as mesmas até o final da contenção.
Pode-se verificar que houve ganho esquelético como conseqüência clinica da
expansão rápida da maxila pela abertura da sutura palatina mediana, porém este ganho
não foi estatisticamente significante.

5.4 COMPORTAMENTO DOS INCISIVOS CENTRAIS SUPERIORES FRENTE A
EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA
As medidas que representam as alterações dentárias foram as que
apresentaram alterações estatisticamente significativas (tabela 5). Estas medidas visam
identificar o que ocorre com a raiz (RI-RI) e com a coroa (CI-CI) dos incisivos centrais
superiores.

-„,

A raiz dos incisivos apresentou um aumento na distância entre si da fase
inicial para a fase de estabilização de 3,88 mm

e recidivou 1,91 mm após a

estabilização do parafuso. A separação da raiz dos incisivos pode ser explicada pela
separação da sutura palatina mediana.

5.5 COMPORTAMENTO DOS PRIMEIROS MOLARES SUPERIORES FRENTE

A

EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA
As medidas utilizadas neste estudo demonstram o que ocorre com os
primeiros molares superiores durante o procedimento da expansão rápida da maxila A
inclinação dentária é mostrada através das distâncias das coroas entre si (CM-CM) e da
distância das raizes entre si (RM-RM), bem como estas distâncias em relação á Linha
Facial Frontal direita e esquerda - LFF-CR (D) e (E).
A medida entre as coroas e raizes dará o grau de inclinação que ocorre com
estes dentes durante a expansão rápida da maxila. Estas medidas, neste estudo, foram
estatisticamente significantes (tabela 5). As coroas dos molares tiveram uma média de
ganho de 7,47 mm da fase inicial para a fase de estabilização. 0 mesmo ocorre com a
raiz dos molares. Esta medida apresentou um aumento de 7,17mm da fase inicial para
a fase de contenção. Os ganhos alcançados da fase inicial para a fase de estabilização,
embora presentes, não são considerados estatisticamente significantes, conforme a
tabela 8.
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5.6 DIFERENÇAS DAS MEDIDAS CEFALOMÉTRICAS ENTRE OS TEMPOS DO
TRATAMENTO
Para verificar as diferenças das medidas cefalométricas entre os tempos do
tratamento, foram realizados os testes de Tukey para os pares de média para constatar
em quais tempos houve diferenças significantes uma vez que foram constatadas
alterações para as seguintes variáveis: distância interápices (RI-RI), coroa dos
primeiros molares (CM-CM), raizes dos primeiros molares (RM-RM), coroa dos incisivos
(CI-CI), distância da coroa dos molares à Linha Facial Frontal do lado direito e esquerdo
- LFF-CR (D), LFF-CR (E).

5.6.1 RI-RI
A medida RI-RI va ri ou em todos os tempos; do tempo 1 para o tempo 2; do
tempo 2 para o tempo 3; e do tempo 1 para o tempo 3, conforme Tabela 6.

TABELA 6 - VARIAÇÃO DA MEDIDA RI-RI DE ACORDO COM 0 TEMPO

RI-RI

1

2

3

TEMPO
M=7,371
1

M=11,254

M=9,336

0,000

0,028

2
Nota: Houve alteração entre todas as combinações de médias.

0,032
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5.6.2 CM-CM

A medida CM-CM variou do tempo 1 para o tempo 2; e do tempo 1 para o
tempo 3; porém não variou do tempo 2 para o tempo 3, conforme Tabela 7.
TABELA 7- VARIAÇÃO DA MEDIDA CM-CM DE ACORDO COM 0 TEMPO
CM-CM

1

2

3

M=54,194

M=61,657

M=60,579

0,001

0,004

TEMPO

1
2

0,824

Nota: Houve alteração entre médias do tempo 1 com 2 e 3.

5.6.3 RM-RM

A media RM-RM variou apenas do tempo 1 para o tempo 3. Não houve
alterações do tempo 1 para o tempo 2 e do tempo 2 para o tempo 3, conforme Tabela 8.

TABELA 8 - VARIAÇÂO DA MEDIDA RM-RM DE ACORDO COM 0 TEMPO
RM-RM

1

2

3

M=42,648

M=45,804

M=49,815

0,358

0,009

TEMPO

1
2

Nota: Houve alteração apenas entre a média do tempo 1 com o tempo 3.

0,197

79

5.6.4 Cl-Cl
A medida Cl-Cl variou do tempo 1 para o tempo 2 e do tempo 2 para o tempo

3, não havendo alterações do tempo 1 para o tempo 3, conforme Tabela 9.
TABELA 9- VARIAÇÃO DA MEDIDA CI-CI DE ACORDO COM 0 TEMPO

3

2

1

Cl-Cl
TEMPO

M=0,397
1

M=2,107

M=0,547

0,000

0,890
0 000

2

,

Nota: Houve alteração entre a média do tempo 1 com o tempo 2 e do tempo 2 com
o tempo 3.

5.6.5 LFF-CR (D)
A medida LFF CR (D) variou do tempo
-

1 para o tempo 2 e do tempo 1 para o

tempo 3, não havendo variações do tempo 2 para o tempo 3, conforme Tabela 10.
TABELA 10 - VARIAÇÃO DA MEDIDA LFF-CR (D) DE ACORDO COM 0 TEMPO

LFF-CR-D

1

2

3

M=13,726

M=10,495

M=11,240

0,001

0,007

TEMPO

1
2

Nota: Houve alteração entre as médias do tempo 1 com o 2 e 3.

0,590

SO

5.6.6 LFF-CR (E)

A medida LFF-CR (E) variou do tempo 1 para o tempo 2, e do tempo 1 para o
tempo 3, não havendo alterações do tempo 2 para o tempo 3, conforme Tabela 11.

TABELA 11 - VARIAÇÃO DA MEDIDA LFF-CR (E) DE ACORDO COM 0 TEMPO

LFF-CR-E

1

2

3

M=14,672

M=11,308

M=11,651

002

0,006

TEMPO

1

,

2
Nota: Houve alteração entre médias do tempo 1 com 2 e 3.

0,925

SI

6 DISCUSSÃO

Foram analisados neste estudo 12 indivíduos, 6 do sexo masculino e 6 do
sexo feminino. A análise de variância realizada demonstrou que em apenas uma
variável houve diferença para os sexos. Esta pequena diferença pode ter ocorrido em
razão da amostra, fato este que talvez não pudesse ser verificado com um número
maior de indivíduos. Portanto, os indivíduos foram considerados como um grupo único.
Os indivíduos foram analisados através do estudo da telerradiografia PA.
Houve dificuldade na localização de algumas estruturas anatômicas, principalmente as
que se relacionavam com estruturas dentárias. A maior dificuldade encontrada foi a
localização da raiz do primeiro molar superior, uma vez que a imagem desta estrutura
está superposta pelas raizes dos segundos e terceiros molares superiores. Porém, esta
dificuldade não deve diminuir o valor da telerradiografia PA, e nem descartar sua
utilização. Sugere-se, portanto, utilizar algum meio de identificação que facilite

o

traçado destas estruturas.
Para a largura da cavidade nasal (NC-NC) a medida inicial em relação a
medida da estabilização teve um ganho real de 1,33 mm o que representa um pequeno
aumento. Este resultado concorda com HAAS (1961, 1970) ou seja, o ganho em largura
da maxila aumenta a capacidade intranasal. Em seu estudo a longo prazo, HAAS
(1980) verificou que em nenhum caso houve perda da largura da cavidade nasal obtida
corn a expansão rápida da maxila. Os casos estudados nesta pesquisa demonstraram
uma pequena perda da largura conseguida na fase ativa. Esta medida pode
permanecer estável, como no estudo de HAAS (1980), porém é necessário reavaliar os
indivíduos desta amostra para verificar a estabilidade do ganho em largura conseguida
na fase ativa. Este estudo concorda também com o estudo de WERTZ (1970) que
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verificou que no momento da estabilização, a cavidade nasal ganhou em média 1,9
mm. Na remoção do aparelho o ganho em largura da cavidade nasal foi estável em
65% dos casos, em 11% houve ganho de 0,5 mm e em 24% houve perda de 0,5 mm.
Em outro estudo WERTZ (1977) verificou que após a abertura da sutura, a cavidade
nasal aumentou em média 1,5 mm. 0 ganho na largura nasal pode também ser
atribuído ao crescimento desta estrutura uma vez que a maior parte dos indivíduos não
completaram seu crescimento até os 20 anos de idade (SNODELL, NANDA

e

CURRIER 1993). Porém, neste estudo o ganho ocorreu devido a expansão rápida da
maxila, isto pode ser justificado pelo tempo em que a amostra foi analisada (3 meses).
não sendo tempo suficiente para que se possa notar qualquer alteração significante
trazida pelo crescimento. Para SILVA FILHO, MONTES e TORELLY (1995) o aumento
máximo de largura registrado para a cavidade nasal corresponde a menos da metade
da largura alcançada na região alveolar. Esses achados coincidem com os deste
estudo, onde o ganho nasal foi menor que o ganho alveolar, na mesma proporção,
sendo que o ganho nasal (NC-NC) foi de 1,33 mm e o ganho alveolar (RM-RM) foi de
7,17 mm.
Assim como no estudo de CAPELOZZA FILHO e SILVA FILHO (1997b), a
relevância da telerradiografia frontal consistiu em mostrar a remodelação na
conformação interna do nariz e, quantificou o aumento da capacidade intranasal,
especialmente no terço inferior a medida em que as paredes laterais foram deslocadas,
levando consigo o corneto nasal inferior. Este estudo coincide também, com o de HAHN
et al. (1999), no qual após 90 dias de contenção, ocorreu um aumento na area minima
de secção transversa e aumento no volume nasal.
A largura maxilar teve um ganho esquelético como conseqüência clinica da

expansão rápida da maxila pela abertura da sutura palatina mediana, porém sem um
resultado estatisticamente significante. Cabe ressaltar que este resultado confirma a

afirmação de WERTZ (1970) e SILVA FILHO, MONTES e TORELLY (1995), embora os
resultados destes autores tenham apresentado signifidância. Para eles o procedimento
clinico tem efeito ortopédico (separação da maxila e urn ganho real de osso em nível da
sutura palatina) além do efeito ortoclôntico (inclinação vestibular dos dentes posteriores
e processo alveolar).
0 aumento em largura maxilar constatado nesta amostra pode ser explicado
por TIMMS (1980), que estudou o movimento basal com a expansão rápida da maxila, e
afirmou que se uma força lateral de ação reciproca for aplicada através do arco maxilar.
não somente

o arco será alargado, como também os ossos maxilares serão

remodelados. Os ossos maxilares irão se movimentar lateralmente por desarticularemse ao longo da sutura palatina mediana. Nos casos tratados com a expansão maxilar
rápida, não somente a maxila movimenta-se lateralmente mas também o osso palatino
e os processos pterigoides do osso esfenáide deslocam-se para fora. A evidência para
comprovar que os ossos realmente se separam é apresentada por WILLIS (1911) que
afirmou ser o espaço estabelecido entre os incisivos centrais

o sinal clinico da

separação. Porém, o autor afirmou que a distância entre os incisivos centrais mede
precisamente o quanto os ossos se separaram, isso discorda dos dados deste trabalho
onde a distância medida pela separação dos incisivos foi menor que a conseguida pela
largura maxilar. Foi observado na amostra desta pesquisa, o aparecimento de diastema
entre os incisivos centrais superiores, porém em alguns indivíduos este espaço
mostrou-se maior e em outros menor. Em apenas um indivíduo não foi verificado o
aparecimento de diastema do tempo 1 para o tempo 2, um pequeno espaço (0.5 mm)
apareceu após a estabilização do aparelho. Convém destacar que os dados obtidos
nesta amostra não foram estáveis no período de contenção e que a distânda entre os incisivos
diminuiu enquanto a largura maxilar permaneceu estável em quase todos os indivíduos.

S,1

Neste estudo a raiz dos incisivos apresentou um aumento na distância entre si
que pode ser explicado pela separação da sutura palatina mediana Este dado
concorda com os achados de HAAS (1961), no conceito de que as raizes divergem em
uma distância maior que as coroas durante a manipulação do parafuso. Porém HAAS
(1961, 1970) afirma que as raizes dos incisivos superiores continuam a divergir após
cessar a manipulação. Neste estudo foi observado que após a fase de ativação, ou
seja, na fase de estabilização do parafuso, as raizes começaram a voltar para sua
posição. HAAS (1961, 1970), observa que a volta total para a posição original das
raizes leva 4 a 6 meses, discordando de WERTZ (1970) que considera que os incisivos
geralmente tomam-se retos após a fase de estabilização. A observação neste estudo
terminou em 3 meses. As raizes ainda estavam a 1,97 mm de sua posição original. Isto
pode ser comprovado pela medida RI-RI onde inicialmente houve um ganho de 3.88
mm e diminuiu na fase de contenção em 1,97 mm. 0 mesmo fato ocorreu com a coroa
dos incisivos. Foi observada uma separação entre os incisivos centrais durante a
abertura da sutura como descrito por FAUGHT (1908). Na amostra deste estudo, foi
observado que a separação foi inicialmente de 1,71 mm, ou seja, a medida no tempo 1
era de 0,4 mm passando para 2,11 mm no período de estabilização (tempo 2), porém
esse valor diminuiu da fase de estabilização do aparelho para a fase de contenção em
1,56 mm, ou seja, praticamente voltou a situação inicial. No final do período de
observação existia ainda uma distância entre os incisivos de 0,15 mm.
A medida entre as coroas dos molares apresentou uma média de ganho de
7,47 mm da fase inicial para a fase de estabilização, concordando com DAVIS e
KRONMAN (1969) e ERDINQ, UGUR e ERBAY (1999) que afirmam ter observado em
seus estudos este ganho, e houve uma pequena recidiva deste resultado quando se
compara a fase inicial com a fase de contenção. Porém, esta recidiva não

é

estatisticamente significante. 0 mesmo ocorre com a raiz dos molares. Esta medida
apresentou um aumento de 7,17 mm da fase inicial para a fase de contenção. 0 ganho
real ocorreu do tempo 2 (estabilização), para o tempo 3 (contenção). Ou seja, após o
aparelho não ser mais submetido a nenhum tipo de ativação é que se pôde observar o
ganho entre as raizes dos molares. Isto pode ser explicado porque embora o aparelho
não tenha sido mais ativado, ele continua liberar forças (ISAACSON, 1964). Estas
forças fazem com que ocorra remodelação óssea alveolar na altura das raizes dos
molares. Se isso não ocorresse provavelmente as raizes seriam expelidas para fora do
OSSO alveolar devido a velocidade que ocorre a expansão. Esta velocidade é muito
maior que a remodelação óssea. Por isto pode-se concluir que o ganho na distância
entre as raizes dos molares é devido a remodelação óssea alveolar que ocorre para
acomodar as raizes enquanto elas ocupam uma posição no mesmo plano das coroas.
As coroas se distanciam antes fazendo com o que o dente tome-se inclinado, e com a
remodelação óssea o dente volta a ocupar uma posição vertical.

7 CONCLUSÃO

0 estudo de casos e a revisão de literatura sobre a expansão rápida da maxila
permite concluir que:
A expansão rápida da maxila é um procedimento clinico que pode ser
considerado simples, eficiente e de custo e riscos baixos para o paciente.
As medidas cefalométricas facilitaram a verificação das alterações
transversais que ocorrem durante o procedimento.
A expansão rápida da maxila mostrou-se eficaz para a correção da mordida
cruzada posterior.
A expansão rápida da maxila mostrou-se eficaz no aumento do volume da
cavidade nasal, sendo talvez um dos poucos meios não cirúrgicos para este fim. sem
sintomatologia dolorosa evidente, com poucos riscos para o paciente, e melhorando a
condição da maloclusão associada. Porém, a realização deste procedimento
unicamente para este fim não é recomendada uma vez que não é um meio decisivo
para a eliminação da respiração bucal.
Com relação as dimensões transversais dentárias e esqueléticas maxilares
conclui-se que:
Houve separação da sutura palatina mediana, registrando um ganho
esquelético transversal, que apesar de pequeno representa um resultado satisfatório.
As alterações vistas nos incisivos centrais durante a terapia com expansão
rápida da maxila são alterações passageiras e reversíveis, não denotando qualquer
prejuízo para o indivíduo que se submete a este procedimento.
As alterações vistas nos molares estão relacionadas à inclinação destes
dentes, ou seja, inclinam-se em um momento inicial, e expandem denotando um ganho

na distância
distância entre eles, conforme ocorre remodelação óssea alveolar. Recomenda-se
que seja realizada uma análise por um período maior para verificar como se comportam
os molares a longo prazo, e para analisar o grau de recidiva apresentado por estes
dentes após o tratamento. Isto torna-se importante, uma vez que o grau de recidiva
dará subsídios para o clinico detectar o quanto deve sobre corrigir a mordida cruzada
posterior, fazendo com que após a recidiva o tratamento apresente um resultado
satisfatório.
O traçado da telerradiografia póstero anterior mostra-se um procedimento de
difícil execução pela superposição de imagens das estruturas anatômicas Porém, é
uma ferramenta essencial e indispensável para a análise correta das dimensões
transversais dentárias e esqueléticas da maxila. Recomenda-se portanto, a adoção de
um meio de identificação para determinar de maneira precisa as estruturas dentárias
principalmente da raiz dos molares. Os pacientes mostraram boa resposta clinica
durante o período de tratamento.
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7,0
-±1 96"EPM
CO* E Ptv1
5,5
2

3

u

Media

TEMPO

Nota: Tempo 1 - tempo inicial; Tempo 2- estabilização (15 dias após a instalação do
aparelho); Tempo 3-90 dias. Ponto central - media pontal. Caixa Erro padrão da média.
Delimitadores- media com 95% de confiança. RI-RI - distância interapices dos Incisr ■ios
Centrais Superiores em mm

APÊNDICE 7 - COMPARAÇÕES DE MEDIAS DA MEDIDA CEFALOMETRICA CM-CM
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ti C-16*EPM
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Ei

Média

TEMPO

Nota: Tempo 1 - tempo inicial; Tempo 2- estabilização (15 dias após a instalação do
aparelho); Tempo 3-90 dias. Ponto central - media pontual. Caixa Erro padrão da média.
Delimitadores- media com 95% de confiança. CM-CM - distância dos pontos projetados CM
em mm
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▪
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APÊNDICE 8- COMPARAÇÕES DE MÊDLAS DA MEDIDA CEFALOMÊTRICA RM-RM
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cr
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40
±1 96'EPM
±1.00*EPM

38
2

3

Média

TEMPO

Nota: Tempo 1 - tempo inicial; Tempo 2- estabilização (15 dias após a instalação do
aparelho); Tempo 3-90 dias. Ponto central - media pontual. Cabo Erro padrão da média.
Delimitadores- media com 95% de confi ança. RM-RM - distancia dos pontos projetados RM
em mm
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APÊNDICE 9 - COMPARAÇÕES DE MEDIAS DA MEDIDA CEFEFALOME I RICA CI-CI

Boxplot by Group
Variable: CI_CI
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Mécia

TEMPO

Nota: Tempo 1 - tempo inicial; Tempo 2- estabilização (15 dias após a instalação do aparelho);
Tempo 3-90 dias. Ponto central - média pontial. Caixa Erro padrão da média. Deladores- média
com 95% de confiança. Cl-Cl - distância ente as covas dos incisivos centrais superiores em mm

APÊNDICE 10- COMPARAÇÕES DE MÉDIAS DA MEDIDA
CEFALOMÉTRICA LFF-CR (D)
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±1 96'EPM.
±1 00- EPM

8,5

2

3

Média

TEMPO

Nota: Tempo 1 - tempo inicial; Tempo 2- estabilização (15 dias após a instalação do aparelho);
Tempo 3-90 dias. Ponto central - media pontual. Cabo Erro padrão da média. Delimitadores- média
com 95% de confiança. LFF- CR (D) - distancia da Unha Facial Frontal à cova do molar superior do lado
direito em mm

APÊNDICE 11 -COMPARAÇÕES DE MÉDIAS DA MEDIDA CEFALOMÉTRICA LFF-CR (E)
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1.11 ±1.96'EPM
i ±1.CYYEPM

9

3

to Média

TEMPO

Nota Tempo 1 - tempo inicial; Tempo 2- estabilização (15 dias após a instalação do aparelho);
Tempo 3-90 dias. Ponto central - média pontual. Cabo Eno padrão da média. Delimitadores- media com
95% de confiança. LFF-CR (E) - distância da Linha Facial Frontal à cova do molar superior do lado esquerdo
em mm

