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RESUMO
ROSA, Luciara Dakin da. Avaliação do posicionamento da mandíbula após a
expansão rápida da maxila em indivíduos com e sem fissura lábio -palatal.
Orientadora: Prof De Luciane Macedo de Menezes. Florianópolis: Universidade
Federal de Santa Catarina, 2001. 108p. Dissertação — Especialista em Ortodontia e
Ortopedia Facial.

Através deste estudo procurou-se avaliar o posicionamento da mandíbula após a
expansão rápida da maxila em 20 pacientes, divididos em dois grupos, sendo o
primeiro constituído de 10 pacientes portadores de fissura transforame incisivo, e o
segundo grupo, de 10 pacientes não-fissurados. Os resultados foram obtidos
utilizando-se radiografias cefalométricas em norma lateral, tomadas previamente
terapia ortodõntica e imediatamente após a fase ativa da expansão maxilar. Com base
nas diferenças das medidas cefalométricas avaliadas nos tragados inicial e final do
grupo de pacientes não-fissurados, verificou-se que a mandíbula girou no sentido
horário, para inferior e posterior, causando alterações cefalométricas significativas,
como o aumento do ângulo do plano mandibular (GoGn-SN), do eixo Y de
crescimento, do FMA, assim como da altura facial ântero-inferior (AFAD. Já no grupo
de pacientes fissurados, a mandíbula não sofreu alteração estatisticamente significativa
em seu posicionamento, ou seja, a ERM não teve efeito imediato sobre
posicionamento mandibular neste grupo.

o
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SUMMARY
ROSA, Luciara Dalcin da. Avaliação do posicionamento da mandíbula após a
expansão rápida da maxila em indivíduos com e sem fissura lábio-palatal.
Orientadora: Prof' Dra Luciane Macedo de Menezes. Florianópolis: Universidade
Federal de Santa Catarina, 2001. 108p. Dissertação — Especialista em Ortodontia e
Ortopedia Facial.

This study has evaluated the positioning of the mandible after the rapid maxillary
expansion procedures in 20 patients, divided in two groups, the first one with 10
patients with complete cleft lip (alveolus and palate), and the second group composed
of 10 patients with no cleft. The results were obtained by means of using lateral
cephalometrics before and immediately after the active phase of maxillary expansion.
Based on the differences in the cephalometric measurements studied on the first and
second tracings, for non-cleft patients group, it has been verified that the mandible has
rotated clockwise - downward and backward - reflecting significant cephalometric
alterations, such as the increase in mandibular plane angle (GoGn-SN), in the growth
Y axis, in the FMA, as well as in the low anterior facial height. In the cleft patients
group, no statistically significant changes in the positioning of the mandible could be
verified, i.e., RME has not presented an immediate impact over the positioning of the
mandible.

I INTRODUÇÃO

A mordida cruzada esquelética posterior reflete uma redução na dimensão
transversa da maxila, cuja etiologia é multifatorial, incluindo fatores congênitos, de
desenvolvimento, traumático e iatrogênico. Sabe-se que, além da incidência
relativamente alta nos estágios precoces de desenvolvimento oclusa!, a mordida
cruzada não se auto-corrige caso um procedimento terapêutico adequado não seja
realizado. A expansão rápida da maxila tem sido largamente utilizada para a correção
dessas atresias, visando, principalmente, a aumentar a largura da maxila, de modo a
restabelecer sua harmonia com a mandíbula.
A anomalia congênita mais comum envolvendo a face e os maxilares é a fenda
de lábio e palato. As fendas surgem durante o quarto estágio de desenvolvimento
exatamente no local em que a fusão de vários processos não ocorreu. Isto, por sua vez,
é influenciado durante o tempo de vida embrionário quando ocorre alguma

interferência com o desenvolvimento 5 0 principal problema ortodôntico configurado
.

em portadores de fissuras completas é a constrição do arco superior 10 . Nestes casos, a
expansão rápida da maxila também é indicada, buscando estabelecer uma geometria
mais harmônica no arco superior.

1

Portanto, a expansão rápida da maxila é um procedimento recomendado para o
restabelecimento da dimensão transversal da maxila, a qual exerce influência nas
estruturas adjacentes. 0 presente estudo visa assim a avaliar, por meio de radiografias
cefalométricas em norma lateral, o posicionamento da mandíbula, de indivíduos
fissurados e não fissurados, imediatamente após a expansão rápida da maxila.

2 PROPOSIÇÃO

Esta pesquisa propõe-se a:
2.1 avaliar o posicionamento da mandíbula imediatamente após a expansão rápida
da maxila em indivíduos sem fissura lábio-palatal;
2.2 avaliar o posicionamento da mandíbula imediatamente após a expansão rápida
da maxila em indivíduos com fissura lábio-palatal;
2.3 comparar o posicionamento da mandíbula imediatamente após a expansão
rápida da maxila em indivíduos com e sem fissura lábio-palatal.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 Considerações iniciais

Segundo HAAS 27 e

WERTZ 82

,

a expansão rápida da maxila foi

primeiramente descrita pelo ortodontista norte-americano ANGELL 3 em 1860, o qual
,

sugeriu a separação dos ossos maxilares através de um parafuso de rosca, posicionado
transversalmente no palato de uma menina de 14 anos. A idéia desta separação surgiu
do principio de evitar-se a extração de dentes, não havendo espaço suficiente para os
caninos permanentes. 0 aparelho era ativado duas vezes ao dia e, ao final de duas
semanas, surgia um espaço entre os incisivos centrais superiores, embora não
estivessem em contato com o dispositivo. Em decorrência disto, ANGELL 3 concluiu
que a força produzida pelo parafuso de rosca havia separado os ossos maxilares. Essa
sua constatação, no entanto, baseava-se apenas em evidências clinicas, visto que
naquela época não existia radiografia para que sua hipótese fosse comprovada.
Segundo HAAS 27 em 1961, o procedimento foi experimentado com diferentes
,

resultados por Farrar (1888), Goddard (1893), G. V. Black (1893), Monson (1898),
Brown (1903), Ottolingui (1904), N.M. Black (1909), Landsberger (1910), Willis
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(1911), Wright (1912), Barnes (1912), Hawley (1912), Pullen (1912), ScroederBensler (1913), Dewey (1914), Huet (1926) e Mesnard (1929).
Conforme CAPELOZZA FILHO & SILVA FILHO 14 embora o primeiro relato
,

de expansão ortopédica da maxila tenha ocorrido em 1860 em São Francisco, nos
Estados Unidos, a própria ortodontia norte-americana, surpresa pela polêmica causada

e alheia aos interesses dos rinologistas, incumbiu-se de criar um campo de absoluta
falta de horizontes para o aparelho expansor. A idéia do crescimento ósseo intersticial
estimulado pela movimentação ortodôntica concebida por Angle foi decisiva para
manter afastada dos ortodontistas norte-americanos a disjunção ortopédica neste inicio
do século, segundo os autores acima. Contam eles que, enquanto isso, na Europa, a
expansão ortopédica da maxila encontrou um pólo de pesquisas favorável nas Taos de
Derichsweiler (1953) e Korkhaus (1960). Seus excitantes resultados incentivaram o
Departamento de Ortodontia da Universidade de Illinois, nos anos 50, a trabalhar
experimentalmente com a expansão ortopédica da maxila, inaugurando uma nova era
na Ortodontia norte-americana. 0 reconhecimento garantido deste procedimento na
América do Norte, com apoio declarado de todas as correntes ortockinticas, deve ser
atribuído principalmente aos clássicos trabalhos publicados por Haas a partir da
década de 60. Eles alcançaram grande repercussão e foram capazes de ressuscitar o
invento de Angell, demonstrando cientificamente sua potencialidade terapêutica
mediante estudos histológicos

em animais, além de avaliações cefalométricas e

clinicas em animais e seres humanos. Somada aos trabalhos de Haas, uma vasta

literatura aventura-se nos estudos sobre reparação histológica do tecido conjuntivo da
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sutura palatina mediana durante e após a fase ativa de expansão. remineralização da
sutura palatina mediana, alterações na anatomia do septo e cavidade nasal, com
conseqüente aumento de permeabilidade, reabsorções radiculares iatrogênicas
reparadas por cemento nos dentes de ancoragem , a possibilidade de expansão rápida
em adultos com e sem osteotomia maxilar e, finalmente , a estabilidade oclusal a longo
prazo.
Pode-se admitir que hoje a expansão ortopédica da maxila representa uma
conduta terapêutica inserida com coerência na prática ortodõntica, independentemente
do estágio de desenvolvimento oclusa!, desde que a atresia maxilar faça parte do
desvio morfológico. 0 alargamento da dimensão transversal entre os ossos maxilares,
com aumento da massa óssea, é urn fato, com mudanças marcantes na forma da arcada

superior e da estrutura nasomaxilar, trazendo vantagens indiscutíveis na mecanoterapia
para as deficiências maxilares 17

3.2 Crescimento da maxila e da mandíbula

0 crescimento é o resultado de processos biológicos através dos quais a matéria
viva normalmente se torna maior. Pode ser o resultado direto da divisão celular, ou o
produto indireto da atividade biológica, como ocorre, por exemplo, com os ossos e os
dentes 52

.

A maxila se desenvolve, no período p6s-natal, inteiramente por ossificação
intramembranosa através da aposição óssea nas suturas que articulam a maxila ao
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crânio e à base craniana e por remodelação superficial. Enquanto a maxila cresce para
frente e para baixo, sua superfície frontal é remodelada, a estrutura óssea sendo
parcialmente removida da maior parte da superfície anterior. Para entender este
paradoxo, é necessário compreender que dois processos totalmente diferentes estão
ocorrendo simultaneamente: a modificação total no crescimento é resultado da
translação da maxila para frente e para baixo e de uma remodelação superficial
simultânea 56 0 crescimento ântero-posterior da maxila ocorre por formação óssea na
.

região da tuberosidade e pelo crescimento sutural em direção ao osso palatino 51 79 A
.

altura maxilar aumenta devido ao crescimento sutural em direção aos ossos frontal e
zigomático, ao crescimento aposicional no processo alveolar e à remodelação no
assoalho nasal e palato duro 52 0 crescimento na sutura palatina mediana é o principal
.

responsável pelo aumento da largura maxilar 52

.

0 crescimento da mandíbula depende da atividade endocondral no ciindilo e da
atividade do periósteo através da aposição direta à superfície e remodelação de todas
as outras Areas mandibulares 56

.

A mandíbula não é considerada como um elemento funcional único. Ela tem
duas partes principais: o corpo e o ramo. 0 corpo mandibular se alonga para se igualar
ao crescimento da maxila e faz isso pelo remodelamento do ramo. Sua parte anterior
cresce posteriormente, em um processo de relocação que produz um alongamento
correspondente do corpo. 0 arco mandibular se alonga numa extensão equivalente ao
crescimento do arco maxilar, e ambos em direção posterior. Toda a mandíbula
desloca-se para a posição anterior na mesma proporção em que o ranho foi relocado

8

para a posterior. Esse é o tipo primário de deslocamento , pois ocorre em conjunção
com o próprio aumento do osso. 0 crescimento Osseo ocorre para compensar a
extensão do deslocamento. Toda a mandíbula posiciona-se para a frente ao mesmo
tempo em que cresce para trás. 0 crescimento obliquo do côndilo produz.
necessariamente. a projeção deste para cima e para trás com o correspondente
posicionamento da mandíbula para baixo e para frente. Portanto, o ramo aumenta
vertical e horizontalmente, resultando no movimento inferior adicional do arco
mandibular e na separação da oclusão 22
0 crescimento vertical da mandíbula depende do aumento da altura do ramo e
do processo alveolar, que está relacionado à irrupção. 0 aumento da distância
bicondiliana e bigoniaca se dá em função do crescimento total da mandíbula e da
divergência mandibular. 0 aumento no comprimento da mandíbula está correlacionado
ao aumento da altura do ramo 52

•

3.3 Deficiência maxilar transversa

3.3.1 Conceito

A deficiência maxilar transversa ou mordida cruzada posterior esquelética
reflete uma redução na largura do arco dental superior. E conhecido que , além da
incidência relativamente alta nos estágios precoces do desenvolvimento oclusal. a
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mordida cruzada posterior não se auto -corrige caso não se realize um procedimento
terapêutico adequado 64

.

De acordo com GRABER 26 , mordida cruzada é urna relação anormal vestibular
ou lingual de um ou mais dentes da maxila, mandíbula ou ambas, quando as arcadas
estão em oclusão, podendo ser unilateral ou bilateral. A mordida cruzada posterior é
uma discrepância no sentido vestíbulo -lingual, ocorrendo uma inversão da oclusão dos
dentes.

3.3.2 Etiologia

As aberrações no crescimento ósseo e/ou na sua morfologia podem produzir
mordidas cruzadas de duas maneiras: (1) crescimento assimétrico da maxila ou
mandíbula, o que pode ser resultado de padrões de crescimento herdados, de trauma
que impede o crescimento normal no lado afetado, ou de deslocamento geralmente
devido A. contração bilateral da maxila e (2) deficiência de harmonia nas larguras
básicas da maxila e da mandíbula 52

.

A etiologia da deficiência maxilar transversa é mulfifatorial, incluindo fatores
congênitos, de desenvolvimento, traumático e iatrogênico (por exemplo, reparação de
palato fissurado). Um exemplo comum de etiologia da deficiência maxilar transversa
causada pelo desenvolvimento é a síndrome que resulta do hábito prolongado de
sucção. A síndrome inclui mordida aberta anterior, associada A. mordida cruzada
posterior unilateral ou bilateral e abóbada palatina profunda

6.
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3.3.3 Diagnóstico

DIPAOLO 2 em 1970, comenta que antes de se instituir um plano adequado de
tratamento, deve-se classificar o tipo de mordida cruzada em dois tipos distintos: o tipo
1, que envolve uma deficiência transversal maxilar basal, a qual deve ser tratada com
aparelho expansor palatal dento-muco-suportado, e o tipo 2, que envolve a area dentoalveolar, com inclinação do processo alveolar, com ou sem inclinação axial
indesejável dos dentes que estão em mordida cruzada. Este tipo pode ser tratado de
diversas maneiras sem que se utilize a expansão palatal durante o tratamento
ortodantico (como, por exemplo, usando-se elásticos cruzados, torque vestibular de
coroa, arcos expandidos e aparelhos removíveis).
Existem vários indicadores clínicos da deficiência maxilar transversa.
•

incluindoo :

-

mordida cruzada unilateral ou bilateral:

-

apinhamento dentário;

dentes girados;
dentes deslocados para vestibular ou para palatino;
-

forma do arco maxilar estreito ou em forma de cone;

-

abóbada palatina estreita e profunda.

Dependendo do grau da displasia transversa, a mordida cruzada pode ser
unilateral, bilateral, esquelética, dentária, ou uma combinação destas. A mordida
cruzada dentária unilateral ocorre menos freqüentemente, estando geralmente
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associada à deficiência maxilar transversa suave e, com freqüência. ao deslocamento
funcional da mandíbula. A mordida cruzada bilateral é mais comum, estando associada
deficiência maxilar transversa moderada e severa 6 . Já a mordida cruzada esquelética
resulta de uma das seguintes combinações maxilo-mandibulares 6 :
1. maxila estreita e mandíbula normal;
2. maxila normal e mandíbula larga;
3. maxila estreita e mandíbula larga.
A telerradiogafia póstero-anterior (PA) é a radiografia mais facilmente
disponível e confiável para a identificação e avaliação da discrepância esquelética
transversal. Uma técnica padronizada para a obtenção da radiografia cefalométrica PA
permitirá a superposição das radiografias e a comparação das medidas lineares 6.
Uma vez diagnosticada a ma oclusão, a meta terapêutica da ciência ortodõntica
volta-se para a oclusão normal. Nesta situação, é imperioso que as bases apicais
(maxila e mandíbula) guardem uma relação harmoniosa entre si, nos três sentidos do
espaço: sagital (padrão basal classe I), vertical (proporção entre os terços faciais.
favorecendo o selamento labial passivo) e transversal. As dimensões da arcada
dentária superior devem ser compativelmente maiores do que as da arcada inferior, e
os dentes devem apresentar uma correta inclinação vestíbulo-lingual para permitir que.
em oclusão cêntrica, as cúspides palatinas dos pré-molares e molares superiores
ocluam adequadamente nas fossas oclusais dos pré-molares e molares inferiores 14 15. 17 .
No entanto, o que se presencia com grande freqüência é a vulnerabibilidade da
morfologia do arco dentário superior, que perde a conformação parabólica normal para

12

assumir um aspecto triangular, caracterizando a atresia do arco dentário superior. A
deficiência transversal da maxila repercute de forma diferente na oclusao , em
dependência de dois fatores: 1) o comportamento sagital das bases apicais e 2) o
comportamento transversal da arcada dentária inferior. Na ausência de discrepância
sagital entre as bases apicais, a atresia do arco dentário superior culmina com o quadro
clinico reconhecido como mordida cruzada posterior14. 15
McNAMARA 46 em 2000, relata que a deficiência maxilar transversa talvez
,

seja de fato um dos problemas esqueléticos mais difundidos da região crânio-facial.
autor recomenda que se meça a distancia intermolar como parte da avaliação inicial
do paciente. Tipicamente, um arco maxilar com largura transpalatal de 36 a 39 min
pode acomodar a dentição de tamanho médio sem apinhamento ou diastemas: no
entanto, um arco maxilar menor do que 31 mm de largura talvez seja apinhado , sendo
então necessária a expansão ortopédica, ou assistida cirurgicamente. Obviamente,
outros fatores, tais como tipo facial, perfil mole e grau de tonicidade muscular.
também devem ser levados em consideração quando da decisão de se realizar
expansão ou extração.

3.3.4 Tratamento

Após o estabelecimento do diagnóstico da deficiência maxilar transversa
através de mensurações clinicas da largura do arco e de técnicas radiograficas. pode-se
determinar as opções de tratamento, bem como selecionar o método de tratamento
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apropriado. A correção da deficiência maxilar transversa deve ser conseguida pela
expansão rápida da maxila (ERM), ortopédica ou cirúrgica. Para alcançar a dimensão
requerida, além de estabilidade, a expansão maxilar transversa deve ser acompanhada
de ajustes suturais no complexo crânio-facial, e não de remodelação alveolar ou
inclinação dentária 6

.

A atresia maxilar esquelética caracteriza-se como uma abóbada palatina estreita.
podendo ser corrigida abrindo-se a sutura palatina mediana, o que alarga o teto da
cavidade bucal e o assoalho do nariz. 0 aumento desta sutura é uni impoi tante
mecanismo para o alargamento normal do arco, que continua na maioria das crianças
até o fim da adolescência 56

.

Existem sólidas investigações clinicas que apóiam a possibilidade de tratamento
oportuno para todos os casos de mordidas cruzadas posteriores. Quando o problema
for uma insuficiência mediolateral maxilar, a aparelhagem de escolha é um dispositivo
de expansão do palato 52

•

3.3.5 Benefícios da correção precoce

HAAS 30 em 1973, defende o inicio do tratamento na dentadura mista, havendo
,

preocupação com a direção do crescimento. Um padrão pobre de crescimento não irá
melhorar sem assistência ortopédica, enquanto um padrão bom não irá se deteriorar.
Em sua experiência, 3 a 5 % dos pacientes apresentam um padrão esquelético pobre:
20%, um padrão indiferente , e aproximadamente 75%, um padrão entre bom e
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excelente. Na dentição mista ou dentição permanente inicial, a modificação do padrão
esquelético e dentário é quase ilimitado. Aqueles poucos com padrão esquelético pobre
podem se beneficiar dos procedimentos ortopédicos. 0 crescimento da maxila
facilmente modificado com a intervenção ortopédica: já a mandíbula é imutável em
relação aos esforços passados e presentes de manipulação, desprovidos de intervenção
cirúrgica. Uma vez que não se pode estimular , nem inibir o crescimento mandibular, a
mandíbula é a chave do crescimento. Os problemas funcionais devem ser tratados o
mais cedo possível para prevenir sua interferência na função e no crescimento normal
(como, por exemplo, as mordidas cruzadas e hábitos deletérios). A expansão rápida da
maxila, para tratamento de casos de dentadura mista, invariavelmente, elimina a
mordida cruzada, que interfere na função e no crescimento normais. A expansão cria
um ambiente mais favorável para a lingua, facilitando a respiração.
SILVA FILHO e cols. 64 em 1989, comentam que o objetivo da correção da
,

mordida cruzada posterior é interferir precocemente na dentição decidua, assim que
possível, ou, no máximo, no período inter-transitório da dentadura mista, aumentando
a largura do arco dental superior, de tal modo a corrigir a mordida cruzada posterior. A
mecanoterapia precoce baseia-se no seguinte:
1. aproveitar a grande bioelasticidade, com resposta mais favorável e mecânica
simplificada;
2. redirecionar o germe dos dentes permanentes para uma posição normal;
3. promover um melhor relacionamento esquelético entre as bases apicais em
caso de mordida cruzada posterior esquelética:
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4. eliminar posição inadequada da ATM, estabelecendo relação simétrica na

posição do côndilo dentro da fossa articular;
5. proporcionar uma trajetória de fechamento mandibular normal, sem desvio
em relação cêntrica;
6. melhorar a auto-estima da criança, principalmente nos casos onde há
envolvimento estético.
BETTS e cols. 6 em 1995, citam os beneficios da correção da deficiência
,

maxilar transversa:
- melhoria da estabilidade dentária e esquelética;
- diminuição de exodontias para o alinhamento dentário ortodantico:
- melhoria estética pela eliminação do espaço negativo através do aumento da
visibilidade dentária vestibular durante o sorriso;
- melhora da saúde periodontal a longo prazo;
- melhora ocasional da respiração devido à redução da resistência nasal.

3.4 Expansão Rápida da Maxila (ERM)

3.4.1 Conceito

"Expansão rápida da maxila" é o termo usado para descrever a técnica de
aumentar a largura da maxila, aplicando-se forças laterais aos dentes superiores
posteriores. A força empregada é maior do que a usada no movimento dentário
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ortodemtico, e o aumento em largura ocorre na sutura palatina mediana. A mesma
técnica pode ser utilizada para alinhar os segmentos da maxila após o reparo da fissura
lábio-palatal onde o segmento menor é deslocado medialmente 76

.

A disjunção palatina tem sido utilizada como técnica ortopédica para a
expansão da maxila. Este procedimento faz a separação da sutura palatina mediana.
aumentando as distancias intermolares e intercaninos superiores, eliminando o
problema de atresia transversal maxilar (mordidas cruzadas posteriores) , além de
aumentar a luz do trato respiratório superior, facilitando a respiração nasal 54.

3.4.2 Indicações e contra-indicações para a ERNI

0 objetivo da separação da sutura palatina mediana é expandir a maxila e
movê-la para a posição de relacionamento normal com a base do crânio e a mandíbula.
A separação palatina mediana 6, portanto, considerada o primeiro estágio (ou
tratamento ortopédico), o qual é seguido pelo estágio de tratamento secundário (ou
tratamento ortodõntico) 19

.

As indicações para seu uso são as seguintes:
1. tratamento interceptativo na dentição mista em paciente com deficiência
maxilar e mordida cruzada posterior unilateral ou bilateral presente, o que
83;
freqüentemente representa um problema funcional 2. 19.
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2.

casos de maloclusão classe III, quando lid subdesenvolvimento da maxila.
estando os dentes em mordida cruzada devido á. base óssea inadequada 19.29.
30. 31. 50. 51. 63.

3. maloclusão de classe II, em que o paciente apresenta respiração bucal severa
e demonstra, radiograficamente, abertura nasal muito estreita 19 :
4. casos de real ou relativa deficiência maxilar 2. 29. 30. 31 *
5. casos de capacidade nasal inadequada (problemas respiratórios nasais
crônicos)

2. 29. 30. 31. 50. 51.

6. pacientes com fenda lábio-palatina 29 após a cirurgia de lábio e palato,
quando os fragmentos maxilares colapsam, resultando em oclusão pobre e
função mastigatória inadequada

2. 7. 31. 50. 51

7. certos problemas de comprimento de arco para evitar as alterações no perfil
(freqüentemente associadas à extração de dentes) 7.29, 31. 83 ;
8. pacientes com maloclusão classe III (tratados

sem reposicionamento

cirúrgico) e casos selecionados da pseudo-classe III 2 ;
9. mordida cruzada posterior esquelética, mordida cruzada total, mordida
cruzada posterior dentária de grande magnitude
acompanhada de atresia do arco dentário inferior

e atresia maxilar

50.63

Os casos de contra-indicação mencionados na bibliografia consultada incluem:
I. pacientes com prognatismo maxilar, biprotrusdo e maloclusão classe II, la
divisão 2

,

2. pacientes com plano mandibular excessivo 2. 7 e mordida aberta anterior

7;
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3. situações em que a supervisão dos pais ou a colaboração da criança não são
confiáveis 2

'

7 '

5

4. casos de mordida cruzada dentária 2. 7

5'

5. indivíduos com discrepância da linha média devido a uma desarmonia na
articulação témporo-mandibular, assimetria da face, assimetria da maxila ou
mandíbula, ou outras desarmonias esqueletais
6. mordida cruzada unilateral verdadeira 83

2•7;

.

3.4.3 Aparelhos utilizados

0 aparelho fixo com parafuso começou a ser difundido na comunidade
cientifica a partir de 1860 pelo ortodontista norte-americano Angell 3, sendo que
Haas27, em 1961, teve o mérito de reintroduzir este aparelho na prática diária através
da definição de uma metodologia especifica de aplicação, testada em animais

e

clinicamente confirmada.
HAAS 27 utilizou em seus estudos um aparelho confeccionado por técnica mista
(direta-indireta), o qual passou a ser chamado de aparelho expansor ou disjuntor de
Haas. Os anéis são feitos, ou selecionados, e posicionados nos primeiros molares

permanentes superiores e nos primeiros molares deciduos. É feita a moldagem; os
anéis são transferidos para o molde, e é vazado um modelo de trabalho em gesso
pedra. As barras de conexão são soldadas nas superfícies vestibular e lingual de cada
par de anéis. As barras linguais são estendidas anterior e posteriormente. Essas
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extensões são dirigidas ao palato para agir como alças de modo a ancorar os anéis e as
barras ao acrilico do palato. 0 parafuso expansor é adaptado sobre um pedaço de
lamina de cera de modo que o centro do parafuso fique diretamente sobre a linha
média, e suas margens laterais fiquem afastadas aproximadamente lmm do palato.
acrílico de rápida polimerização é aplicado ao modelo, cobrindo-se as alças de

ancoragem e parte do parafuso. 0 aparelho e, então, separado do modelo de gesso e
dado o acabamento, assegurando-se que as margens e ângulos a entrarem em contato
com a mucosa palatal estejam bem arredondados.
0 principal objetivo da expansão palatina é coordenar as bases da dentadura
superior e inferior. 0 aparelho expansor utilizado por Haas foi desenhado para se
acentuar o movimento ortopédico e diminuir a resposta ortodemtica; portanto, a
diminuição da ancoragem pela omissão das barras soldadas na vestibular provoca mais
deslocamento dos dentes e menos abertura da sutura. A eliminação do botão de acrilico
por uma armação de fios é igualmente prejudicial. Em tais circunstancias , a força do
parafuso se distribui apenas pela fina parede alveolar vestibular, enquanto que com o
aparelho dento-muco-suportado a magnitude da força ortopédica é distribuída pela
inclinação vertical da abóbada palatina, processos alveolares e dentes, ocorrendo menos
movimento dentário e mais movimento ortopédico 29

.

Para se conseguir o máximo de ancoragem, as barras bucal e lingual são
colocadas tão próximas da gengiva quanto possível e contornadas para contactar ao
máximo os limites dos anéis e os segundos pré-molares sem anéis. Deve-se tomar
cuidado para não comprimir os tecidos que possuem uma rica vascularização sanguínea.
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ou seja. as rugas palatinas, o tecido gengival e os tecidos adjacentes à foramina alveolar
posterior 29

.

Quando se utiliza um aparelho palatino de acrilico fixo com ancoragem dentária
e reforço em ambos os lados, bucal e lingual, realiza-se uma ótima ancoragem. As
unidades de resistência são as paredes inclinadas da abóbada palatina, os processos
alveolares, os dentes posteriores e as fibras periodontais 29

Freqüentemente após os 18 anos, não é possível abrir a sutura médio-palatina.
Isto pode se dever as pontes de espiculas ósseas que cruzam a sutura ou ao aumento de
rigidez dos ossos contíguos, principalmente o suporte zigomático-frontal. Em qualquer
dos casos, o insucesso na abertura da sutura resulta em dor 29

.

HAAS 3°, em 1973, comparou o processo de ancoragem que utiliza o aparelho
expansor com acrílico e o que utiliza o aparelho com estrutura metálica. Neste
os dentes e o osso da parede alveolar vestibular são as únicas unidades de ancoragem,
enquanto o aparelho com acrílico, além das unidades de ancoragem mencionadas,
apresenta resistência adicional devido ao botão de acrílico, o qual se apóia fortemente
nas paredes inclinadas da abóbada palatina e parede palatina posterior do osso
alveolar.
SARVER & JOHNSTON 61 em 1989, avaliaram 20 pacientes, com idade entre
,

7 anos e meio e 16 anos, cujo tratamento foi a expansão rápida da maxila, utilizandose o modelo de aparelho sem anéis (fio de no contornando os pré-molares e molares.
soldado a um parafuso expansor localizado no centro do aparelho , fixado aos dentes
através de colagem direta) com levante de mordida variável entre 2 e 3 mm para
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minimizar o efeito extrusivo nas superfícies oclusais dos dentes, tornando-os mais
rígidos. Os resultados desta amostra foram comparados com os da amostra de
WERTZ82, uma vez que ambas foram tratadas de maneira semelhante, diferindo
apenas a forma de construção dos aparelhos. Os resultados obtidos indicaram que o
movimento anterior da maxila (SNA) foi maior nos aparelhos bandados, sendo que
vários pacientes mostraram movimento posterior da maxila de até 3 mm. Na opinião
dos autores, isso ocorreu devido ao acrilico, que, colocado nas superfícies oclusais dos
dentes, provocaria uma elevação da musculatura e estiramento dos tecidos moles.
Houve também um movimento rotacional da mandíbula no sentido horário, o que se
explicaria pelas interferências oclusais da sobre-expansão, uma vez que não houvera
movimento da maxila para baixo.
Em 1989, SILVA FILHO et al 64 relataram que o método terapêutico e o
aparelho utilizado para a correção precoce da mordida cruzada posterior variavam de
acordo com os conceitos e a escolha do profissional. Segundo os autores, os aparelhos
expansores podem ser classificados, de acordo com o meio de retenção, em aparelhos
removíveis e aparelhos fixos, conforme o Quadro abaixo:

Aparelhos removíveis

Aparelhos fixos

EXPANSÃO LENTA
Mola Coffm
Splint-Coffin
Parafuso
Quadri-hélice
Bi-hélice
Arco em "W"

EXPANSÃO RÁPIDA

Parafuso

QUADRO 1 - Classificação dos aparelhos expansores, de acordo com o tipo de
retenção e a forma de ativação.
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Os aparelhos removíveis são basicamente compostos de acrílico. localizados no
palato, com adição de grampos de retenção, sua parte ativa sendo um parafuso ou uma
mola Coffin. Apresentam uma grande desvantagem, que é depender inteiramente da
colaboração do paciente. Já os aparelhos fixos ficam retidos na boca por meio de
bandas cimentadas aos dentes, não dependendo da colaboração do paciente. 0
expansor fixo com parafuso, devido ao seu grande efeito ortopédico , recebeu na
literatura o apelido de "disjuntor".
Também em 1989, SILVA FILHO et al 65 divulgaram algumas modificações
sugeridas ao clássico expansor tipo Haas para facilitar sua instalação nas dentaduras
decidua e mista, sem prejuízo dos efeitos ortopédicos: 1) eliminação da barra de
conexão vestibular e 2) substituição dos anéis dos caninos deciduos pela extensão da
barra de conexão palatina ao redor dos dentes em forma de "C". Acrescentaram ainda
um passo clinico no procedimento de instalação do aparelho após a cimentação
convencional dos anéis dos molares, passando-se para colagem direta da barra de
conexão palatina no terço cervical dos caninos deciduos e cobrindo completamente o
fio de aço com resina composta.
SANDIKCIOGLU & HAZAR 60 em 1997, mencionaram que diferentes
,

métodos têm sido usados para expandir arcos maxilares contraídos. Avaliaram, em seu
estudo, três diferentes tipos de expansores (Hyrax, aparelho removível e quadri-hélice)
para produzir expansão rápida, semi-rápida e lenta em 30 pacientes com mordida
cruzada posterior com dentição mista, além de comparar as alterações esqueléticas e
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dentárias. Verificaram a ocorrência de ambos os tipos de alterações (esqueléticas e
dentárias) após a utilização de cada um dos três métodos de expansão.
BERGER e cols. 5 em 1999, analisaram uma série de fotografias frontais com
,

os objetivos de medir e comparar as alterações nas dimensões faciais de 44 pacientes
submetidos A expansão palatal rápida pelo uso do aparelho Hyrax com acrílico na
oclusal dos dentes, bem como correlacionar as alterações do tecido mole com as
modificações esqueléticas. A altura facial total permaneceu relativamente estável
durante o período do estudo (um ano), resultado compatível com a teoria de que os
aparelhos com acrilico oclusal cimentados limitam as alterações na dimensão vertical.
CAPELOZZA FILHO e cols. 16 em 1999, apresentaram uma variação no
,

desenho do aparelho de expansão rápida da maxila difundido por Haas, a ser aplicado
na dentadura decidua e no primeiro período transitório da dentadura mista. A
modificação proposta consiste na substituição das bandas que originalmente
envolviam os caninos deciduos por urna extensão vestibular da barra de conexão
palatina que se estende até os segundos molares deciduos, soldando-se a eles na sua
superfície vestibular. Esse modelo garante as mesmas características de rigidez e
estabilidade do aparelho convencional, mas corn maior retenção As estruturas
dentárias, o que proporciona maior conforto ao paciente, uma vez que suprime duas
bandagens anteriormente necessárias e exige um procedimento clinico operatório
extremamente simples e temporalmente mais curto.
CAPELOZZA FILHO & SILVA FILHO 17 em 1999, esclareceram que a
,

propensão para se adotar o aparelho expansor tipo Haas fundamenta- s e no principio

24

elementar de que uma ancoragem maior propicia efeito ortopédico mais significativo.
ou seja, objetiva-se vantagem maxima do aparelho na busca da resposta esquelética.
apoio mucoso funciona como um termômetro clinico nas situações em que não ocorre
a separação da sutura palatina mediante intercorrências clinicas que envolvem dor,
edema e/ou lesão na mucosa.
REED e cols. 57 em 1999, compararam o tratamento realizado coin aparelho de
,

expansão palatal rápida bandado (38 pacientes) versus o colado (55 pacientes) seguido
por tratamento ortodiintico fixo edgewise. Foram avaliados modelos de estudo e
radiografias cefalométricas em norma lateral pré- e pós-tratamento °mantic()
completo (26 meses em média). Os resultados da investigação revelaram que as
alterações verticais no grupo de expansão palatal rápida bandado foram maiores do
que nas do grupo colado. 0 plano mandibular girou mais para baixo e para trás no
grupo bandado (0.7°); o eixo Y neste grupo também foi maior (0.7°). Por outro lado,
não houve diferença em nenhuma das medidas lineares esqueléticas. 0 plano palatal
inclinou-se para baixo em igual proporção em ambos os grupos. Entretanto, a maior
parte das diferenças entre as duas modalidades de tratamento foi menor do que 1 mm
ou 1 grau, não devendo ser, portanto, clinicamente relevante. Dessa forma, este estudo
não estabeleceu superioridade de um tipo de técnica de expansão palatal bandado ou
colado.
ALMEIDA e cols. I , em 2000, sugerem a utilização do aparelho expansor fixo
com cobertura de acrilico. Eles explicam que esse tipo de aparelho permite a disjunção
da sutura palatina mediana, atuando como "bite block", o que possibilita o controle do

25

deslocamento vertical da maxila e da mandíbula; pode assim ser indicado para
pacientes com tendência tanto a crescimento vertical e mordida aberta anterior. como
para altura facial anterior inferior aumentada e ângulo aberto do plano mandibular.

3.4.4 Ativação do aparelho expansor

A maior parte dos expansores com parafuso utilizáveis até hoje são calibrados
para dar uma extensão de 0.8 a 1 mm em cada volta completa do parafuso. A
construção desses parafusos é tal que eles devem ser girados 1/4 de volta de cada vez 27 .
HAAS 27 em 1961, utilizava a seguinte técnica de ativação: após a cimentação
,

do aparelho, dava-se urna volta completa no parafuso no decorrer de 15 minutos, ou
seja, 1/4 de volta a cada 5 minutos. Era permitido ao pai dar o Ultimo giro no parafuso
para ficar determinado se ele tinha entendido o procedimento. Para evitar a deglutição
ou inspiração acidental, amarrava-se a chave com urn cordonê, entrelaçando-o entre os
dedos. Para facilitar sua manipulação, o aparelho era confeccionado de tal modo que
para a sua ativação, a chave devia ser introduzida na parte anterior e movida
posteriormente. 0 pai era instruido para girar o parafuso 1/4 de volta pela manhã e 1/4 de
volta ao anoitecer. 0 paciente era observado, aproximadamente, a intervalos de 7, 10,
14, 18, e 21 dias, e a ativação do parafuso era interrompida quando se conseguia
largura palatal suficiente. Neste momento, para impedir a desativação do parafuso
durante a função, o aparelho era estabilizado. Um dispositivo ou broca era usado para
cortar as duas placas de acrílico separadas e um fio .040 polegada era fixado nesses
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sulcos com um leve golpe do acrílico de auto-polimerização. 0 aparelho permanecia
no local por aproximadamente 3 meses, atuando como um mantenedor para permitir a
formação de tecido ósseo na sutura aberta. 0 aparelho então era removido e. na mesma
sessão, uma placa de acrilico de polimerizaçá-o rápida era adaptada ao palato. A placa
de acrílico era usada subseqüentemente durante todo o tratamento e contenção.
CHRISTIE & RUEDEMANN 19 em 1967, em seus estudos clínicos sobre a
,

expansão rápida da sutura palatina-mediana, realizaram as ativações após a
cimentação: uma volta completa (360 0) durante um período de 60 minutos, após os
quais recomendavam aos responsáveis a ativação do parafuso uma vez pela manhã e
uma vez à noite. A contenção era feita com o aparelho estabilizado por 3 meses, após
os quais usava-se uma placa de acrilico.
WERTZ 82. 83 em 1970 e 1974, em seu procedimento de expansão rápida da
,

maxila ativava o parafuso no dia da instalação: uma volta completa (4 1/4 de volta),
com intervalos de 10 minutos cada; posteriormente, os pais ativavam 1/4 de volta pela
manhã e 1/4 de volta à tarde. Após obter a expansão necessária, o parafuso era
estabilizado com fio de latão através do orificio do parafuso, e com resina acrílica
entre as partes do aparelho. A remoção do aparelho, após um mínimo de 3 meses de
fixação. era seguida da colocação de uma placa bem adaptada ou contensor tipo
Hawley. entre 6 e 12 meses, a menos que os dentes fossem bandados e controlados por
arcos.
SILVA FILHO e ca/s. 65 em 1989, e CAPELOZZA FILHO & SILVA
,

FILH0 14 15.17 em 1997 e 1999 descrevem que o procedimento clinico da expansão
,
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rápida da maxila inclui uma fase ativa, que libera as forças laterais, e outra passiva. de
contenção. A fase ativa tem inicio 24 horas após a instalação do aparelho, permitindo
que o paciente se adapte ao aparelho e o cimento adquira resistência. Após este
período, ativa-se o parafuso: uma volta completa por dia: meia volta pela manila e
meia volta ao entardecer. A fase ativa da expansão dá-se por encerrada quando
verificado um bom relacionamento transversal entre os arcos dentários, com uma
sobrecorreção em torno de 2-3 mm. A fase de ativação, dependendo da magnitude da
atresia maxilar, compreende de 1 a 2 semanas, velocidade que explica a denominação
de "expansão rápida da maxila". Finda esta fase , o aparelho permanece passivo na
cavidade bucal por um período mínimo de 3 meses, quando se processa a
reorganização sutural da maxila, e as forças residuais acumuladas são dissipadas. Após
a retirada do aparelho expansor, utiliza-se uma placa palatina de contenção removível
por um período mínimo de 6 meses.
MEW 47 em 1997, discute as propostas de alguns autores (Handelman.1997;
,

Vanarsdall, 1997; Northway, 1997) em relação à frequência de ativação do parafuso
expansor. Conclui que 1mm por semana é a ativação minima possível para que se
consiga romper a sutura palatina mediana.

3.4.5 Efeitos da ERNI sobre o complexo maxilar e sobre a mandíbula

KREBS 38 em 1959, utilizou implantes metálicos para avaliar os efeitos da
,

expansão em algumas zonas do esqueleto facial, como as mudanças na largura após a
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expansão , após a contenção com aparelho fixo e após 8 meses de contenção com
aparelho removível. 0 aumento em largura do arco dental durante o tratamento ativo
foi o dobro do observado nos segmentos basais maxilares, enquanto que a proporção
de aumento do arco alveolar foi quase a metade. Durante o período de contenção. a
largura do arco dental foi mantida, enquanto a distância entre os lados direito e
esquerdo do arco alveolar e segmentos basais maxilares mostraram tendência de
diminuir.
HAAS 27 em 1961, realizou estudo com animais: porcos Duroc-Poland-Chma
,

com 60, 52 e 22 dias de idade. As descobertas do estudo basearam-se em modelos de
gesso seriado dos maxilares, coloração vital dos ossos, radiografias cefalométricas
seriadas de norma frontal e dissecação de tecido. As avaliações permitiram concluir
que a sutura intermaxilar pode ser aberta em extensão suficiente para causar
alargamento significativo do arco dentário superior e, ao mesmo tempo. aumento na
capacidade intranasal. 0 arco dentário inferior se expandiu significativamente em
resposta as forças naturais alteradas. Haas também selecionou dez casos clínicos que
retratavam um propósito similar nos objetivos do tratamento (desenho do aparelho e
manipulação do parafuso), sendo que a idade dos pacientes variou de 9 a 18 anos.
Foram feitas observações a partir de radiografias cefalométricas de norma frontal e
lateral, fotografias, modelos dentários e os comentários dos pacientes a respeito dos
sintomas subjetivos. Houve concordância sobre a existência de uma leve pressão,
quando da ativação do parafuso, que se dissipava em minutos, sendo normalmente
sentida no processo alveolar e na abóbada palatina e. freqüentemente. na articulação
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do maxilar com os ossos frontal e nasal. Aproximadamente metade dos pacientes
mencionaram pressão nas areas da sutura zigomatico-maxilar, e poucos, nas areas da
sutura zigomatico-temporal. Em todos os casos o ponto A se deslocou para a frente, e
em cinco casos também para baixo. 0 aumento do angulo de convexidade variou de
1.5° a 8°. A medida do ponto A ao plano facial aumentou de 1 a 4 mm. e o aumento no
angulo SNA variou de 0 0 a 2.5°. Quando a maxila desloca-se no sentido transversal.
uma acentuada atividade de ajuste deve estar ocorrendo nas suturas dos ossos
cranianos e faciais, com os quais a maxila se articula. Quando a sutura abre e os ossos
deslizam, a maxila é deslocada para frente e algumas vezes para baixo. Esta posição
alterada da maxila, com concomitante distúrbio da oclusão, também causa uma
abertura da mordida com as conseqüências características no ângulo do plano
mandibular e plano oclusal, movimento posterior do pogônio e alteração no eixo Y. A
resposta do arco mandibular à expansão da sutura médio-palatal é observada através de
inclinação vestibular dos dentes inferiores.
STARNBACH & CLEALL 71 em 1964, consideraram os efeitos da expansão
,

rápida da maxila sobre os dentes e as estruturas adjacentes em macacos Rhesus. No
animal em que a sutura palatina mediana foi expandida por 3 meses, as fibras
periodontais apresentaram-se desorganizadas, a membrana periodontal alargada no
lado palatino e o osso alveolar com reabsorção na superficie de pressão. Estas
evidências indicam que o movimento dentário foi predominantemente de corpo, ao
invés de inclinação. Foram avaliadas ainda a sutura nasal, a sutura zigoinatico-maxilar
e a sutura zigomatico-temporal. No macaco submetido à expansão palatal,

e
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sacrificado após 3 meses. as 3 suturas mostraram evidências de grande atividade
celular, especialmente a sutura nasal. Este estudo indica que. como resultado da
expansão rápida da sutura palatina mediana em macacos, alterações concomitantes
ocorreram nas estruturas adjacentes.
HAAS 28 , em 1965, avaliando 80 casos tratados com expansão rápida da
maxila, observou deslocamento anterior da maxila. Os casos com padrão esqueletal
convexo ou classe II parecem ter piorado, enquanto os pertencentes ao padrão
esquelético côncavo ou classe III melhoraram. A análise cefalométrica lateral, usada
para avaliar o movimento ântero-posterior destes ossos, tem mostrado que a maxila
sempre se desloca para a frente, se ocorre a abertura da sutura. Nos casos de classe II.
tende a haver recidiva, movimentando-se para trás novamente. Em casos de classe III e
pseudo-classe III, a maxila tende a permanecer para frente. Isto deve-se.
provavelmente, à alteração das forças de oclusão, desde que a mordida cruzada
anterior seja total ou parcialmente corrigida. A mandíbula permanece estável ou
movimenta-se para frente ou para trás durante a expansão palatal. após o que
permanece estável ou retorna à sua postura inicial, parcial ou completamente.
HAAS 29 , em 1970, defendeu a hipótese de que "a maxila sempre se move para
baixo e para frente com a expansão rápida da maxila". Isto provavelmente se deve
disposição das suturas maxilo-cranianas, orientadas de maneira tal que o crescimento
produzirá um vetor para baixo e para frente do movimento maxilar. Quando as suturas
adjacentes são separadas pelo procedimento de expansão palatina, a força produz um
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efeito similar ao do crescimento; então a maxila move-se para baixo e para frente.
autor cita alguns fenômenos esperados da expansão palatina:
I. ântero-posteriormente, a abertura da sutura palatina mediana é paralela; inferosuperiormente, a abertura da sutura é triangular com ápice começando na cavidade
nasal:
2. as coroas dos incisivos centrais superiores convergem enquanto as raizes divergem,
devido As fibras transseptais elásticas. Quando as coroas contactam, a tensão
continua das fibras causa a convergência das raizes para além da sua inclinação
axial original. Durante esse ciclo, que geralmente dura cerca de 4 meses, a
inclinação axial desses dentes pode variar até 50 0 ;
3. os processos alveolares inclinam-se e movem-se lateralmente com a maxila.
enquanto os processos palatinos movem-se inferiormente na sua margem livre: o
efeito é uma expansão do arco dentário e um aumento na capacidade intranasal:
4. a alteração na postura maxilar invariavelmente causa uma rotação da mandíbula
para baixo e para trás, o que diminui o comprimento efetivo desta e aumenta a
dimensão vertical da porção inferior da face.
HALPNER 32 em 1970, estudou as alterações que ocorreram durante a
,

expansão rápida da maxila, analisando 32 casos por meio de radiografias em norma
lateral e póstero-anterior, de radiografia oclusal e de medidas diretas. Encontrou-se
uma significativa relação entre o número de ativações e alterações resultantes na
maxila e estruturas relacionadas. Também n descobriu-se que. entre os indivíduos com
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maloclusdo similar, havia uma variabilidade de resposta. a ser considerada em
conjunto com a técnica.
WERTZ 82 em 1970. avaliou 60 pacientes com atresia maxilar bilateral, com
,

idades variando de 7 a 29 anos, tratados na sua clinica particular com expansão rápida
da maxila. Como complementação A sua pesquisa. foram analisados 2 crânios secos.
sendo um deles de criança em fase de dentição mista, e outro, de adulto, submetidos A
mesma terapia mecânica para se obter informações adicionais em relação A resposta
esquelética ao procedimento. Os registros utilizados para a pesquisa envolveram

radiografias cefalométrica (frontal e lateral), oclusal da maxila e modelos de estudo
obtidos antes do tratamento, após completar-se a expansão rápida da maxila e três
meses após a terapia completa. Seu principal objetivo era verificar a direção e a
magnitude do deslocamento da maxila, o comportamento da posição mandibular e as
alterações em dentes selecionados. Verificou que houve separação da sutura palatina
mediana em todos os casos, mas que a rigidez dos componentes esqueléticos limitou o

grau de correção ortopédica em pacientes mais velhos. Essa separação, quando
examinada no plano frontal configura-se como uma pirâmide. com base localizada
inferiormente na sutura palatina mediana e ápice, superiormente. na Area da sutura
frontomaxilar. A resistência do arco zigomático impediu a abertura da sutura no
sentido ântero-posterior, de modo que. quando examinadas as partes palatais num
plano horizontal, observou-se uma maior abertura anterior do que posterior. A maxila
deslocou-se para baixo (cerca de 1 a 2 mm), e o deslocamento para frente, em alguns

graus, limitou-se a casos isolados. Em 50% desses casos houve recidiva durante o
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período de estabilização, demonstrando uma reação pós-tratamento. O ângulo do plano
palatal-SN teve resultados que variaram, sendo que, na maioria dos casos, houve
abertura; em alguns, houve redução e, em outros casos, o palato movimentou-se para
baixo de forma paralela, mantendo o angulo inicial. 0 angulo do plano mandibular
quase sempre aumentou e, geralmente, esta abertura foi acompanhada pela diminuição
do angulo SNB e uma tendência de aumento do angulo ANB. Muitas vezes.
entretanto, a abertura do plano mandibular foi vista em conjunto com o aumento ou
manutenção do ângulo SNB. Para este comportamento mandibular, parece ter ocorrido
interferência oclusal. Durante a fase de estabilização, o angulo do plano mandibular
tendeu a diminuir, com conseqüente diminuição dos ângulos ANB e SNB.
BYRUM 1 `), em 1971, examinou 30 casos, tratados com expansão palatal
através de superposição de cefalogramas laterais tomados no inicio do tratamento e no
final da estabilização, de maloclusdo classe I, II, III, de ambos os sexos, e idades
variando de 8 a 14 anos. Ao final da expansão maxilar (estabilização), a maxila tinha
se movido para baixo em proporção significativa, e os primeiros molares superiores
foram conduzidos com ela, exibindo apenas leve extrusdo. 0 autor observou que a
altura facial inferior havia aumentado devido ao reposicionamento inferior da maxila e
um aumento do angulo do plano mandibular.
GARDNER E KRONMAN 24 em 1971, investigaram as várias alterações
,

ósseas-cranianas decorrentes da expansão palatal rápida em macacos Rhesus. Foram
observados seis animais em idade comparável à média de idade dos pacientes
ortodõnticos. Após o aparelho ser completamente expandido, foi dada uma injeção
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intramuscular de oxitetraciclina, sendo os animais posteriormente sacrificados. Os
crânios foram preparados e estudados sob luz ultravioleta e luz natural. A tetraciclina
era absorvida pelo osso osteóide recém-formado, ficando fluorescente à luz
ultravioleta. Pressupôs-se que a fluorescência violeta do corante indicava formação e
deposição de novo osteóide, e que a não-absorção de corante indicava ausência de
crescimento ou ocorrência de fratura óssea. Todas as suturas do palato, pré-maxila, e
maxila mostraram Areas sem absorção de tetraciclina. Estas suturas aparentemente
sofreram alterações durante o procedimento de expansão. Além disso, as suturas
lambdóide, parietal e sagital mediana do crânio mostraram severa desorganização.
Estas suturas abriram 1,5 mm em alguns pontos. A sincondrose esfeno-occipital foi
aberta pelo aparelho expansor em todos os experimentos. Diante desta observação. os
autores sugeriram que a abertura da sincondrose esfeno-occipital devia ser outro
mecanismo pelo qual a maxila move-se para baixo e para frente.
WHITE 84 em 1972, avaliou 30 pacientes que haviam sido tratados com a
,

expansão rápida da maxila, comparando as telerradiografias frontais e laterais iniciais
com as obtidas no final da fase de estabilização, que durou 3 meses. Nenhuma
alteração significativa havia ocorrido na relação da maxila, mandíbula, plano palatal.
plano oclusal, ou plano mandibular com o plano SN. No entanto, a mandíbula exibiu
um leve movimento para baixo e para frente devido as alterações ocorridas na oclusão.
WERTZ 83 em 1974, analisou 60 casos de expansão rápida da maxila tratados
,

em sua clinica através de cefalogramas (frontal e lateral), radiografias oclusais.
modelos dentários obtidos antes do tratamento. no final da expansão rápida da maxila
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e pelo menos 3 meses após o final da terapia. A rotação mandibular e a subseqüente
recidiva foi observada com freqüência. Os cefalogamas laterais mostraram que a
maxila se movimentou para baixo, mas raramente para frente. A extrusdo dos dentes.
juntamente com o movimento para baixo da maxila, contribuiu para a abertura geral do
angulo do plano mandibular. 0 efeito rotatório sobre a mandíbula e o ponto B indicou
um aumento do angulo ANB. Isto seria acentuado por qualquer movimentação para
frente do ponto A, mas deve-se enfatizar que o ponto A em geral não se movimentou
consideravelmente para frente e, em certos casos, movimentou-se levemente para trás.
Em poucos casos de classe I e de classe II, o posicionamento da mandíbula para a
frente, em resposta ao desequilíbrio oclusal, é aparente e também parece ser observado
através da adaptação oclusal.
TIMMS 75 em 1980, conduziu uma investigação para examinar o efeito
,

transversal da expansão rápida da maxila. A distancia inter-molares e a largura do
hamulo inter-pterig6ide foram registradas em um grupo de 32 pacientes ortod6nticos,
antes e após a expansão rápida da maxila. Para medir a distancia inter-hamular foram
feitas marcações com lapis diretamente no paciente com a boca aberta e, após.
realizadas as medições. Também foram registradas as distancias inter-molares, obtidas
dos modelos de estudo, usando-se a margem cervical lingual dos primeiros molares
permanentes. 0 autor concluiu que não somente a maxila, como também o osso
palatino se separam durante a expansão riimcia da maxila, com o processo pteriitóide
do osso esfenOide deslocando-se para fora (pelo menos até que sua porção inferior
permita).
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B1SHARA & STALEY 7 em 1987, apontaram ser geralmente aceito que. com a
,

expansão rápida da maxila, há uma tendência concomitante da mandíbula girar para
baixo e para trás. A abertura do plano mandibular conseqüente durante a ERM explicase provavelmente pela abertura da mordida causada pela extrusdo e inclinação dos
dentes posteriores superiores juntamente com a inclinação alveolar. A ERNI deve ser
cautelosa em pessoas com plano mandibular excessivo e/ou tendência de mordida
aberta.
SILVA FILHO e cols. 66 em 1991, avaliaram as alterações esqueléticas
,

induzidas pelo procedimento de expansão rápida da maxila, utilizando o aparelho tipo
Haas, em 30 pacientes na dentadura decidua e mista. Os resultados foram obtidos da
avaliação cefalométrica lateral antes e imediatamente após a fase ativa da expansão.
período entre as duas radiografias cefalométricas variou de 14 a 21 dias. A maxila não
mostrou nenhuma alteração estatisticamente significativa na posição intero-posterior e
sempre deslocou-se para baixo, produzindo uma rotação no plano palatino para baixo e
para trás. Os molares de ancoragem também seguiram o deslocamento maxilar para
baixo. E, como conseqüência direta do deslocamento vertical da maxila e dos molares
superiores, a altura facial aumentou.
MOLEIRO 48 em 1992, com o propósito de investigar na literatura as
,

alterações esqueléticas e dentárias decorrentes da expansão rápida da maxila, observou
que esta causa abertura da sutura palatina mediana. a qual é preenchida por tecido
ósseo neoformado posteriormente e produz, também, uma separação temporária dos
incisivos centrais superiores. Além das alterações transversais da maxila. ocorrem
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mudanças no sentido Antero-posterior, assim como alterações no relacionamento
maxilo-mandibular e nas suturas faciais e da base do crânio. Realizando a expansão
rápida da maxila, é possível obter-se o alargamento das cavidades nasais , o aumento
do perímetro do arco dentário superior e uma ligeira inclinação vestibular dos dentes
inferiores, com conseqüente aumento do perímetro do arco. Devido As forças aplicadas
aos dentes-suporte, ocorre um movimento vestibular e de extrusão, causando unia
abertura da mordida e pequenas reabsorções radiculares nas superfícies palatinas e
vestibulares, as quais são reparadas por cemento celular.
HESSE e cols. 33, em 1997, realizaram um estudo através de tomografias pré- e
pós-tratamento da mordida cruzada posterior unilateral, com aparelho quadri-hélice ou
aparelho de Haas, em 22 pacientes, com a finalidade de avaliar as alterações na
posição condilar. A avaliação tomográfica revelou que os côndilos moveram-se para
trás e para cima no lado não-cruzado e nenhuma diferença foi observada no lado em
que havia a mordida cruzada.
MOORE 49 em 1997, relatou que o efeito da expansão é muito maior na porção
,

anterior do palato, nos pianos horizontal e vertical. No plano frontal, a expansão é
maior entre os incisivos, diminuindo na direção superior. Movimento lateral também
pode ocorrer nas suturas internasal, nasomaxilar ou nasofrontal. Em menor extensão.
há também deslocamento entre as suturas das estruturas mais profundas da parede
medial da orbita e as estruturas laterais da Area zigomática. No plano horizontal, a
expansão é maior na porção anterior do pa lato do que na porção posterior, sendo esta
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mais resistente à expansão devido ao processo piramidal do osso palatino nas laminas
pterigoides do osso esfen6ide.
CAPELOZZA FILHO & SILVA FILHO 17 em 1999, relatam que. como regra.
,

a maxila não se desloca anteriormente com a disjunção ortopédica, pelo menos coin
constância, independentemente da faixa etária ou do estágio de desenvolvimento
oclusal. A ausência de deslocamento maxilar no sentido sagital foi comprovado em
estudo a longo prazo.

3.4.6 Estabilidade pós-expansão rápida da maxila

KREBS 38 em 1959, notou que, embora a largura do arco dentário tenha se
,

mantido durante a contenção, a distância entre os implantes metálicos do arco
zigomático diminuiu durante os três meses de contenção fixa, em torno de 10% a 15%.
Essa recidiva continuou durante a contenção com aparelho removível. Após um
período médio de quinze meses, aproximadamente 70% do aumento na regido
zigomática foi mantido.
THORNE 73 em 1960, analisou 28 casos de expansão maxilar através de
,

radiografias oclusais tendo medido a largura das bases apicais entre os ápices das
raizes palatinas dos primeiros e segundos molares superiores (direito e esquerdo),
assim como a largura da cavidade nasal entre o contorno direito e esquerdo,
representando as paredes laterais da cavidade nasal. Em todos os casos avaliados, a
base apical aumentou sua largura entre 1.3 mm a 6.5 mm, enquanto a largura da
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cavidade nasal aumentou de 0.4 mm a 5.7 mm. Um a dois anos após a contenção. 23
casos não apresentaram qualquer recidiva ou aumento na largura apical e nasal obtida
com a expansão. Cinco casos que não tiveram um período de contenção. ou o tiveram
muito curto, mostraram uma diminuição na largura apical e nasal obtidas.
KREBS 39 em 1964, realizou expansão rápida da maxila em um grupo de 23
,

casos de mordida cruzada bilateral. Os efeitos da terapia de expansão sobre o arco
dental, a base maxilar e a cavidade nasal foram medidos e analisados durante uni
período de sete anos após o tratamento ativo ser descontinuado. Foram feitas medidas
sobre modelos de estudo e em radiografias cefalométricas póstero-anteriores, usandose o método de implante metálico de Bjôrk. 0 efeito da expansão rápida sobre a sutura
pareceu ser dependente do sexo e da idade, sendo maior durante o crescimento
puberal. A largura do arco dental aumentou bastante pela expansão rápida. mas o
ganho, em muitos casos, não foi estável, sendo a diminuição registrada de 4 a 5 anos
após o tratamento.
HAAS 30, em 1973, afirma que, utilizando-se o aparelho e a técnica
preconizados por ele para realizar a expansão rápida da maxila , a largura da base
apical e da cavidade nasal obtida é absolutamente permanente.
BROGAN 9 em 1977, investigou os resultados anatômicos da expansão maxilar
,

em 120 pacientes, utilizando a telerradiogafia em norma lateral

e tomografias

padronizadas da cavidade nasal, as quais foram realizadas antes da expansão, no ponto
de expansão máxima e seis meses após a expansdo. Observou que há um movimento
do corpo da maxila, separando-se em duas metades na sutura maxilar , sendo a
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separação paralela no sentido ântero-posterior e, no sentido vertical. ocorrendo em
forma triangular, com o ápice voltado para o osso nasal. Os pacientes da faixa etária
entre 4 e 9 anos de idade mostraram um deslocamento lateral da maxila com
movimento inferior suave ou nulo. Pacientes mais velhos ou aqueles com estrutura
óssea mais rígida evidenciaram um movimento do complexo maxilar para baixo
associado a um possível deslocamento para frente. 0 movimento para baixo
responsável pelo aumento efetivo na altura vertical acima de 2 a 3 min. produzindo
uma rotação da mandíbula para baixo e para trás. Para a expansão ser eficiente ,
necessário que o aparelho seja rígido e a força seja suficiente para mover os dentes e o
osso. Uma expansão de 7 mm requer uma contenção de 2 anos, sendo 6 meses para
uso continuo e 18 meses para dormir.
LINDER-ARONSON & LINDGREN 44 em 1979, realizaram um exame
,

continuado das alterações dentais e esqueléticas que acompanharam a expansão rápida
da maxila em 23 pacientes. Também examinaram a estabilidade destas alterações 5
anos pós-contenção. Os resultados mostraram que o aumento final em largura entre os
primeiros molares superiores, registrados 5 anos pós-contenção, foi de 45% do obtido
inicialmente pela expansão rápida da maxila. 0 aumento médio final encontrado na
distancia inter-caninos foi de apenas 23% da expansão obtida inicialmente, ou seja. na
região dos caninos ocorreu 77% de recidiva. Ambos, -overjet" e "overbite", quase não
tiveram alteração, quando observados 7 anos após o inicio do tratamento. Isto é
confirmado pelo fato de que o ângulo ANB teve pequena variação. 0 aumento
encontrado na altura total e altura facial anterior inferior foi interpretado como um
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efeito normal do crescimento durante o período total de observação de 7 anos.
Nenhum efeito dentário ou esquelético desfavorável à expansão rápida da maxila pôde
ser encontrado.
HAAS 31 em 1980, apresentou registros de dez casos tratados inicialmente com
,

expansão palatal, a fim de avaliar a efetividade da técnica e a estabilidade ortopédica e

ortodôntica a longo prazo. Nestes casos, que estavam de 6 a 14 anos sem qualquer
contenção superior, verificou-se que nenhum dos pacientes perdeu a largura da
cavidade nasal ou da base apical obtida durante o procedimento de expansão palatal.
SILVA FILHO & CAPELOZZA FILHO 63

,

em 1988, comentam que a

característica fundamental da expansão rápida da maxila refere-se ao fato da força
aplicada aos dentes e ao processo alveolar exceder o limite necessário para a
movimentação ortodôntica e promover a separação dos ossos maxilares, fazendo parte
dos aparelhos ortopédicos. Clinicamente existem dois efeitos biológicos:

o efeito

ortodôntico e o ortopédico. 0 primeiro, definido pela compressão do ligamento
periodontal, inclinação do processo alveolar e vestibularização dos dentes posteriores,
é responsável pela alteração do longo eixo dos dentes superiores e normalmente
acompanhada de extrusdo. 0 grande inconveniente do efeito ortodantico resume-se
pouca estabilidade pós-contenção e ao excesso de vestibularização dento-alveolar.
Assim sendo, precisa-se considerar a necessidade de sobrecorreção do arco atrésico
para compensar a subseqüente e inevitável verticalização posterior dos segmentos
dento-alveolares. 0 efeito ortopédico revela-se pela nítida separação dos maxilares,
sendo mais estável que o ortodantico. Mesmo assim , a recidiva é uma constante não só
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para o efeito ortodõntico, mas também para o ortopédico. Devido a isto , há
necessidade incontestável da sobrecorreção.
VELAZQUEZ e cols. 80 , em 1996, realizaram um estudo com 30 pacientes, em
que o tratamento ortodemtico foi iniciado com a expansão rápida da maxila (aparelho
tipo Haas), seguida de aparelho fixo durante um tempo médio de tratamento de 3 anos
e 1 mês. Esse estudo foi feito para se verificar se as alterações esqueléticas produzidas
pela expansão rápida da maxila poderiam ser compensadas pelo crescimento e/ou
tratamento ortodõntico. Utilizaram nove medidas da análise de Ricketts, baseadas em
radiografias cefalométricas laterais, antes do tratamento e após o final da terapia
ortodõntica ativa. Após os três anos do inicio do tratamento, não observaram diferença
esquelética facial vertical ou ântero-posterior entre os registros iniciais e finais, o que
poderia ser atribuído à ERM. Portanto, as alterações esqueléticas classicamente
descritas como resultantes da ERM, como a mordida aberta anterior e a rotação
mandibular posterior, foram compensadas ou corrigidas durante

o tratamento

ortodõntico. Entretanto, esta compensação não pode ser vista como maior
conseqüência ou efeito do tratamento isolado, mas da função, que permite que o
crescimento evolua normalmente, sem grande variação.

3.4.7 Expansão rápida

versus expansão lenta da maxila

COTTON 20, em 1978, examinou as alterações esqueléticas e dentárias que
ocorrem na expansão palatal realizada com força continua de baixa magnitude em
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macacos Rhesus. Verificou que, após a expansão lenta da maxila, um curto período de
contenção fixa parece ser desejável para que se mantenha o máximo da separação da
sutura palatina mediana alcançada devido à estabilidade esquelética obtida de forma
mais rápida após a utilização de força continua de baixa magnitude. A inclinação
lingual dos molares verificada nesse estudo contribuiu para evidenciar que o tecido
mole e/ou a musculatura perioral adjacente são fatores etiológicos de recidiva dentária
após a expansão maxilar.
HICKS 34 em 1978, avaliou cinco pacientes, entre 10 e 15 anos de idade, que
,

apresentavam mordida cruzada posterior, os quais foram tratados com expansão lenta
da maxila com uma força continua de 2 libras. A resposta esquelética e dentária foi
mensurada radiograficamente através de implantes metálicos em três pontos bilaterais
da maxila. Ocorreu um aumento na largura do arco dental entre 3.8 mm e 8.7 mm, e a
separação esquelética da maxila ocorreu numa proporção entre 16%

e 30% do

aumento da largura do arco dental. 0 aumento esquelético obtido pós-expansão foi
estável para os pacientes que utilizaram contenção fixa e ocorreu suave recidiva nos
pacientes que usaram contenção removível. Um período de 8 semanas de contenção
fixa foi suficiente para a prevenção de recidiva. A superposição dos tragados obtidos
nas radiografias iniciais e pós-expansão mostrou leve alteração. Três pacientes
mostraram abertura do plano mandibular em 2 graus, possivelmente devido
interferência das cUspides, causada pela sobrecon-eção, mas o plano mandibular
retornou ao valor inicial logo após a remoção do aparelho expansor. Pequena s
alterações foram observadas na posição dos implantes maxilares.

44

BISHARA & STALEY 7 em 1987, comentam que existem duas escolas em
,

relação à velocidade de abertura da sutura palatina mediana: urna defende a expansão
rápida (de 1 a 4 semanas), acreditando que este procedimento resultará em inclinação
dentária minima e máximo deslocamento esquelético: a outra escola defende a
expansão lenta (de 2 a 6 meses), acreditando que este procedimento diminuirá a
resistência tecidual das estruturas adjacentes, ocorrendo melhor formação óssea na
sutura inter-maxilar, fatores que auxiliariam a minimização da recidiva pós-expansão.
LADNER & MUHI 42 em 1995, executaram um estudo das alterações dentárias
,

e esqueléticas da maxila ocorridas no período de terapia ortodõntica: foram analisados
60 modelos de estudo pré-tratamento e pós-tratamento, sendo que 30 casos tiveram
expansão maxilar realizada com aparelho expansor palatal fixo descrito por Haas
(expansão rápida) e 30 casos com expansor quadri-hélice (expansão lenta). Ambos os
grupos demonstraram proporções similares de expansão dentária maxilar, sendo que o
grupo de expansão rápida obteve um índice mais alto de expansão esquelética.
PROFFIT 56 em 1995, relata que a abertura da sutura pode ser feita com
,

expansão rápida ou com expansão lenta. Na primeira (parafuso ativado de 0.5 a 1 mm
por dia), a hipótese era de que, com a força rápida aplicada nos dentes posteriores, não
haveria tempo para ocorrer movimentação dentária: a força seria transferida para a
sutura, e os dentes se deslocariam pouco em relação à base óssea de suporte. Durante
aproximadamente os 3 meses de estabilização, tempo necessário para a neoforinação
óssea, a expansão dentária é mantida, mas as duas metades da maxila se movimentam
no intuito de se unir, o que é possível porque ao mesmo tempo os dentes se deslocam
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lateralmente sobre seu osso de suporte. Quando a força através da sutura palatina
mediana é aplicada mais levemente, a soma da força total é menor. Parece que
aproximadamente 1 mm por semana é a velocidade máxima à qual os tecidos da sutura
palatina mediana podem adaptar-se, sendo a dilaceração e a hemorragia minimizadas.
Desde o inicio, a proporção entre a expansão dentária e a esquelética é de 1:1. de modo
que, 10 mm de expansão durante um período de 10 semanas, num padrão de 1 mm por
semana, significaria 5 mm de expansão dentária e 5 mm de expansão esquelética. Com
a expansão nesse padrão. a situação ao final da expansão ativa é aproximadamente

análoga à expansão rápida entre 2 e 3 meses após o seu término , quando o
preenchimento ósseo já ocorreu. Dessa forma, o autor conclui que o resultado total da
expansão rápida versus a lenta é semelhante, mas com a expansão lenta obtém-se uma
resposta mais fisiológica.

3.5 Fissura lábio-palatal

3.5.1 Conceito

o defeito congênito mais comum envolvendo a face e os maxilares , o qual
surge durante o quarto estágio de desenvolvimento craniofacial, quando ocorre a
formação dos sistemas orgânicos, especialmente dos arcos da faringe e do palato
primário e secundário. As fissuras aparecem exatamente no local em que a fusão de

46

vários processos faciais deixou de ocorrer por algum tipo de interferência no
desenvolvimento embrionário 56

.

3.5.2 Etiologia e incidência

A fi ssura de lábio pode ser de origem genética. ou estar associada a um fator
teratogênico (a ingestão de um fármaco, por exemplo, que, ingerido durante a
gestação, pode induzir defeitos no feto), ou ainda a uma condição médica. Se a fissura
for de origem genética e associada a uma síndrome, a etiologia pode ser determinada
com facilidade pela compreensão da transmissão genética da síndrome em particular.
Em uma fissura isolada, a etiologia pode ser mais dificil de ser determinada, a menos
que haja envolvimento de um fator teratogenico especifico na gravidez ou que exista
urn problema médico durante a gestação
Os distúrbios genéticos são classificados nos seguintes grupos: (1) distúrbios
cromossômicos, (2) distúrbios de um só gene, (3) distúrbios multifatoriais e (4)
distúrbios mitocondriais. As fissuras lábio-palatais são primariamente consideradas
como da classe dos distúrbios multifatoriais, embora não haja um consenso entre os
pesquisadores. A expressão de um distúrbio multifatorial é considerada sobre a base de
um modelo limítrofe, pelo qual os que têm mais genes causadores de doenças e são
submetidos a fatores ambientais têm maior probabilidade de exceder o limiar e
expressar o distúrbio 74 0 fato é que todos os indivíduos, mesmo normais. apresentam
.
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uma carga genética não manifestada que, quando somada a indivíduos da prole, pode
alcançar este limiar critico para manifestação fenotipica da fissura 58

.

As substâncias teratogênicas, como determinados fármacos, podem causar
defeitos congênitos. As doenças infecciosas, como rubéola, sifilis, difteria.
leishmaniose, pneumonia, malária, escarlatina e gripe, durante os primeiros meses de
gestação, também podem produzir esses defeitos, considerados então induzidos pelo
ambiente. 0 diabetes durante a gravidez também pode causar fissuras lábio-palatais,
assim como o alcoolismo 74 Distúrbios nutricionais durante a gestação (como uma
.

dieta pobre em vitamina A e riboflavina) aumentam a incidência de fenda labial e/ou
palatal em ratos. Também a desnutrição parece ser fator de grande importância neste
processo, visto que o maior número de fissuras faciais congênitas apresenta-se nas
classes sociais com menor poder aquisitivo e, portanto, com um equilíbrio nutricional
mais pobre 58 A relação entre o stress emocional materno e o desenvolvimento de
•

fissuras lábio-palatinas está associada a uma descarga anormal de cortisona, podendo
este hormônio causar malformações congênitas; além desses, fatores como a idade dos
pais, o uso de drogas anticonvulsivantes, o fumo e a radiação parecem participar da
etiologia das fissuras lábio-palatais 58

•

As fissuras de lábio e palato são as mais comuns das anomalias faciais, bucais e
vocais. Considerando as anomalias congênitas de todos os tipos, as fissuras de lábio ou
palato são secundárias apenas em relação ao pé torto. Existem variações na incidência
de fissuras lábio-palatais entre raps , sexos e áreas geográficas. Ao considerar a etnia,
os afro-americanos apresentam uma incidência entre 0,21

e 0,41 em cada 1.000
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nascidos vivos; os orientais (especialmente os japoneses), entre 1,14 e 2.13 em cada
1.000 nascidos vivos; nos Estados Unidos e na Europa Ocidental , os brancos

apresentam uma incidência variável entre 0,77 e 1,40 em cada 1.000 nascidos vivos.
Em relação ao fator sexo, os meninos são mais afetados do que as meninas.
apresentando fissuras mais graves, enquanto as meninas são mais afetadas pela fissura
isolada de palato 74

.

Quanto à incidência dos diferentes tipos de fissura lábio-palatal, dentro da
população fissurada, existe uma clara prevalência das fissuras do tipo transforame
incisivo, existindo ainda pequena diferença entre as incidências das fissuras do tipo
pós-forame incisivo e pré-forame incisivo, com uma leve predomindncia para esta
(lid= 58

.

SHAPIRA e cols. 62 em 1999, analisaram registros de 278 indivíduos com
,

fissuras a fim de verificarem a freqüência e o padrão de distribuição da fissura labial.
da fissura lábio-alveolar, da fissura lábio-palatal e da fissura isolada de palato. com
possíveis associações entre sexo, tipo de fissura e lado afetado. 0 tipo de fissura variou
entre os sexos: o masculino apresentou um índice maior de fissura lábio-palatal, e o
sexo feminino, de fissura palatal isolada. Não foi encontrada diferença sexual para
fissura labial ou fissura lábio-alveolar. Fissuras unilaterais do palato primário

e

secundário ocorreram com uma freqüência três vezes maior do que as fissuras
bilaterais. sendo que o lado esquerdo demonstrou predomindricia sobre o direito.
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3.5.3 Classificação dos tipos de fissura

SPINA e cols. 7° em 1972, declarou que, em relação As fissuras lábio-palatais. é
,

necessária a existência de uma classificação que permita uma linguagem comum entre
os interessados no assunto e que diversas classificações têm sido propostas. baseadas
em critérios morfológicos ou embriológicos. A classificação desses autores toma como
referência anatômica o forame incisivo, que é o ponto de junção na formação de toda a
região lábio-palatal; assim, segundo eles, as fissuras podem ser classificadas em quatro
grupos:
GRUPO I - FISSURA PRÉ-FORAME INCISIVO
a- Unilateral:
1. Direita (total ou parcial);
2. Esquerda (total ou parcial);
b. Bilateral:
1. Total (quando atinge a arcada alveolar);
2. Parcial (de um ou de ambos os lados);
c. Mediana:
1. Total;
2. Parcial.
GRUPO II- FISSURA TRANSFORAME INCISIVO
a. Unilateral (direita ou esquerda);
b. Bilateral.
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GRUPO III - FISSURA PÓS -FORAME INCISIVO
a. Total
b. Parcial
GRUPO IV - FISSURAS RARAS DA FACE
Fissuras obliquas, transversais, do lábio inferior, do nariz. etc.

ROCHA & TELLES 58 em 1990, propondo uma exposição didática da
,

classificação das fissuras lábio-palatais proposta acima por SPINA et al 7`). em 1972,
descrevem cada uma delas:
I. GRUPO PRÉ-FORAME INCISIVO
Embriologicamente, envolvem uma falha na fusão entre a pré-maxila (segmento
intermaxilar) e os processos palatinos. Esta falha pode ocorrer apenas unilateralmente
(fissura pré-forame incisivo unilateral), ou em ambos os lados (fissura pré-forame
incisivo bilateral). Uma última e menos freqüente forma de fissura pré-forame é aquela
situada na linha média; embriologicamente ela pode envolver uma falha parcial na
fusão dos processos nasais medianos entre si ou até uma ausência completa do
segmento intermaxilar.

2. GRUPO TRANSFORAME INCISIVO
Embriologicamente as fissuras desse grupo apresentam uma extensão bem mais
ampla do que as do grupo anterior, resultando de uma falta de fusão dos processos
palatinos entre si e destes com o segmento intermaxilar. Elas podem ser unilaterais.
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quando a falta de fusão entre o processo palatino e o segmento intermaxilar ocorre só
de um lado. Clinicamente este tipo de fissura se traduz num rompimento que se
estende desde o lábio superior (envolvendo o assoalho nasal e o rebordo alveolar) e
atravessa o palato duro e o palato mole, atingindo a Uvula.
(a) Fissura transforame incisivo unilateral: sendo uma fissura paramediana. os
segmentos do palato duro apresentam posições distintas. 0 limite entre o palato duro e
o palato mole é visível. A arcada alveolar do lado normal projeta-se para a frente.
evidenciando uma diferença no nível de contorno da arcada alveolar do lado fissurado.
esta última parecendo estar mais retroposta.
(b) Fissura transforame incisivo bilateral: neste tipo de fissura, a divisão
bilateral do palato duro deixa em evidência a pré-maxila, projetada para a frente.
sobre a qual repousa o pró-lábio. Ela apresenta-se extremamente móvel , tendo conexão
apenas com o septo nasal e o Niemen Os cornetos nasais médios são visíveis em ambos
os lados.

3. GRUPO PÓS-FORAME INCISIVO
Embriologicamente as fissuras deste grupo implicam a falta de fusão entre os
processos palatinos. Em sua variedade clinica, podem envolver desde uma forma mais
suave (a Uvula bífida, por exemplo) até o rompimento total do palato mole e de parte
do palato duro (até o forame incisivo). Podemos ter então as fissuras pós-forame
completas ou incompletas, ressaltando que elas jamais se estendem anteriormente ao
forame incisivo.
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4. GRUPO DAS FISSURAS RARAS DA FACE
Fazem parte deste grupo as fissuras do tipo obliqua, transversa , do lábio
inferior e no nariz, entre outras.

3.5.4 Alterações esqueléticas existentes no crescimento criinio facial
-

de portadores de fissura lábio-palatal

SUBTELNY 72 em 1966, descreve que a reconstrução do lábio freqüentemente
,

gera pressão no segmento alveolar e geralmente inicia a influência de molde. Em
alguns casos, esta ação de molde pode trazer uma aproximação do segmento alveolar
para a frente e, em outros casos, ocorre uma sobre-rotação medial do segmento
alveolar maxilar. A ação do lábio não é restrita apenas ao osso alveolar, mas pode
causar uma reorganização na arquitetura maxilar as margens da fissura. Se um ou
ambos os segmentos maxilares encontram-se posicionados medialtnente,

o

deslocamento pode resultar em um problema ortoclôntico: a constrição do arco
maxilar, cujo resultado é a mordida cruzada em um ou ambos os segmentos posteriores
do arco dental. Nesses casos, o tratamento deveria ser iniciado após a erupção dos
dentes deciduos, aproximadamente aos três anos de idade. 0 segmento alveolar deve
ser reposicionado ortodonticamente para estabelecer uma forma de arco mais
adequada.
NARULA & ROSS 53 em 1970. realizaram um estudo sobre o crescimento
,

facial em crianças normais e crianças com fissura lábio-palatal bilateral completa.

i3

entre 6 e 16 anos, através de radiografia cefalométrica lateral. As conclusões deste
estudo foram as seguintes:
- a pré-maxila estava muito proeminente aos 6 anos de idade em crianças com
fissura, mas aos 16 anos a protrusdo estava reduzida quase ao normal, podendo, além
disso, ocorrer uma melhora;
- em casos de fissura aos 6 anos, os segmentos maxilares laterais estavam
posicionados para trás e para cima, mas não eram deficientes quanto ao comprimento:
este relacionamento foi mantido durante o período de crescimento;
- a mandíbula estava normal em termos de comprimento aos 6 anos e cresceu
normalmente até os 16 anos;
- ocorreu alteração no ângulo mandibular em pacientes fissurados (o Angulo
formado entre o corpo e o ramo da mandíbula tornou-se mais obtuso).
ROSS 59 em 1970, pesquisou as implicações clinicas do crescimento facial em
,

indivíduos que apresentavam fissura lábio-palatal. As três maiores alterações na
morfologia facial, características de todos os tipos de fissura, são: retrusdo da face
média e crescimento maxilar ântero-posterior inadequado; distorção das estruturas
dental-alveolares, e diferença na postura e na forma da mandíbula. A alteração da
postura mandibular reduz a protrusão do mento, tendendo

a disfarçar o

subdesenvolvimento da face media. Geralmente a criança aos seis anos de idade
parece ter um desenvolvimento adequado da face média, mas durante

o surto de

crescimento puberal a deformidade aparece devido ao crescimento diferencial. O autor
também comenta que os efeitos secundários da palatoplastia estão associados a um
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grande número de fatores fisiológicos alterados, causando uma mudança na postura e
na forma da mandíbula. Estes fatores fisiológicos podem ser infecção respiratória
freqüente, desvio de septo nasal, arco maxilar atrésico, diminuição da largura nasal,
hiperplasia de adenóides e amígdalas, posicionamento lingual anterior, respiração
bucal, posicionamento baixo da lingua, boca aberta habitual - fatores que contribuem
para o posicionamento inferior e posterior da mandíbula, a qual passa a apresentar um
angulo goniaco obtuso.
ATHERTON 4, em 1974, investigou em radiografias cefalométricas laterais três
medidas angulares (1. sela, nasio e inclinação do nariz; 2. sela, nasio e espinha nasal
anterior; 3. nasio, sela e espinha nasal anterior) de 14 crianças, de 2 meses de idade,
com fissura bilateral de lábio e palato, a fim de verificar o grau de normalidade do
septo nasal e a posição da espinha nasal anterior. 0 grupo de controle era constituído
por 17 crianças com fissura de palato secundário. A face do bebê com fissura bilateral
de lábio e palato apresenta certas características clinicas, como a proeminência da prémaxila e do pró-lábio, assim como a ausência da columela. Os resultados desta
investigação indicaram, como observado clinicamente, que na fissura bilateral o nariz
e o septo nasal não são super-desenvolvidos (ou seja, de tamanho aumentado). A prémaxila é proeminente porque se encontra em uma posição anterior anormal sobre o
septo nasal. Clinicamente é exagerada devido à inclinação anterior do alvéolo.
KROGMAN e cols. 40 , em 1975, com a finalidade de avaliar o padrão de
crescimento crânio-facial de crianças com fissura, realizaram estudo longitudinal,
comparando crianças com e sem fissura. Seu estudo baseou-se em traçados seriados de
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radiografias cefalométricas em norma lateral de 59 crianças com fissura palatal isolada
e de 43 crianças com fissura lábio-palatal unilateral, dos 3 meses aos 6 anos. 0 grupo
de controle foi baseado nos padrões da Fundação Bolton. Houve evidências de que a
fissura palatal apresenta repercussão no crescimento e/ou no desenvolvimento da base
do crânio e nas estruturas faciais, provavelmente um reflexo da embriogênese. A altura
facial superior encontrada nas crianças com fissura palatal e lábio-palatal foi maior do
que a do grupo normal; a altura facial inferior também foi um pouco maior. A medida
do ângulo SNA foi maior no grupo com fissura lábio-palatal do que no grupo com
fissura palatal e no normal. 0 comprimento do corpo da mandíbula e a altura do ramo
foram quase iguais nos três grupos, sendo que o ângulo goniaco era mais obtuso no
grupo fissurado do que no normal.
FOSTER & CHINN 23 em 1977, comentam que os métodos convencionais de
,

expansão rápida da maxila usando mecanismos rígidos não são apropriados para
pacientes com fissura de lábio e palato que apresentam grande deficiência de
crescimento maxilar na dimensão transversal. Esses pacientes geralmente precisam de
muito mais expansão na região dos caninos. Os autores descrevem um método para

realizar a expansão rápida da maxila de forma diferencial, utilizando-se de uma junta
articulada na conexão entre o mecanismo de parafuso e o "splint" dental, o que

proporcionaria maior expansão na regido dos caninos. Embora o método descrito
produza uma expansão diferencial da maxila, é dificil confinar a expansão
inteiramente a uma parte do segmento.
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CAPELOZZA FILHO e cols. 11 em 1981, realizaram avaliação cefalométrica
,

das alterações da mandíbula em estudo seriado em uma amostra de 98 telerradiog -afias
de indivíduos portadores de fissura transforame incisivo unilateral. Observaram seis
grandezas cefalométricas (GoGn.SN, Gn.SN, Go, Go-Gn, SNB e P-NB), que foram
comparadas entre si e com os valores considerados normais. Relativamente aos
fissurados, verificou-se maior abertura do plano mandibular e predominância do vetor
vertical no crescimento facial. A mandíbula apresentou-se levemente retroposta. coin
SNB sempre menor nos fissurados, embora quase sempre sem significância estatística.
O ângulo goniaco (Go) foi sempre maior para os fissurados. 0 comprimento do corpo

da mandíbula (Go-Gn), com o crescimento, foi se tornando levemente menor nos
fissurados. 0 fator preponderante para todas as alterações encontradas na mandíbula
dos fissurados seria de ordem funcional ou de crescimento, não só da mandíbula, mas
de toda a cápsula buconasal. A fissura, apesar de ocorrer na maxila, provoca desordens
em toda a área, encarregada de inúmeras funções realizadas em conjunto: portanto. é
fácil admitir que as matrizes funcionais, e conseqüentemente a mandibular. estarão
alteradas. Em razão diretamente proporcional ao grau dessa alteração, que depende da
gravidade da lesão (isto 6, do tipo de fissura) e do nível de qualidade do tratamento
realizado, estarão determinados desvios na manifestação normal do potencial de
crescimento.

ROGMAN e cols. 41

,

em 1982. através de radiografias cefalométricas

seriadas, avaliaram o crescimento crânio-facial em diferentes tipos de fissuras em
crianças com idade entre 1 mês até 10 anos. 64 delas apresentando fissura lábio-palatal
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unilateral: 32 fissura lábio-palatal bilateral e 78 crianças com fissura palatina. Os
autores concluíram que a base do crânio não fora afetada pela fissura nas crianças do
sexo masculino, embora o ângulo da base do crânio fosse significativamente maior em
crianças do sexo feminino com fissura lábio-palatal bilateral. A altura facial superior
no grupo com fissura lábio-palatal bilateral foi diferente da do grupo de crianças com
fissura lábio-palatal unilateral e fissura palatal em ambos os sexos. A mandíbula não
foi relativamente afetada pelas fissuras.
CAPELOZZA FILHO e cols. 12 em 1987, executaram uma avaliação do
,

crescimento crânio-facial em portadores de fissura de lábio e palato unilateral através
da cefalometria em norma lateral. A amostra constituiu-se de 299 telerradiografias, a
partir das quais analisaram-se nove grandezas angulares e sete lineares relativas aos
dois grupos de pacientes fissurados, as quais foram comparadas a valores considerados
normais. A investigação permitiu chegar-se a conclusões em relação ao padrão de
crescimento, destacando-se o predomínio das dimensões verticais, a falta de harmonia
entre os terços faciais em função do excesso inferior e a retrusdo conjunta da maxila e
da mandíbula. O padrão de crescimento crânio-cefálico apresentou tendência vertical
nos fissurados, com GoGn.SN e Gn.SN sempre maior. A análise do perfil ósseo
através de NAP mostrou que a maioria dos fissurados tende a apresentar, com

o

crescimento, um perfil côncavo. A maxila apresenta tendência à retração com o avanço
da idade. A posição ântero-posterior da mandíbula em relação 6. base do crânio foi
analisada pelos ângulos SNB e SND. No grupo sem fissura, os ângulos SNB e SND
aumentaram com a idade, o que significa uma maior participação da mandíbula no
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perfil facial, expressando uma tendência filogenética do homem. Já no grupo de
pacientes fissurados, houve uma tendência à retração mandibular. 0 ângulo goniaco
encontrava-se sempre aumentado por uma alteração morfológica funcional localizada
(músculos da mastigação. masséter e pterigóide medial em função inadequada.
requerendo maior aposição óssea no ângulo).
NORMANDO e cols. 55 em 1992, compararam o padrão facial de 204 adultos
,

fissurados (113 operados e 91 pacientes não-operados), envolvendo os três principais
tipos de fissuras. Os resultados permitiram concluir que a cirurgia de lábio. em
pacientes com fissura de lábio e alvéolo unilateral, está associada à remodelação da
regido alveolar anterior da maxila, causando retrusão significativa do ponto A, sem
alterações em outras Areas da maxila. A cirurgia de palato em pacientes com fissura
palatina isolada não está associada a alterações significativas nas dimensões e posição
espacial da maxila. A sequela cirúrgica mais evidente ocorreu em pacientes com
fissura de lábio, alvéolo e palato, verificando-se acentuada retrusão maxilar associada
A rotação horária.
SILVA FILHO e co/s. 67 em 1992, utilizando a mesma amostra do estudo
,

anterior, observaram que nos três tipos de fissuras a cirurgia não induziu alterações
importantes na morfologia e no posicionamento espacial da mandíbula em relação
base do crânio. O padrão de crescimento mandibular, portanto, foi pouco influenciado
pelo procedimento cirúrgico empregado para reparar essas malformações.
SILVA FILHO e cols. 68 em 1993, avaliaram 229 pacientes adultos brancos
,

com fissura labial ou palatal, através de radiografias cefalométricas. para determinar a
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influência do tipo de fissura sobre a estrutura mandibular e sua posição espacial. Em
relação aos efeitos que os procedimentos cirúrgicos produzem no crescimento.
observou-se que a mandíbula não foi, aparentemente. influenciada. A estrutura e a
posição espacial da mandíbula em pacientes com fissura labial ou palatal mostraram
diferenças significativas quando comparadas com as do grupo não-fissurado. Os
resultados indicaram que os fissurados, independentemente do tipo de fissura.
apresentaram mandíbulas menores do que o grupo normal, quando examinados na fase
adulta. 0 padrão mandibular dos pacientes com fissuras que envolvem o palato
diferem significativamente do encontrado nos pacientes com fissuras de lábio e
alvéolo ou em pacientes normais. Fissuras envolvendo o palato estão associadas a um
maior crescimento vertical da face, revelando uma mandíbula recuada, com um
comprimento menor do ramo e do corpo mandibular. Este fato é devido à maior
rotação da mandíbula para baixo e para trás, levando a uma posição mais posterior do
ponto B, denotado pelo aumento do ângulo goniaco e, conseqüentemente, levando a
um aumento da altura anterior total da face.
CAPELOZZA FILHO e cols. 13 em 1994, esclarecem que, após os reparos
,

precoces da fissura bilateral completa em crianças, os segmentos maxilares são
conduzidos pela função labial restaurada , exacerbando desta forma a constrição
maxilar, principalmente na região anterior. Os músculos esticados do palato e a
retração cicatricial são fatores contribuintes. Durante a puberdade, a maxila , já
deficiente, tende a apresentar crescimento sagital reduzido, enquanto a mandíbula tem
O surto de crescimento. Isto leva a um achatamento do perfil ou. ainda, a uma
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protrusdo mandibular relativa. 0 desenvolvimento dental-alveolar vertical posterior
geralmente é excessivo, aumentando a altura facial anterior inferior, mas

o

componente vertical de crescimento esquelético posterior tende a estar diminuído.
Devido à tendência esquelética de colapso dos segmentos maxilares, os pacientes com
fissura bilateral completa freqüentemente requerem expansão rápida da maxila.
VALE e cols. 77 em 1994. executaram um estudo transversal sobre a posição
,

espacial e a morfologia mandibular em portadores de fissura transforame incisivo
bilateral entre 7 e 15 anos de idade, considerando-se o tipo de tratamento cirúrgico
recebido. Pelo envolvimento anatômico, as fissuras bilaterais completas de lábio e
palato são as que exigem um tratamento mais extenso, envolvendo inicialmente
diversas cirurgias reparadoras primárias para reconstruir a morfologia da maxila e da
face. Embora a estrutura lesada seja a maxila e a face média, a mandíbula mostra
reflexos significativos em sua morfologia e posição espacial, que colaboram para a
definição do padrão facial desses pacientes. Através da comparação dos valores
cefalométricos do grupo fissurado com o grupo de controle (não-fissurado), os autores
concluíram que:
os pacientes portadores de fissura evidenciaram uma rotação mandibular no
sentido horário, com aumento dos ângulos SN.GoGn e SN.Gn (eixo de
crescimento);
os pacientes portadores de fissura exibiram uma mandíbula mais recuada,
com o ângulo SNB reduzido;
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-

o ângulo goniaco nos pacientes fissurados mostrou-se mais obtuso.

comportamento coerente com o aumento dos ângulos SN.GoGn e SN.Gn;
-

as características da mandíbula do paciente fissurado não são influenciadas
pela abordagem cirúrgica.

SILVA FILHO e cols. 69 em 1998, relatam que os procedimentos terapêuticos
,

nos pacientes com fissura lábio-palatal iniciam-se cedo, com a reconstituição do lábio
a partir dos 3 meses de idade e do palato a partir dos 12 meses, as dimensões do arco
fissurado não permanecendo imutáveis ao longo do crescimento. Existe uma tendência
dos segmentos palatinos aproximarem-se e, com a passagem do tempo, essa
morfologia inicial alargada vai dando lugar a um arco dentário mais estreito,
influenciado, principalmente, pela cirurgia de lábio, capaz de reduzir todas as
dimensões, transversais e sagital, da arcada. Essa forma atrésica evolui também nos

pacientes não operados, porém em menor grau. Essas alterações morfológicas,
principalmente as atribuidas às cirurgias, conduzem a uma má oclusão típica dos
pacientes fissurados: as mordidas cruzadas de diferentes magnitudes. Esse
comportamento prenuncia a mecânica expansionista aplicada nesses pacientes.

3.5.5 Efeitos da ERM sobre o complexo maxilar e sobre a mandíbula
em portadores de fissura lábio palatal
-

ISAACSON & MURPHY 36 em 1964, com a fi nalidade de avaliar os efeitos da
,

expansão rápida da maxila em pacientes com fissura lábio-palatal , trataram cinco
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pacientes do sexo masculino, os quais demonstravam reparação cirúrgica da fissura
completa da pré-maxila e do palato, tratados com expansão rápida da maxila pelo uso
do aparelho com parafuso descrito por Haas. As alterações esqueléticas faciais foram
registradas por meio de implantes metálicos colocados bilateralmente nas seguintes
regiões:
I. face inferior do processo zigomático da maxila;
2. processo alveolar vestibular entre os Apices das raizes do primeiro molar
permanente;
3. processo alveolar palatal mesial ao ápice radicular do primeiro molar
permanente.
Alguns dias após a realização dos implantes, foram realizadas radiografias
cefalométricas póstero-anterior e lateral, modelos de estudo e fotografias. Foi
construido e instalado o aparelho expansor, sendo ativado 1/4 de volta por dia. Após a
expansão, o parafuso foi establizado e novos registros obtidos. Os autores concluíram
o seguinte:
obteve-se a expansão do osso maxilar basal e alveolar em quatro pacientes
de 12 anos de idade, sendo que a expansão não foi sempre simétrica. Não se
obteve expansão lateral no paciente de 22 anos, sendo a mordida cruzada
corrigida através da extrusão e inclinação dos dentes posteriores;
observou-se menor movimento do segmento posterior na direção anterior e
superior em todos os casos;
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apresentaram-se evidências de que a resistência do esqueleto facial é no
mínimo um fator importante, como a sutura palatina mediana no
procedimento de expansão.
MATTHEWS 45 em 1975, relata que o procedimento de expansão da maxila
,

em pacientes portadores de fissura nos quais a maxila encontra-se em colapso tem sido
registrado na literatura por mais de um século, mas apresentando um alto grau de
recidiva. 0 autor descreve que o segredo do sucesso em movimentar os segmentos
ósseos, assim como os dentes, está na rapidez da expansão, que deve ser completada
em aproximadamente 3 semanas. Isto pode ser alcançado ativando-se o parafuso 3
vezes por dia. Após a expansão, é realizada a enxertia óssea na fissura aumentada pela
expansão, o que manterá o caso estável.
CAPELOZZA FILHO e cols. 13 em 1994, descrevem que a expansão rápida da
,

maxila em pacientes com fissura lábio-palatal produz um reposicionamento favorável
da maxila em relação A mandíbula e as estruturas crânio-faciais. A posição mais
anterior da maxila ajuda a compensar a face média curta que estes pacientes
freqüentemente apresentam, assim como alguma discrepância máxilo-mandibular
transversa. Os autores evidenciaram, também, que o aumento da altura facial anterior
inferior, vista na fase inicial do tratamento com expansor tipo Haas, parece ser
temporário e tende a se normalizar com o crescimento e o tratamento ortodóntico.
SILVA FILHO e cols. 69 em 1998, afirmaram que, em virtude da fissura , os efeitos
.

da expansão diferem em alguns pontos nestes pacientes:
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1. o efeito ortopédico se da pelo reposicionamento lateral dos segmentos palatinos.
Não ocorre o rompimento sutural e ganho real de tecido ósseo, já que a sutura
palatina mediana está ausente;
2. conseqüentemente, não se abre o diastema entre os incisivos centrais:
3. a estabilidade é pobre, o que exige contenção ao longo de toda a mecânica
subseqüente e, principalmente, após o término do tratamento ortodôntico.

4 MATERIAL E MÉTODO

4.1 Material

A amostra empregada neste estudo compreendeu 20 pacientes, com idades
variando de 6 a 10 anos, que apresentavam mordida cruzada esquelética posterior e
necessitavam de expansão rápida da maxila, atendidos na clinica do curso de
Especialização em Ortodontia e Ortopedia Facial da UFSC. A amostra foi composta de
2 grupos, sendo o primeiro constituído de 10 pacientes portadores de fissura
transforame incisivo (classificação empregada por Spina) 70; o segundo grupo foi
composto de 10 pacientes não-fissurados. A documentação estudada para cada caso
envolveu a utilização de radiografias cefalométricas em norma lateral tomadas
previamente à terapia ortocrântica e imediatamente após à expansão rápida da maxila.
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4.2 Método

4.2.1 Seleção dos pacientes

Os pacientes foram selecionados de acordo com a idade ( de 6 a 10 anos) e com o
tipo de fissura lábio-palatal (apenas fissura transforame incisivo), sendo que todos
deviam apresentar deficiência maxilar transversa.

4.2.2 Tratamento

Todos os pacientes foram submetidos A. expansão rápida da maxila (ERM) com o
aparelho preconizado por HAAS

27. 28, 29, 31

(1961, 1964, 1970 e 1980), o qual é

definido como dento-muco-suportado, pois a ancoragem do aparelho é sobre os dentes
pilares e a mucosa palatal.

4.2.3 Etapas prévias à confecção do aparelho expansor preconizado por
Haas

separação dos dentes com elástico ou fio de latão;
adaptação dos anéis aos dentes pilares utilizados como suporte do aparelho
(primeiros molares superiores e primeiros molares deciduos superiores ou

extensão colada nos caninos deciduos superiores);
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moldagem de transferência, realizada corn os anéis em suas respectivas
posições. Os anéis são removidos e posicionados na moldagem, os quais são
devidamente fixados para não haver deslocamento durante o processo de vazar
o gesso sobre a moldagem;
- confecção do modelo de gesso.

4.2.4 Confecção do aparelho propriamente dito

De posse dos modelos de gesso com os anéis posicionados, foi confeccionada a
armação metálica, que consta de duas barras palatinas e duas barras vestibulares de fio
redondo de aço inoxidável de 1,00 mm de diâmetro, as quais foram adaptadas com o
máximo de contato possível na altura do terço cervical dos anéis e dos segundos
molares deciduos ou segundos pré-molares não-anelados. 0 parafuso expansor
(SUMMIT- 9 mm) foi posicionado na linha média, o mais profundo possível na região
dos segundos pré-molares ou segundos molares deciduos, sendo que suas margens
laterais estavam afastadas cerca de 1 mm da superficie do palato. Para isto, o parafuso
foi sustentado em um pedaço de lamina de cera, colocada verticalmente ao longo da
rafe palatina mediana, acompanhando o contorno do palato, posicionado de forma que
a ativação pudesse ser feita de anterior para posterior (Figura 1, página 68). A seguir, o
modelo de gesso foi isolado (cel-lac) e a porção de resina acrílica de autopolimerização foi adicionada pela técnica do pó liquido, nas regiões entre os primeiros
molares deciduos e os primeiros molares permanentes superiores, sobre o parafuso e as
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barras palatinas. Cuidou-se para evitar comprimir tecidos que possuem rica
vascularização sangiiinea, ou seja, as rugosidades palatinas, as margens gengivais
livres, os tecidos adjacentes A. foramina alveolar posterior e a parte mais alta do palato.
Com o acrilico polimerizado, o aparelho foi removido do modelo e realizado o
acabamento e o polimento, de forma que todas as bordas e arestas em contato com a
mucosa palatal estivessem arredondadas (Figura 2

e 3, página 68 e 69,

respectivamente).

if‘
LÂMINA DE CERA
PARAFUSO EXPANSOR
- FIO 1.15
SOLDA

FIGURA 1 — Confecção do aparelho expansor tipo Haas.
(Fonte: WERTZ 82)

SOLDA
BARRA VESTIBULAR PARAFUSO EXPANSOR
ACRÍLICO

FIGURA 2

-

Vista palatal do aparelho expansor tipo Haas.
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SOLDA
PARAFUSO EXPANSOR
ACRÍLICO

FIGURA 3 - Vista oclusal do aparelho expansor tipo Haas no modelo de
trabalho.

4.2.5 Instalação do aparelho e ativação

Após a confecção do expansor palatal, este foi adaptado em boca; após a
profi laxia dos dentes e assepsia do aparelho, foi cimentado com ionómero de vidro
(Ketac-Cem ® — ESPE) em isolamento relativo. Quando confeccionada a extensão nos
caninos deciduos superiores, a mesma foi colada com resina composta (Concise ® —
3M), na face palatina deles. As ativações foram iniciadas logo após a cimentação,
sendo o parafuso ativado com uma volta completa em um período de 15 minutos (ou
seja, 'A de volta - aproximadamente 0.25 mm - a cada 5 minutos). Foi permitido ao pai
ou responsável dar o Ultimo giro no parafuso de modo a verificar se ele entendera o
procedimento. Para evitar a deglutição ou inspiração acidental da chave, ela foi
amarrada com um fio dental, e o responsável pela criança foi instruido a entrelaçar ou
enrolar o fio dental nos dedos. Para facilitar a manipulação, a construção do aparelho
foi realizada de modo que para a sua ativação a chave deva ser movida posteriormente.
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O responsável foi instruido a girar o parafuso V4 de volta pela manhã e v4 de

volta ao anoitecer, ou seja, V4 de volta a cada 12 horas. 0 paciente foi observado em
intervalos de 7 e 14 dias, aproximadamente, e a ativação do parafuso foi interrompida
quando se conseguiu largura palatal suficiente. É recomendável a sobrecorreção, para
permitir a subseqüente verticalização dos dentes inclinados e a remodelação do
processo alveolar. 0 período ativo variou dependendo, principalmente, do grau de
constrição maxilar. A expansão lateral do arco superior foi julgada suficiente quando a
mordida cruzada estivesse sobrecorrigida aproximadamente 2 a 3 mm.
No mesmo dia em que a ativação foi cessada, o aparelho foi estabilizado para
impedir que o parafuso fosse desativado durante a função mastigatória e muscular. A
estabilização foi feita com fio de amarrilho duplo, inserido e amarrado no orifício do
parafuso expansor..

4.2.6 Contenção

A contenção foi realizada com o próprio aparelho estabilizado durante um
período de três meses para permitir a formação de tecido ósseo na sutura aberta.
aparelho, após este período, foi removido e substituído por uma placa de contenção
removível.
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4.2.7 Avaliação cefalométrica

0 posicionamento da mandibula , imediatamente após a expansão rápida da
maxila , foi avaliada através de duas radiografias cefalométricas laterais, para cada
paciente, (obtidas de acordo com as normas propostas por Broadbent 8 . em 1931),
sendo que a primeira radiografia foi obtida antes de qualquer ativação (ou seja, etapa
pré-expansão), e a segunda foi realizada imediatamente após a fase de expansão ativa.
O período de tempo entre as duas radiografias cefalométricas variaram de 14 a 21 dias:

portanto, o fator "crescimento" não foi considerado. A avaliação foi realizada
analisando-se os ângulos SNA, SNB, ANB, GoGn.SN, Plano Palatal em relação à SN
e ao Plano Mandibular, FMA, Ângulo do Eixo Y e AFAI antes e após a expansão

maxilar. Os dados foram registrados em fichas, conforme o Anexo l(página 107).

4.2.7.1 Pontos Cefalométricos

Os pontos cefalométricos são aqueles identificados sobre as radiografias
cefalométricas e servem como guias para a construção de linhas e planos. Os pontos de
referência dividem-se em dois grupos: os que estão situados no plano médio sagital
(sagitais ou impares), e os laterais (pares). Os pontos de referência cefalométricos
utilizados para a obtenção das linhas e planos foram os seguintes 81:
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4.2.7.1.1 Pontos Sagitais ou impares:

Os pontos sagitais ou impares são os seguintes (conforme Figura 4, página 74):
- Sela (S) - Ponto situado no centro geométrico da sela turca, determinado por
inspeção:
- Násio (N) - Ponto mais anterior da sutura fronto-nasal, visto lateralmente:
- Espinha nasal anterior (ENA) - Ponto situado na extremidade da espinha nasal

anterior:
- Espinha nasal posterior (ENP) - Ponto situado na extremidade da espinha

nasal posterior;
- Ponto A (subespinhal) - Ponto mais profundo do contorno da pré-maxila.

localizado entre o ponto ENA e o próstio: teoricamente, delimita a junção do osso
alveolar com o osso basal;
- Ponto B (supramental) - Ponto mais profundo do contorno do processo

alveolar da mandíbula , entre os pontos infradental e pogemio; teoricamente delimita a
junção do osso alveolar com o osso basal;
- Pogbnio (Pog) - Ponto mais anterior do contorno da sinfise mandibular; é
determinado por inspeção;
- Gnatio (Gn) - Ponto situado na metade da distância entre os pontos mais
anterior (pogônio) e mais inferior (mento) do contorno da sinfise mandibular;
- Mento (Me) - Ponto mais inferior do contorno da sinfise mandibular.
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4.2.7.1.2 Pontos Laterais ou Pares:

Os pontos laterais ou pares são os que seguem abaixo (Figura 4. página 74):
- Pório (Po) - O pório anatômico é o ponto mais alto do conduto auditivo

externo:
- Orbitário (Or) - Ponto mais inferior sobre a margem inferior da órbita
esquerda;
- Genii() (Go) - Ponto médio entre os pontos mais posterior e mais inferior do
ângulo mandibular.

4.2.7.2 Linhas e Pianos:
- Linha S-N (Steiner): unido dos pontos sela (S) e nasio (N);
- Linha N-A (Steiner): unido dos pontos násio (N) e subespinhal (A);
- Linha N-B (Steiner): unido dos pontos násio (N) e supramental (B);
- Plano mandibular (Steiner): unido dos pontos gônio (Go) e gnátio (Gn);
- Plano Horizontal de Frankfurt (Downs): unido dos pontos pório (Po)

e

orbitário (Or);
- Plano mandibular (Tweed): é tragado tomando-se como referência anterior o
ponto mento (Me) e, como referência posterior, a média entre as bordas direita e
esquerda da mandíbula, na regido do ângulo goniaco;
- Plano palatal: unido dos pontos espinha nasal anterior (ENA) e espinha nasal
posterior ( EN P).

-

FIGURA 4 - Pontos cefalométricos utilizados na obtenção das linhas e planos

4
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4.2.7.3 Ângulos
4.2.7.3.1 Ângulo SNA (Steiner)
determinado pela interseção das linhas S-N e N-A. Seu valor normal é 82° e
expressa o grau de protrusdo ou retrusdo da maxila em relação à base do crânio 81

.

FIGURA 5- Ângulo SNA

4.2.7.3.2 Ângulo SNB (Steiner)
determinado pela interseção das linhas S-N e N-B. Seu valor normal é de 80 0 e
expressa o grau de protrusdo ou retrusdo da mandíbula em relação A. base do crânio 81

FIGURA 6 - Ângulo SNB

.
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4.2.7.3.3 Ângulo ANB (Steiner)
E determinado pela interseção das linhas N-A e N-B. Seu valor normal é 2°, e
corresponde a diferença entre os ângulos SNA e SNB. Expressa a relação ânteroposterior entre a maxila e a mandíbula, facilitando a interpretação do padrão
esquelético 81

.

FIGURA 7— Ângulo ANB

4.2.7.3.4 Ângulo GoGn.SN (Steiner)
E determinado pela interseção do plano mandibular (Go-Gn) com a linha SN. Seu
valor normal é 32° e expressa o grau de abertura da mandíbula e de altura vertical de
sua porção anterior 81

.

FIGURA 8 — Ângulo GoGn-SN
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4.2.7.3.5 Ângulo FMA (Tweed)

E determinado pela interseção do plano mandibular com o plano horizontal de
Frankfurt. 0 plano mandibular, conforme foi preconizado por Tweed, é traçado
tomando-se como referência anterior o ponto mento (Me) e, como referência posterior,
a média entre as bordas direita e esquerda da mandíbula, na regido do ângulo
goniaco81 .

FIGURA 9— Ângulo EMA

4.2.7.3.6 Ângulo do Eixo Y (Downs)
determinado pela interseção do eixo Y com o plano horizontal de Frankfurt.
Expressa a direção de crescimento da face. Seu valor médio é de 59,4° 81

FIGURA 10 — Angulo do Eixo Y

.
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4.2.7.3.7 Ângulo do Plano Palatal — SN (Pl. P.-SN)
E determinado pelo plano palatal, que é obtido pela unido dos pontos ENA e ENP e
pela linha SN. Indica a inclinação do plano palatino em relação à base do crânio.

FIGURA 11 — Ângulo do Plano Palatal- SN (Pl. P.-SN)

4.2.7.3.8 Ângulo do Plano Palatal — Plano Mandibular (Pl. P. Pl. M.)
-

o ângulo medido entre o plano palatal e o plano mandibular. Determina a
inclinação do plano mandibular em relação ao plano palatino.

FIGURA 12 — Ângulo do Plano Palatal — Plano Mandibular (Pl. P.-P1. M.)
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4.2.7.4 Medida Linear
4.2.7.4.1 Altura Facial Antero- Inferior — AFAI — (McNamara)
medido da espinha nasal anterior (ENA) até o mento (Me). Esta medida linear
aumenta com a idade e relaciona-se com o comprimento efetivo da porção média da
face. A altura facial intero-inferior padrão ideal para um indivíduo com dentição
mista, com um comprimento efetivo da porção média da face de 85 mm, é de 60 62
-

M M.

FIGURA 13 — Altura Facial Aram-Inferior (AFAI)

4.2.8 Avaliação do erro metodológico

GOLDREICH e cols. 25 em 1998, registrou que, para utilizar adequadamente
,

uma telerradiografia cefalométrica, há basicamente cinco itens que devem ser
observados. Cada item está associado a certas possibilidades de erro, que podem tornar
os dados de uma investigação conducentes a conclusões equivocadas. 0 estudo dos
erros em cefalometria tem uma importância indispensável, especialmente pelo fato do
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erro ser um achado inevitável neste campo. As fontes principais dos erros
cefalométricos são:
1. a posição da cabeça do paciente no cefalostato;
2. a distância foco objeto;

3. a distância objeto-filme;
4. a identificação e registro dos pontos cefalométricos;
5. a mensuração das grandezas cefalométricas.
Os erros em relação A identificação e ao registro dos pontos cefalométricos e A
mensuração das grandezas cefalométricas estão sujeitos A verificação mediante o erro
do método 78 , estabelecido através do teste "t" de Student: foram selecionadas
aleatoriamente 10 telerradiografias, as quais foram traçadas e medidas por duas vezes
pelo mesmo examinador, em períodos diferentes - intervalo de 4 semanas. Os dados
obtidos foram confrontados com os primeiros, a magnitude média de erro para cada
variável cefalométrica foi determinada pelo teste estatístico. A razão "t" pode ser
obtida da seguinte forma: de acordo com LEVIN 43 , pode-se calcular a diferença entre
as médias das amostras e dividi-las pelo erro padrão da diferença.
t = X1- X21 Sdif

onde: X 1 = média da primeira amostra (inicial)
X2 = média da Segunda amostra (final)
Schf = desvio padrão da diferença
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sdif =

(

1)2 + ( S2hin -1)2

Onde:
S i = desvio padrão da primeira amostra

S2 = desvio padrão da segunda amostra
n = número de traçados realizados
0 critério utilizado foi: quando p > 0,05 (probabilidade maior que 5%) o
examinador foi considerado calibrado.
De acordo com os valores obtidos e evidenciados na Tabela (Anexo 2, página

108), o examinador foi considerado calibrado, ou seja, dentro dos parâmetros
aceitáveis, não exercendo repercussões expressivas sobre os resultados e as conclusões
desta investigação.

5 RESULTADOS

Os dados obtidos durante a realização deste trabalho foram organizados e
apresentados sob a forma de tabelas, descritas a seguir.
A Tabela 1 (página 83) apresenta as medidas cefalométricas analisadas antes e
imediatamente após a expansão rápida da maxila em pacientes sem fissura lábiopal atal .
A Tabela 2 (página 84) apresenta as medidas cefalométricas analisadas antes e
imediatamente após a expansão rápida da maxila em pacientes com fissura lábio palatal.
As Tabelas 3 e 4 (página 86) expõem a média e o desvio padrão das medidas

cefalométricas antes e imediatamente após a expansão rápida da maxila (T1 e T2) em
pacientes sem e com fissura lábio -palatal, respectivamente.
Nas Tabelas 5 e 6 (página 87 e 88), encontram-se os resultados do teste
estatístico e o grau de significância para as medidas cefalométricas avaliadas nos

pacientes sem e com fissura lábio-palatal, respectivamente.
A Tabela 7 (página 88) apresenta a média das diferenças das medidas realizadas
antes e imediatamente após a expansão rápida da maxila (Ti e T2) e o teste estatístico
para os dois grupos.

TABELA 1- Medidas cefalométricas analisadas antes e imediatamente após a expansão rápida da maxila (Ti e T2 , respectivamente)
em pacientes sem fissura lábio-palatal.

PACIEN

2

10

SNB

SNA

ANB

GoGn-SN

PL P. - SN

.. P.- Pi. M.

Eixo Y

FMA

AFA1 (mm)

T2

Ti

T2

f1

12

Th

T

26°
310

29°
300

25°
29 . 50

29°
320

58°
, ^0
ou

61.5 0

63

67

74

76

5. 50

2 o,0

24°

24°

250

550

61.5
5 o,0

66

67

6. 50

7 . o,0

26°

26.5°

30°

28°

63°

61°

61

62

46°

11.5 0

12 0

32°

34°

33.5 0

35°

62°

64°

70

71

12 0
90

15°
80

24°
280

25°
310

32°
320

35°
-,34

61°

63°

61.5

64

370

40°
390

63°

67.5

69

70

360

370

60

4 . 50

300

330

330

340

61°
6-,o0

64°

72

74

20

2 . 50

360

3-,0
t

10°

10°

26°

26.5°

44°

45°

16°

16.5°

27°

26.5°

61°
630

62°
6,-.o0

68

^0
o

30°
330

66

6 . 50

30°
330

61

61

12

Th

T2

Ti

T2

' '

72

Ti

12

90 0

92 0

84°

87 0

87 0

80°

84°
790

60
70

8°
80

30°
38 0

30°
380

4°
70

10
80

86°

87°

80°

300

290

50

84°
750

80°
740

6°
50

60

85°
760

81 0
780

60

330

340

730

20

2°

78°
850

76°
850

76°
780

72.5 0
7 80

2°
70

3.5°
70

44.5°
35 0

850
790

86°
79 . 50

780

790

70

770

770

790

790

72 . 50

730

AO

Fonte: Curso de Especialização em Ortodontia e Ortopedia Facial da Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2001.

TA BELA 2- Medidas cefalométricas analisadas antes e imediatamente após a expansão rápida da maxila (Ti e T2 , respectivamente)
em pacientes com fissura lábio-palatal.
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84 0

82 0

75°

75°
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GoGn SN
Ti
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75°
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12
13 0
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30 0
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33 0
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61°

71
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36°
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21°
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33°

31.5°
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59 0
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21°

25°

26°

29°

56.5°

60°

65
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12°

30°

34°

32°

61°
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30°

25°

38.5°

68°

60°
61 0
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64

10°

12°
10 0

25°

25°

35.5°

32°
31 0
34 0

67°

65°

59

62

38°

14°

15°

23°

23.5°

31°

33 0

60°

63°

64
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32°

5°

5°

25°

27°

30°

31°

61°

61.5°

65

64.5

35.5° 35.5°

Fonte: Curso de Especialização em Ortodontia e Ortopedia Facial da Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2001.
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5.1. Metodologia estatística

A partir dos dados apresentados nas Tabelas 1 e 2 (página 83 e 84), foram
desenvolvidos cálculos estatisticos para determinar a existência ou não, de diferenças
significativas entre as variáveis analisadas. Para isto, foi realizada a Estatística
Descritiva (média aritmética e desvio-padrão) e o teste "t" de Student (média das
diferenças e diferenças entre médias), sendo que neste último procedimento utilizou-se
o nível de significância de 5% (p <0,05), sempre que houve evidências da existência
de diferenças significativas entre as variáveis analisadas.

5.1.1. Estatística descritiva
A média e o desvio-padrão das medidas cefalométricas antes e imediatamente
após a expansão rápida da maxila (Ti e T2), em pacientes sem e com fissura lábiopalatal, encontram-se nas Tabelas 3 e 4 (página 86), respectivamente.
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TABELA 3 - Valores médios e desvios-padrão referentes as medidas cefalométricas
antes e imediatamente após a expansão rápida da maxila (T1 e T2) em
pacientes sem fissura lábio-palatal.

MEDIDAS AVALIADAS
SNA
SNB
ANB
GoGn-SN
Pl. Palatal - SN
Pl. Palatal - Pl. M.
FMA
Eixo Y
AFAI

DESViO-PADitk0

Mf'DiA

Ti

T2

TI

12

83,00
77,95
5,05
36,35
8,70
27,50
30,20
60,60
66,20

83,05
77,45
5,60
37,50
8,80
28,55
31,50
61,80
67,90

4,62
3,32
2,19
4,97
3,72
2,67
3,32
2,59
4,68

5,46
3,73
2,18
5,56
4,74
3,39
3,37
2,60
4,86

TABELA 4 - Valores médios e desvios-padrão referentes as medidas cefalométricas
antes e imediatamente após a expansão rápida da maxila (T1 e T2) em
pacientes com fissura lábio-palatal.

MÉDIA
MEDIDAS A'S'A I DS,S

SNA
SNB
ANB
GoGn-SN
Pl. Palatal - SN
Pl. Palatal - Pl. M.
FMA
Eixo Y
AFAI

Ti

T2

82,70
76,70
6,00
36,25
12,00
24,00
31,2
61,35
65,5

82,95
76,70
6,25
36,50
11,05
25,35
31,35
61,25
66,05

DES'S) I0 PADRÃO)
T2
Ti

4,45
4,19
5,01
5,62
3,20
4,99
4,62
3,69
6,33

3,89
3,62
4,79
4,84
2,95
5,16
2,94
1,93
5,36
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5.1.2. Teste estatístico

0 teste "t" de Student foi aplicado para verificar se as diferenças encontradas
entre as medidas cefalométricas, antes e imediatamente após a expansão maxilar

rápida, foram estatisticamente significativas.
Os resultados do teste estatístico e o grau de significância estão representados
nas Tabelas 5 e 6 (página 87 e 88) para os pacientes sem e com fissura lábio-palatal,

respectivamente.
Para comparar os dois grupos de pacientes, com e sem fissura lábio-palatal,
foram analisadas a média das diferenças das medidas realizadas antes e imediatamente

após a expansão rápida da maxila (Ti e 1 2) de ambos os grupos através do mesmo
teste estatístico, cujos resultados estão na Tabela 7 (página 88).

TABELA 5 - Resultados do teste estatístico e do grau de significância para as medidas
cefalométricas avaliadas no grupo de pacientes sem fissura lábio-palatal.

M Li) DA.

lk

,

SNA

SNB
ANB
GoGn-SN
Pl. Palatal - SN
Pl. Palatal — Pl. M.

FMA
Eixo Y
AFAI

LI

DA '.;

Test::

p (pi

Y " . 1:tile)

- 0,136

0,8951

1,12

0,2925
0,0571
0,0491
0,8504
0,0712
0,0405
0,0385
0,0385

-2,18

- 2,27
- 0,19
- 2,045
- 2,391
- 2,421
- 2,421

(n-s) — Estatisticamente não-significativa
(*) — Estatisticamente significativa

Sig,nificiincia

ns
n-s
n-s
*
n-s
n-s
*
*
*
-
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TABELA 6 - Resultados do teste estatístico e do grau de significância das medidas

cefalométricas avaliadas no grupo de pacientes com fissura lábio-palatal.

MLDIDAS AVALIAliy- S

le

SNA

-:

p (probabilidade)

•

- 0,64252
0,0000
- 0,5495
- 0,2950
2,3895
- 1,6394
- 0,1479
0,1051
- 0,5937

SNB
ANB

GoGn-SN
Pl. Palatal - SN
Pl. Palatal - Pl. M.

FMA
Eixo Y
AFAI

Signifieiincia

0,5366
1,0000
0,5960
0,7747
0,0406
0,1355
0,8857
0,9186
_ 0,5673

n-s
n-s
n- s
n-s

*
n- s
n-s
n-s

n-s

(n-s) - Estatisticamente não-significativo
(*) - Estatisticamente significativo

TABELA 7

Média das diferenças das medidas realizadas antes e imediatamente
após a expansão rápida da maxila (Ti e T2) dos dois grupos de
pacientes, com e sem fissura lábio-palatal, e análise do grau de
significância através do teste estatístico.

A16.ti4 (Lí dferejc

ems.- Ti

\II'Dib.`0; 'i,i, 'tii.I '11),11S

(p1 habilidade)

N51.,1liratil»;

Fil itrados

0,00
0,25

-0,22
0,00

0,3731
0,7694

- 0,57
- 1,11

- 0,11

0,5767

-0,11

0,9119
1,6132

SNA
SNB

ANB
GoGn-SN
Pl. Palatal - SN
Pl. Palatal - Pl. Mand.
FMA

Eixo Y
AFAI

- 0,17
-

1,43

- 1,13
- 0,75
- 1,63

(n-s) - Estatisticamente não-significativo
(*) - Estatisticamente significativo

1,00

1,44

0,3091

- 1,71
0,63
- 0,67

0,9995
1,2122
1,1641

-

0,7134
0,4516
0,5712
0,3738
0,1241
0,7608
0,3308
0,2411
0,2596

Significancia

n s
n s
n-s
n-s
n s
n s
n s
n-s
n-s
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-

-

-
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GRÁFICO 1 - Médias obtidas antes e imediatamente após a ERM (Ti e T2) das
medidas cefalométricas do grupo de pacientes sem fissura lábiopalatal.
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GRÁFICO 2 - Médias obtidas antes e imediatamente após a ERM (T1 e T2) da medida
cefalométrica AFAI do grupo de pacientes sem fissura lábio-palatal.
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GRÁFICO 3 - Médias obtidas antes e imediatamente após a ERM (Ti e T2) das
medidas cefalométricas do grupo de pacientes com fissura lábiopalatal.
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GRÁFICO 4 - Média obtida antes e imediatamente após a ERM (Ti e T2) da medida
cefalométrica AFAI do grupo de pacientes sem fissura lábio-palatal.

6 DISCUSSÃO

Avaliando os dados contidos nas Tabelas 1, 2, 3 e 4 (páginas 83, 84 e 86),
referentes as medidas verificadas antes e imediatamente após a expansão maxilar
rápida em pacientes sem e com fissura lábio-palatal, pode-se verificar que houve uma
pequena variação entre as médias antes e imediatamente após a expansão rápida da
maxila. Para auxiliar a observação dos dados obtidos, foram elaborados os Gráficos I
e 2 (pagina 89) e Gráficos 3 e 4 (pagina 90).

6.1 Pacientes sem fissura lábio palatal
-

6.1.1 Alterações fintero-posteriores

A posição antero-posterior da maxila não sofreu alteração, quando avaliada
imediatamente após a ERM, comprovada pelo angulo SNA que manteve-se estável
(Tabelas 3 e 5, página 86 e 87), resultado também observado por SILVA FILHO e
7
CO/S. 66. Autores como CAPELOZZA FILHO & SILVA FILHO ' , CHANG 18 e
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WHITE 84 observaram fato semelhante em avaliação a longo prazo. Achados diversos
foram constatados por HAAS

27. 28. 29 ,

que revelaram um deslocamento anterior da

maxila e, concomitantemente, do ponto A em pacientes cuja idade variava de 9 a 18
anos. A faixa etária pode alterar a resposta esquelética devido ao grau de calcificação
da estrutura óssea e à interdigitação crescente das suturas. Conforme a observação de
BROGAN 9 , após a expansão maxilar, em pacientes de 4 a 9 anos, houve aumento
transversal da maxila com suave ou nenhum movimento inferior, enquanto que, emn
pacientes com mais de 9 anos de idade, evidenciou-se o movimento do complexo
maxilar para baixo associado com possível deslocamento anterior. Dessa forma, como
a idade dos pacientes deste estudo variava de 6 a 10 anos, a maxila não sofreu
alteração significativa no sentido ântero-posterior. GARDNER & KRONMAN 24 ,
também, observaram o deslocamento anterior da maxila após a expansão rápida da
maxila em macacos Rhesus.
O ângulo SNB apresentou uma discreta redução de 0,5°, comparando-se aos
valores médios, antes e imediatamente após a expansão rápida da maxila; com isso , o
ângulo ANB teve leve aumento de 0,5°, mas de acordo com o teste estatístico (Tabela
5, página 87), estas alterações não foram significativas. Autores como BISHARA &
STALEY 7 , HAAS 27. 29 e WERTZ 82 "

83

acreditam que ocorra rotação posterior da

mandíbula e do ponto B, causada pelo movimento inferior da maxila juntamente com a
extrusdo e inclinação dos dentes posteriores superiores e inclinação alveolar, gerando a
diminuição do SNB e, conseqüentemente. aumento do ANB. Neste estudo também
observou-se esta tendência, embora rid° significativa , que pode ser explicada pela fato
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da faixa etária dos pacientes ser diferente. Nos indivíduos mais jovens, a maxila
apresenta menor deslocamento vertical 9 e, conseqüentemente, reduz o giro mandibular
no sentido horário. Talvez, com uma amostra maior, os resultados com relação a este
ângulo, fossem significativos.

6.1.2 Alterações verticais

0 plano palatal-SN manteve-se praticamente sem alteração, com aumento de
0,1°, após a expansão rápida da maxila, enquanto que o plano palatal-plano mandibular

apresentou aumento de 1°, porém ambos não foram estatisticamente significativos
(Tabela 5, página 87). Dessa forma, nenhuma alteração significativa ocorreu no plano
palatal-SN. WERTZ 82 em seu estudo, observou que os resultados variaram, sendo
,

que na maioria dos casos houve o aumento desse Angulo; em alguns houve redução e,
em outros, houve manutenção do valor inicial. Já SILVA FILHO e cols. 66 relataram
que o plano palatino girou para baixo e para trás, ou seja, o ângulo aumentou. Esta
tendência também foi verificada nesta pesquisa, porém não significativa; este fato
poderia, talvez, ser explicado pelo número da amostra dos autores SILVA FILHO e
eols. 66 ser maior, composta de 30 pacientes.

Avaliando-se os ângulos GoGn-SN, FMA e Eixo Y, verifica-se que todos
aumentaram em média 1,2° após a expansão maxilar rápida, assim como a medida
linear AFAI, representada no Gráfico 2 (página 89) aumentou em média 1,7 mm. De
acordo com o teste estatístico (Tabela 5, página 87) estas alterações foram
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estatisticamente significativas, demonstrando a tendência da mandíbula girar no
sentido horário, para baixo e para trás. Resultados semelhantes foram expressos na
literatura pertinente:

7. 9. 10. 14. 15. 17. 27. 29. 30. 31. 66. 82. 83 .

Como o plano Palatal-SN não

sofreu alteração significativa, a maxila pode ter se deslocado inferiormente de corpo
ou não ter sofrido alteração vertical; mesmo assim , ocorreu abertura do plano
mandibular, aumento do FMA, Eixo Y e AFAI devido, provavelmente. à extrusão e
inclinação dos dentes posteriores superiores, juntamente com a inclinação alveolar e a
interferência oclusal gerada pelas cúspides dentárias em sobrecorreção (cúspide
palatina dos molares superiores contactando a ponta das cúspides vestibulares dos
molares inferiores).

6.2 Pacientes com fissura lábio-palatal

6.2.1 Alterações ântero-posteriores

O ângulo SNA, imediatamente após a expansão rápida da maxila apresentou
aumento médio de 0,2°, enquanto o SNB manteve-se praticamente sem alteração,
porém. ambos os resultados não foram considerados estatisticamente significativos de
acordo com a Tabela 6 (página 88). Com isto, os ângulos SNA, SNB e, conseqüente.
ANB não sofreram alterações importantes.
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6.2.2 Alterações verticais

Em relação ao ângulo do plano palatal-SN, houve diminuição média de 1°, o
que, conforme o teste estatístico apresentado na Tabela 6 (página 88), foi considerado
significante. Pode-se explicar este resultado devido ao fato do efeito ortopédico da

expansão maxilar ser diferente, nos indivíduos sem e com fissura lábio-palatal. Neste
não ocorre o rompimento sutural, já que a sutura palatina mediana está ausente.

havendo o reposicionamento lateral dos segmentos palatinos. ISAACSON &
MURPHY 36 verificaram menor movimento do segmento posterior da maxila na
direção anterior e superior em todos os casos após a expansão maxilar em pacientes
fissurados. Dessa forma, o plano palatal sofre inclinação e a região anterior desloca-se

superiormente mais do que a região posterior, diminuindo o ângulo do plano palatalSN. Já o Angulo do plano palatal-plano mandibular teve aumento insignificante.

Analisando os ângulos GoGn-SN, EMA e Eixo Y, verificou-se que os dois
primeiros aumentaram em média 0,25° e 0 15°, respectivamente. Já o ângulo FMA
diminuiu 0.1° após a expansão rápida da maxila. A medida linear AFAI, representada
no Gráfico 4 (página 90), aumentou em média 0,5°. Estas alterações não foram
significativas de acordo com o teste estatístico da Tabela 6 (página 88), indicando que
a ERM não teve efeito imediato sobre o posicionamento mandibular. Em pacientes
com fissura lábio-palatal, a maxila se desloca levemente para cima (menos de 1 mm),
movimento que ocorre devido a compressão e à reorganização das suturas envolvidas

durante o período de tratamento 36 coin isto, a abertura do plano mandibular diminui.
;
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já que, ao contrário dos pacientes não-fissurados, a maxila não se desloca para baixo.
Na literatura são escassos os trabalhos que investigam as alterações mandibulares de
pacientes com fissura lábio-palatal após a expansão maxilar, havendo maior destaque
para a questão da estabilidade da expansão, que

é critica. Nestes pacientes.

CAPELOZZA FILHO e cols. 13 evidenciaram que o aumento da altura facial anterior
inferior, vista na fase inicial da expansão maxilar, parece ser temporário e tende a se
normalizar com o crescimento e o tratamento ortodóritico.

6.3 Comparação entre pacientes submetidos a ERM, com e sem
fissura hibio-palatal

Os resultados encontrados para os grupos de pacientes investigados, com e sem
fissura lábio-palatal, apresentaram diferenças em relação ao posicionamento da
mandíbula após a expansão maxilar, embora não sendo estatisticamente significativos
(Tabela 7, página 88). No grupo sem fissura lábio-palatal, a mandíbula girou no
sentido horário, induzindo alterações cefalométricas significativas, como o aumento do
ângulo do plano mandibular (GoGn-SN), do eixo Y de crescimento e do FMA, bem
como da altura facial anterior inferior (AFAI). Em contrapartida, no grupo com fissura
lábio-palatal, a mandíbula não sofreu alteração significativa em seu posicionamento.
Esta diferença pode ter ocorrido em função:
do movimento maxilar diferenciado em pacientes com e sem fissura lábiopalatal: em pacientes sem fissura lábio-palatal, a maxila normalmente se
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movimenta para inferior, devido à disposição das suturas e de sua
anatomia27, com aumento do plano mandibular, movimento posterior do
pogônio e alteração do Eixo Y, produzindo rotação da mandíbula para
inferior e posterior, o que aumenta a dimensão vertical da porção inferior da
face. Já , ao contrário, nos pacientes com fissura lábio-palatal. a maxila se
movimenta levemente para superior36, reduzindo

o efeito sobre o

posicionamento mandibular, ou seja, como a maxila não se desloca para
inferior, também não auxilia a rotação horária mandibular;
das diferenças existentes na postura e na forma da mandíbula dos indivíduos
que apresentam fissura lábio-palatal, tais como: tendência à retroposição
mandibular devido à maior rotação da mandíbula para baixo e para trás.
levando a uma posição mais posterior do ponto B; ângulo SNB reduzido:
aumento do ângulo GoGn-SN e do ângulo goniaco obtuso com conseqüente.
aumento da altura anterior total da face 1268. 77,

do número da amostra relativamente pequeno;
da amostra contendo pacientes com padrão esquelético de classe I, II

e Ill.

embora sendo em ambos os grupos;

Os resultados observados no presente trabalho devem ser analisados com
cautela, já que se trata de uma amostra de tamanho reduzido. Portanto, deve-se ter
cuidado nas generalizações a serem feitas a partir deste estudo. Seria interessante a
realização de novas pesquisas nesta drea especialmente sobre a avaliação do
,
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posicionamento mandibular em pacientes fissurados, pois existem poucos trabalhos
publicados sobre o tema. Sugere-se aumentar o número de pacientes e, também,
estender o período de avaliação.

7 CONCLUSÃO

7.1 Ao avaliar o posicionamento da mandíbula imediatamente após a expansão
rápida da maxila em indivíduos sem fissura lábio-palatal, verificou-se que a mandíbula
girou no sentido horário, para inferior e para posterior, induzindo alterações
cefalométricas significativas, como o aumento do ângulo do plano mandibular (GoGnSN), do eixo Y e do FMA, assim como da altura facial anterior inferior (AFA1).
7.2 Analisando o posicionamento da mandíbula imediatamente após a
expansão rápida da maxila em indivíduos com fissura lábio-palatal pôde-se concluir
que a mandíbula não sofreu alterações significativas em seu posicionamento, ou seja. a
ERM não teve efeito imediato sobre o posicionamento mandibular.
7.3 Comparando-se o posicionamento da mandíbula após a expansão rápida da
maxila em indivíduos corn e sem fissura lábio-palatal, constataram-se diferenças,
embora não significativas do ponto de vista estatístico: no grupo sem fissura lábio-

palatal, a mandíbula girou no sentido horário, induzindo alterações cefalométricas
significativas; em contrapartida, no grupo com fissura lábio-palatal, a mandíbula não
sofreu alteração significativa em seu posicionamento.
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9 ANEXOS
ANEXO n° 1- Ficha para coleta de dados da avaliação cefalométrica

,

PACIENTE:

N°:

IDADE:

MALOCLUSÃO:

FISSURA:

CIDADE:

FONE:

TABELA DE COLETA DE DADOS:

MEDIDAS
AVALIADAS

STEINER

SNA
SNB
ANB
GoGn-SN
Pl. P.- SN
Pl. P.- Pl. M.

c)
O
'E

l

o
rn

FMA

EIXO Y

AFAI
z
o

(ENA- Me)

TRAÇADO INICIAL
(Ti)

TRAÇADO PÓS-EXPANSÃO

DIFERENÇA

(T2)

(Tl-T2)
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ANEXO n° 2 - Tabela com dados para calibragem, ou seja. avaliação do erro metodológico.
SNB

GoGn-SN
Plano Palatal - SN
I° traçado 2° traçado 1° traçado 2° traçado 1° traçado 2° tragado 1° traçado 2° traçado 1 0 traçado 2° tragado Í
83
76
82,5
76
7
6,5
35
14
35
14
82
83
76
7
75
7
37
37
13.5
14
85
85,5
78
79
7
6,5
36
36,5
6
6
86
79
87
79
7
8
37
38
4,5
4
76
74
73
76
2
3
44,5
45,5
11,5
10,5
79
79
77
76
2
3
36
37
10
9,5
85
85
78
78
7
7
37
37,5
9
7
85
83,5
78
76
7
7,5
39
41
8
9
79
79
72,5
73
6,5
6
44
44,5
16
16
79
79
73
73
6
6
45
44
16.5
16
SNA

ANB

lédia=
1, 90
esvioadrào=
,45

81,95

76,05

75.90

5,85

6,05

39,05

39,60

10,90

10,60

3,54

2,31

2,33

2.06

1,72

3,90

3,82

4,11

4,25

t =-.2182179
P = 0.8321

t = .502331
P = 0.6275

t =-1
P = 0.3434

t =- 2.180702
P = 0.0571

Palatal PI Mand
FMA
Eixo Y
AFAI
° traçado 2° traçado 1° tragado 2° tragado 1° traçado 2° tragado 1 0 traçado rtraçado
21
60
33
32
60
60
61
21
23
31,5
30
59
57
62
63,5
23
30
30
33
33
63
63,5
72
72
33
33
34
34
64
65
74
74
32
33,5
33
62
62,5
32
70
70
26
26
30
29,5
61
61,5
66
66
28
28
32
32
61
61
67,5
68
31
34
36
31
63
65
69
69,5
27
27
33
33
63
62
61
61
26,5
26,5
33
34
63
62
61
61
3 1.

-

27,75
3,87

27,75
3,87
t=0

32,70
1,23

32,65
1,92

t = .1605863
P = 0.8760

61,90
1,60

61,95
2,37

t = -.1385271
P = 0.8929

66,25
5,04

66,6
4,83

t =-2.089578
P =0 0662

t = 1.152332
P = 0.2789

