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RESUMO

BAHR, Graziela Maria - Avaliação das alterações dimensionais transversais dos
arcos dentários em conseqüência da expansão maxilar rápida. Orientador: Dr
Gerson Luiz Ulema Ribeiro. Florianópolis: UFSC, 2001 (Especialização em
Odontologia — Ortodontia e Ortopedia Facial).

Este trabalho foi realizado para examinar as alterações dimensionais
transversais dos arcos dentários, decorrentes da Expansão Maxilar Rápida. Neste
estudo foram analisados modelos de gesso de 15 pacientes do Curso de
Especialização em Ortodontia e Ortopedia Facial, da Faculdade de Odontologia da
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, que foram submetidos a Expansão
Maxilar Rápida (EMR), com dentição mista, em período inter-transitório, nos quais
foram utilizados disjuntores (como preconizado por HAAS). Foram mensurados os
modelos de gesso iniciais, quando da estabilização do parafuso expansor, após a
remoção do aparelho disjuntor (momento que é instalada uma placa de contenção) e
três meses após a remoção do aparelho disjuntor. Os resultados mostraram que a
abertura da sutura palatina mediana, através da disjunção palatal, aumenta as

ix

distâncias intercaninos e intermolares superiores durante a fase ativa da disjunção,
diminuindo nas fases subseqüentes. A distância intercaninos inferiores aumentou
de modo significativo na fase ativa, continuando a aumentar nas fases
subsequentes, assim como as distâncias intermolares inferiores.

SUMMARY

BAHR, Graziela Maria - Avaliação das alterações dimensionais transversais dos
arcos dentários em conseqüência da expansão maxilar rápida. Orientador: Dr
Gerson Luiz Ulema Ribeiro. Florianópolis: UFSC, 2001 (Especialização em
Odontologia — Ortodontia e Ortopedia Facial).

This investigation was undertaken to examine the changes in dental arch
width from rapid palatal expansion. Dental casts obtained of 15 patients that were in
the mixed dentition stage, inter-transitional period that used HAAS appliance.
Measurements was taken before treatment, after estabilization of screew, after
remotion of appliance (when the retention was installed) and three months after
remotion of appliance. Results showed that the opening of midpalatal suture through
palatal expansion, effectively increases the intercanine and intermolar maxillary width
distances during the active phase, and decrease of these distances following phase.
The intercanine and intermolar mandibular distances increased.
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1. INTRODUÇÃO

A maxila aparentemente oferece o potencial mais favorável para alteração
esquelética direta na tentativa de tratar a displasia esquelética ou o desequilíbrio
associado á maloclusão dentária.
Desde a primeira publicação de Angell, em 1860, diversos autores
discutiram a expansão maxilar através da abertura da sutura palatina mediana No
inicio de 1900 houve muito interesse neste procedimento pelos medicos,
especialmente na área de rinologia que procuravam um meio de aumentar a
permeabilidade nasal. Após as diversas publicações de 1900, houve uma escassez
de informações até que os autores europeus restabeleceram o interesse. Korkhaus e
Derichsweiler foram notáveis em suas contribuições nos anos 50

e foram

responsáveis pelo restabelecimento do interesse clinico. As recentes investigações
têm se formado nas forças empregadas, na resposta histológica nas articulações.
alterações esqueléticas, dentárias e as modificações naso-respiratórias.
A abertura da sutura palatina mediana ou disjunção palatina é a abertura
que acompanha a base esquelética maxilar pelo uso de um aparelho de expansão
rápida do maxilar, tem levado a Ortodontia ao domínio da "Ortopedia Facial" Desta
maneira um tipo de desequilíbrio esquelético, conhecido como atresia maxilar
bilateral pode ser tratado.

Haas, Isaacson, Murphy e Wertz, defendem a separação da sutura
palatina mediana para expandir arcos maxilares estreitos. Por outro lado, Graber
acredita que a técnica está originalmente em decadência devido ao desenvolvimento
de mordidas abertas, recidivas e ao fato de que a melhora da respiração nasal é
somente temporária. Além disso, para Graber, aparelhos ortodânticos convencionais
atingem com êxito a expansão maxilar inter-molares e inter-caninos necessária para
a correção da desarmonia transversal.
Haas, em 1959, utilizando a técnica de disjunção palatal em porcos.
reportou que o arco dental inferior expandiu em resposta és modificações ocorridas
no arco superior.
Posteriormente após resultados clínicos observados em 10 pacientes
numa faixa etária entre 9 e 18 anos, verificcu que a distância inter-molares
aumentou em todos os casos entre 0,5mm e 2,0mm, enquanto a distância intercaninos permaneceu a mesma em 5 casos, aumentou de 0,5mm a 1,5mm em 4
casos e diminuiu 0,5mm em 1 caso.
Veri fi cando o resultado no arco inferior após a disjunção palatal em 48
pacientes, Wertz, em 1970, observou que a distância inter-molares não aumentou
em 35 desses, aumentou em 12 e diminuiu e 1 paciente. Embora os resultados
fossem pouco significativos, o autor sugeriu a continuação dos estudos para veri fi car
se ocorre ou não a verticalização dos dentes inferiores como consequência da
disjunção palatal.
A questão de que após a disjunção palatal ocorrerá alterações
dimensionais no sentido transversal, na distância inter-molares e inter-caninos, se
essas serão permanentes ou não, está ainda sem resposta.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 Expansão Maxilar Rápida

A Expansão Maxilar Rápida (EMR) tem sido debatida por muitos anos
como uma alternativa para a correção da deficiência de base apical maxilar . Este
procedimento proporciona melhora do relacionamento basal da maxila com a
mandíbula, produzindo o máximo de separação transversal das porções maxilares,
com um minimo de movimento dentário dentro do alvéolo. Com isso há um melhor
relacionamento dos dentes posteriores superiores com os dentes posteriores
inferiores (HAAS, 1961, 1965, 1970; WERTZ, 1974: COTTON 1978; HICKS, 1978:
LADNER e MUFIL,1995).
A mandíbula por sua natureza funcional e anatômica também por sua
posição, é obviamente o mais imutável dos dois maxilares. A sua base óssea não é
influenciada pelo movimento dentário, enquanto a maxila, composta por dois ossos,
unidos pela sutura palatina mediana, permite influência ortopédica na sua base
óssea. Por isso, em alguns casos onde a discrepância é mandibular, o ortodontista é
obrigado a tratar a maxila (HAAS, 1965).
[MR ocorre quando a força aplicada aos dentes e aos processos
alveolares excedem os limites necessários para o movimento dentário A pressão
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aplicada atua como força ortopédica que abre a &Aura Palatina Mediana (SPM). Há
um movimento de corpo das duas porções maxilares, separadas pela abertura da
sutura palatina mediana. Ocorre então o alargamento do arco que pode ser
considerado como um tratamento auxiliar, seguido normalmente por um tratamento
com aparatologia, obtendo-se assim uma melhor finalização do caso (HAAS. 1970:
BROGAN, 1977).
Esse aumento da largura do arco ocorre por uma combinação de
movimentos ortopédicos (separação óssea e remodelamento sutural) e ortoclônticos
(inclinação dental e translação) (BELL, 1981; BISHARA, 1987).
A expansão do arco corn mola tipo COFFIN, pelo movimento de corpo do
alvéolo junto com os dentes posteriores, e não o movimento dos dentes através do
alvéolo, já havia sido defendida por CASE, para os casos onde o palato estava alto e
contraído, num período em que o uso de aparelhos fixos eram preferidos para
corrigir quaisquer tipos de irregularidades dentárias (CASE, 1893).
LADNER e MUHL, em um estudo comparando resultados entre expansão
por EMR e com aparelho Quadri-hélice, reportaram que houve significante relação
entre alteração esquelética e dentária nos casos submetidos a EMR, enquanto isso
não ocorreu nos casos submetidos a expansão com Quadri-hélice (LADNER e
MUHL, 1995).
Estudos histológicos e morfológicos, em animais (porcos e macacos) e
humanos, foram realizados para determinar se a SPM poderia ser aberta e, neste
caso, em que extensão. Concentraram-se também em determinar quais as reações
sobre as estruturas esqueléticas e dentais, sob efeito de aplicação de forças
pesadas. Outra questão sugerida foi o que, e se, alguma coisa acontece com a

mandíbula simultaneamente as alterações maxilares. 0 entendimento dos efeitos
desta terapia, não somente sobre os dentes, mas principalmente sobre a porção
esquelética é muito importante para os Ortodontistas (HAAS, 1961; CLEALL et al.,
1965; MUELLER et al., 1976; WERTZ, 1970; HICKS, 1978).
Discussões sobre expansão do arco são registradas há mais de dois
séculos. PIERRE FAUCHARD descreveu o "bandelete", em 1728, em seu livro texto
"Le Chirigien Dentist". 0 bandelete era uma espéc e de aparelho que acomodaria os
dentes a forma de um arco de ouro. Oito anos depois, ANGLE descreveu
modificações deste aparelho com

o desenvolvimento do "arco E", pois não

acreditava em extrações dentárias e as repreendia por influência de sua escola e de
um artista chamado EDMOND WERPEL, que considerava bela a face que tivesse
todos os dentes presentes. Defendia a idéia de que a função dos dentes levaria a
um crescimento ósseo ao redor de suas raizes (FALK, 1985; BRUST, 1992).
HAAS baseado em achados em seu estudo animal realizado em 1958,
achou obvio tentar estender os benefícios encontrados naqueles casos de
nnaloclusão que exigiam mais do que Ortodontia, isto 6, Ortopedia Facial, para
aqueles casos onde fosse desejável, ou quase imperativo alterar a base apical
(HAAS, 1961, 1965).
E. H. ANGELL publicou

o

primeiro trabalho a respeito de EMR

descrevendo-a com o objetivo de prover espaço para os caninos superiores de uma
menina de 14 anos

e 6

meses. Adaptou um dispositivo com parafuso

transversalmente a aboboda palatina, com suas extremidades forçando o primeiro e
o segundo pré-molares de lado direito e apenas o segundo pré-molar do lado
esquerdo para não projetar ainda mais o canino que já estava por vestibular. A

paciente foi orientada para girar a porca do parafuso duas vezes ao dia. Angell
descreveu os resultados como segue: "As instruções foram cuidadosamente
seguidas e no final de duas semanas o maxilar foi tão alargado que deixou um
espaço entre os incisivos centrais... mostrando conclusivamente que os ossos
maxilares haviam se separado, enquanto o incisivo lateral esquerdo (anteriormente
em mordida cruzada) foi levado completamente além dos dentes anteriores"
(ANGELL, 1860; HAAS, 1961; WERTZ, 1970).
0 primeiro rinologista a se interessar pela disjunção palatal foi Eysel de
Berlim, que em 1886, aventou a possibilidade de influenciar a conformação interna
do nariz por esta técnica. Evidentemente ele defrontou-se com um completo
cepticismo por parte de seus colegas e renunciou a idéia (HAAS, 1961; VVERTZ,
1974).
0 procedimento foi experimentado por vários autores com diferentes
resultados: Farrar (1888), Goddard (1893), G.V. B ack (1893). Monson (1898), G.B.I.
Brown (1903), Ottolengui (1904), N.M. Black (1909), Landsberger (1910), Willis
(1911), Wright (1912), Barnes (1912), Hawley (1912), Pullen (1912), SchroederBensler (1913), Dewey (1914), Huet (1926) e Mesnard (1929). Seguindo isso houve
um abandono quase que completo do método, pelo menos nos E.U.A. (HAAS, 1961;
HAAS, 1965).
Por outro lado, ortodontistas europeus continuavam usando esse método
e fazendo registros sobre ele. Entre eles estavam Babcock (1911). Schroederbensler (1913), Huet (1926), Mesnard (1929), Derichsweiler (1953). Korkhaus
(1953), Krebs (1958), Thorne (1960) e outros (HAAS, 1965).

Oponentes a este procedimento, entre eles Mc Quillen (1860), Farrar
(1888), Cryer (1913), Federspiel (1914), Kemple (1914),

e

Stanton (1914)

acreditavam ser anatomicamente impossível alterar o osso basal alegando que a
sutura palatina mediana não poderia ser aberta e se possível, perigoso demais
(HAAS, 1965).
Provavelmente tal aversão a técnica foi devido a aceitação difundida de
um conceito funcional de desenvolvimento, que desde 1910 afirmava que poderiam
ser obtidos todos os benefícios da expansão palatal por expansão convencional dos
dentes, onde estes seriam movidos suavemente dentro de suas próprias relações ,
resultando numa função eficiente onde o osso cresceria para suportá-los, sem correr
os "riscos" que acreditavam existir com o uso do método da EMR (HAAS, 1961.
1965; GRYSON, 1977; BISHARA, 1987).
Apesar dos insucessos freqüentes, esses métodos convencionais
permaneceram populares e quase incontestáveis até 1938, quando a equipe do
Departamento de Ortodontia da Universidade de Illinois, publicou os achados de
uma avaliação cefalométrica de casos tratados ortodonticamente. Entre as
conclusões extraídas daquele estudo, apareceu a afirmação: "As alterações ósseas
reais que acompanham a conduta ortockintica parecem estar restritas ao processo
alveolar " Desde então, repetidas investigações de natureza similar têm verificado
que alterações induzidas pelos métodos ortodôrticos no arco dentário e processo
alveolar não se estendem ao osso suporte (HAAS, 1961; GRYSON, 1977).
Korkhaus

provavelmente

é o

responsável

pela reintroducão do

procedimento nos EUA, após uma visita ao Departamento de Ortodontia da
Universidade de Illinois, em 1956, onde reestudou casos tratados por HAAS e

BRODIE. Usando porcos para experimentar o método, tirou algumas conclusões: (1)

O procedimento é aparentemente livre de dor. (2) A sutura palatina mediana oferece
pouca resistência a disjunção, havendo registros de abertura de até 15mm em duas
semanas de ativação. (3) Os dentes inferiores, sem tratamento, verticalizaram ou
expandiram provavelmente em resposta a alteração das forças de oclusão

e

variações no equilíbrio muscular. (4) A largura irternasal aumentou em até 7mm.
Com a coragem obtida dos achados de seu estudo animal, HAAS começou a
empregar seletivamente um procedimento de expansão palatal similar em sua clinica
(HAAS, 1961, 1965; CLEALL et al., 1965; WERTZ,1974).
DERISCHWEILER, 1956, na Alemanha, GRIFFIN em 1958 e HAAS, em
1961, nos Estados Unidos, reintroduziam a técnica. Na Australia a técnica ainda não
havia sido difundida. Desde então os clínicos foram ampliando o uso da E.M.R. no
tratamento dos seus pacientes (HAAS, 1961; WERTZ, 1974; BROGAN, 1977).
Em estudo experimental para verificar os efeitos das forças aplicadas sobre as
suturas palatinas, DEBBANE, em 1958, utilizou 9 gatos, sendo esses animais
divididos em 4 grupos e aplicadas forças intermitentes de expansão (grupo 1),
continuas de expansão (grupo 2), intermitentes de contração (grupo 3) e sem
aplicação de forças (grupo 4, de controle). As alterações foram observadas por meio
de telerradiografias cefalométricas, modelos de gesso e cortes histológicos Os
resultados obtidos mostraram que a pré-maxila dos gatos submetidos a expansão
moveu-se para baixo e para trás, enquanto naqueles submetidos a forças de
contração, moveu-se para cima e para trás. O grau de abertura da sutura não se
apresentou por igual ao longo da sutura palatina mediana, sendo maior na região
anterior, na area da pré-maxila. Pelos cortes histológicos, observou-se a formação
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de tecido osteáide ao longo da sutura palatina mediana, em ambos os lados
(DEBBANE,1958).
Há várias indicações

para a EMR entre elas pacientes que têm

discrepâncias transversais que resultam em mordidas cruzadas posteriores
unilaterais ou bilaterais envolvendo muitos dentes. Casos de discrepâncias ânteroposteriores, como pacientes com maloclusão Classe H esquelética, divisão 1. com
ou sem mordida cruzada posterior, pacientes Classe Ill, Classe Ill limítrofes ou
pseudo Classe IH, considerando que a deficiência maxilar é uma constante na
Classe III (HAAS, 1961, 1965 1970, 1973; CHRISTIE, RUEDEMANN, 1967; MOSS,
1967; WERTZ, 1970, 1974; BISHARA, 1987).
Nos casos Classe Ill a mordida cruzada posterior

é corrigida pelo

movimento lateral das porções maxilares e a mordida anterior é corrigida pelo
movimento anterior de toda a maxila e pela rotação horária da mandíbula. Um
fenômeno que parece ocorrer em toda expansão riaxilar (HAAS, 1965, 1970. 1973)
Em pacientes portadores de fissura palatina, a EMR proporciona uma
melhora da deformidade causada pela deficiência do terço médio da face, que
normalmente se encontra presente. Além disso. crianças portadoras de fissuras,
freqüentemente apresentam uma maxila atrésica associada a mordida cruzada
posterior (MOOS, 1965; MUELLER et al., 1977; BROGAN, 1977; BERLOCHER,
1979).
A idéia de que todas as mordidas cruzadas do segmento posterior, são
resultantes de uma deficiência esqueletal, de largura da base apical da maxila e
devem ser corrigidas pela separação da sutura palatina mediana

é um tanto

prevalente, parecendo que foi esquecido que o problema pode ser devido a uma
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inclinação indesejável dos dentes. Um exame clinico minucioso deve ser feito para
avaliar o relacionamento das áreas basais e dos processos alveolares para
identificar a verdadeira origem da mordida cruzada. Deve-se fazer a diferenciação
entre uma deficiência maxilar real ou relativa (BISHARA, 1987; PERLOW, 1977:
DIPAOLO, 1970).
Uma deficiência maxilar relativa ocorre quando a maxila tem o tamanho
esperado quando comparada ao crânio e ossos da face, porém a mandíbula é muito
grande quando comparada a estas estruturas (PERLOW, 1977).
Uma deficiência maxilar real é caracterizada pela maxila atrésica, com a
constrição do segmento dentário posterior, que pode estar expresso sob a forma de
mordida cruzada posterior bilateral ou unilateral. Os dentes anteriores podem ou não
estar cruzados (VVERTZ, 1974)
As forças de oclusão levam a um movimento lingual dos dentes
superiores, enquanto os dentes inferiores tendem a verticalizar, dependendo da
classi ficação do caso e da influência da musculatura. A etiologia desta maloclusão é
confiada a deficiências congênitas ou hábitos adquiridos (HAAS 1965).
Teoricamente, a atresia maxilar associada a mordida cruzada, parece
diminuir o perímetro do arco, exceto em alguis casos Classe II, com severo
"overjet". A expansão destes arcos atrésicos poceria aumentar a circunferência do
arco reduzindo a discrepância entre tamanho dos dentes e comprimento do arco
(HAAS, 1965; BERLOCHER,1979).
Quando os clínicos utilizam-se da expansão maxilar rápida para ganhar
comprimento do arco, em pacientes com moderado apinhamento dos dentes
superiores, justi fi cam que o aumento da largura esquelética que leva a musculatura

vestibular lateralmente, e com isso há o aumento da estabilidade do arco dentário
(WERTZ, 1974; ADKINS e NANDA, 1999).
Ha mordidas cruzadas posteriores funcionais, que são evidenciadas pelo
desvio da mandíbula que tenta evitar interfe -ências oclusais. Esse deslize
mandibular provoca o desvio da linha média, mordida cruzada unilateral envolvendo
vários dentes e uma rotação do cândilo em direção ao lado da mordida cruzada
Subseqüentes adaptação dental, esqueletal e neuromuscular resultam em um arco
maxilar atrésico, com largura insuficiente para envolver o arco mandibular em um
padrão de fechamento normal. A correção da atresia maxilar permite a mandibula
mudar sua trajetória de fechamento, desde a posição de repouso até a oclusão, de
modo que o deslocamento mandibular é eliminado e uma melhor relação côndilofossa seja estabelecida (BELL, 1981; WERTZ, 1970, 1974)
A correção oportuna das mordidas cruzadas posteriores é recomendada
para permitir padrão normal de crescimento, red recionando o desenvolvimento da
oclusão. A correção é realizada eliminando as interferências oclusais e aumentando
a largura do arco para permitir que os dentes sucessores já erupcionem em posições
mais adequadas a oclusão normal. (KUTIN

e ROLAND, 1969: HAAS, 1973.

MUELLER, LOWE e HEMBERGER, 1976; HARBERSON, 1978; BELL, 1981, SILVA
FILHO, VALADARES NETO E ALMEIDA, 1989; SILVA FILHO, BOAS, CAPELOZZA.
1991; LUTZ e POULTON, 1985).
Correções de mordidas cruzadas e maloclusões Classe III dos cinco aos
nove anos, permitem o desenvolvimento de urna oclusão em Classe I durante o
estabelecimento da dentição permanente. Neste , período o uso do aparelho é mais
tolerável, há uma boa resposta óssea e a substituição de uma respiração bucal por

uma respiração nasal

é

mais fácil (BROGAN, 1977; MUELLER. LOVVE

e

HEMBERGER, 1976).
É possível e importante afirmar que emre os 4 e 10 anos de idade os
benefícios da EMR são complementados pelo crescimento intrínseco da face. A
proporção entre a face e o crânio de um recém nascido é de 1:8; durante a infância
a face aumenta mais rapidamente em relação ao crânio, sendo aos dois anos uma
proporção de 1:6, aos cinco anos 1:4, aos dez anos 1:3 e finalmente na idade adulta
1:2 (PULLEN, 1912).
Um importante aspecto da expansão maxilar é a magnitude das forças de
expansão. A velocidade de ativação do expansor tem sido determinada
empiricamente. A força aplicada foi desenvolvida a partir do mecanismo com
parafuso de alta vantagem mecânica. A conduta clinica em voga fundamenta-se na
quantidade e freqüência de ajuste mecânico. 0 resultado é a produção de altos
níveis de força, porém não quantificados.

O ideal seria níveis de força que

promovessem separação fisiológica da maxila com um minimo de movimento
dentário (COTTON, 1978; HICKS, 1978).
Alguns autores questionam a necessidade de [MR com o uso de forças
pesadas. Justificam que uma simples ativação produz forças em torno de 3 a 10
libras, sendo que múltiplas ativações diárias, podem causar um efeito cumulativo de
20 ou mais libras. Sugeriam que expansão lenta permitiria um ajuste mais fisiológico
das articulações maxilares e preveniriam o acumulo de grandes forças dentro do
complexo maxilar (ISAACSON, INGRAM, 1964; ZIMRING, ISAACSON. 1965:
HICKS, 1978)

COTTON, baseado em medidas seriadas de modelos de gesso e de
telerradiografias, concluiu que a quantidade da separação da SPM com forças
continuas e leves, em macacos rhesus, foi comparável aquela da expansão rápida
em primatas, não humanos, assim como em pacientes clínicos (COTTON, 1978).
Em um estudo para avaliar se ocorre abertura da SPM em pacientes
portadores de mordida cruzada posterior, com o uso do aparelho de PORTER ou W,
em 11 crianças, HARBERSON, verificou sucesso em 10 casos, enquanto em urn
caso não houve resposta ao tratamento. Ocorreu evidência radiográfica da abertura
da sutura em oito casos. 0 autor relata que a correção da mordida cruzada pode ter
sido tanto pela separação da sutura palatina mediana como pela inclinação
vestibular dos dentes posteriores (HARBERSON, 1978).
Aparelhos removíveis para expansão não são recomendados quando
significantes alterações esqueléticas são necessárias. A disjunção da SPM com
estes aparelhos é possível, mas não é indicada. Para estes aparelhos serem
efetivos, devem ser usados em dentição decidua ou no inicio da fase de dentição
mista, tendo retenção sufi ciente para estabilizá-lo durante a fase ativa (BISHARA,
1987).
Pacientes que não cooperam com o clinico e aqueles que têm apenas um
dente cruzado não são bons candidatos para a EMR Pacientes que têm mordida
aberta anterior, plano mandibular excessivo e perfil convexo só são indicados para
EMR, quando cuidados são tomados, tais como o uso de forças verticais sobre o
mento após a separação da sutura, para compensar a rotação negativa da
mandíbula. Existe ainda a justificativa de que uma mordida aberta pode estar
relacionada a um hábito de respiração bucal, a um padrão anormal de deglutição ou
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a um habito de sucção, sendo assim, estas condições podem ser melhoradas
dramaticamente com o restabelecimento de uma respiração nasal normal através da
E M R (HAAS, 1970, 1973; WERTZ, 1974; BROGAN, 1977; WERTZ 1970).
Aqueles pacientes adultos, com assimetria esquelética da maxila ou da
mandíbula, corn severas discrepâncias esqueléticas ântero-posteriores e verticais
também não são bons candidatos para EMR (HAAS, 1980).
HAAS relata não ter visto um crânio onde a sutura palatina mediana
estivesse obliterada, portanto teoricamente qualquer sutura seria possivelmente
aberta, mas como regra geral, quanto mais velho

o paciente mais pobre o

prognostico. 0 paciente mais velho cuja sutura foi aberta por HAAS tinha 38 anos.
era do sexo masculino e houve uma abertura de 2 1/2mm de abertura (HAAS, 1973).
O caráter membranoso das suturas faciais é um fator importante uma vez
que as suturas do crânio não estão completamente ossificadas até a fase adulta.
mas tem um tecido conectivo fibro-membranoso que permite a mobilidade dos ossos
faciais unidos por essas suturas, então as forças exercidas pela expansão do arco
dental facilmente influencia o crescimento destes ossos (PULLEN, 1912).
Para muitos autores, após os 18 anos, não é possível abrir a sutura
palatina mediana. Isso pode ser devido as pontes de espiculas ósseas que cruzam a
sutura ou ao aumento de rigidez dos ossos contíguos, principalmente o suporte
zigomatico-frontal. Em qualquer eventualidade o insucesso na abertura da sutura
resulta em grande dor de dente, os dentes podem perfurar a tábua óssea alveolar
vestibular se toda a ancoragem de suporte dentário
WERTZ, 1970; HAAS, 1973).

é utilizada (MOSS.1968.

Pacientes mais velhos, apresentam maior maturidade esquelética,
limitando a extensão e a estabilidade da expansão. Estes experimentam menor
variação esquelética, mais movimentação dentaria e maior grau de recidiva após a
expansão (KREBS, 1964; ZIMRING e ISAACSON, 1965; CLEALL: et al., 1965:
WERTZ,1970; BELL E LeCOMPTE, 1981; LADNER e MUHL, 1995).

2.2 Alterações Esqueléticas decorrentes da Expansão Maxilar Rápida

Os ossos do complexo crânio-facial sofrem várias mudanças durante o
crescimento. Estas mudanças, tanto em quantidade quanto em direção. são
primariamente resultado de processos geneticamente controlados e inerentes ao
indivíduo. Algumas destas mudanças são provavelmente influenciadas por fatores
externos como as inserções musculares e suas funções. Em adição a isso , o padrão
de crescimento de um osso pode ser parcialmente controlado pelo crescimento das
estruturas esqueletais adjacentes. Em geral os ossos reagem as tensões
direcionadas a eles. Se estas tensões são usadas para mudar tanto a magnitude
como a direc;ão, então as alterações na forma, estrutura do osso ou seu
relacionamento com os ossos adjacentes podem ser esperadas (STARNBACH.
BAYBE, CLEALL, SUBTELNY, 1966).
A maioria dos ossos envolvidos no complexo crânio-facial são unidos por
suturas. É possível, portanto, que mudanças nas orientações dos ossos em uma
região da face possam envolver ajustes suturais em regiões remotas. Isso ocorre
durante a expansão da maxila, resultante da disjunção da sutura palatina mediana

submetida a uma força ortopédica (STARNBACH el: al., 1966 p. 152; CLEALL et al..
1965)
WERTZ propôs-se a investigar as alterações decorrentes da EMR.
concentrando-se na magnitude e direção do deslodamento das porções maxilares,
seu efeito sobre a posição mandibular e as variações nas relações dentárias. Fez
este estudo em crânios seco (WERTZ, 1970).
É importante para o clinico lembrar-se que a principal resistência a
abertura da sutura palatina mediana provavelmente não é a própria sutura, mas as
estruturas adjacentes, particularmente o osso esfenóide e zigomático. 0 maxilar
articula com dez outros ossos da face e do crânio. As laminas pterigáides do osso
esfenáide, apesar de bilateralmente posicionadas, não tem uma sutura sagital
mediana que permita seu deslocamento lateralmenie. Os processos piramidais dos
ossos palatinos engrenam-se com as laminas pterigóides. Esse efeito restritivo das
laminas pterigódes do esfenóide minimiza drasticamente a habilidade dos ossos
palatinos separarem-se no plano sagital mediano. Enquanto o maxilar começa a
separar, os processos zigomáticos oferecem alguma resistência a expansão, mas o
sistema de suturas permite a expansão das estruturas para ajuste (WERTZ, 1970:
1974; BISHARA, 1985).
Para WERTZ, quando a sutura abre a maxila é deslocada para baixo e
algumas vezes para frente, como resultado da projeção de suas duas metades.
Enquanto HAAS verificou deslocamento para frente e para baixo. Talvez isso seja
devido a disposição das suturas crânio-faciais, especialmente a sincondrose esfenooccipital, manifestando um efeito similar ao do crescimento, o que pode ser de
grande auxilio ao tratamento da Classe Ill, mas pode ser indesejável em outros

casos (HAAS, 1961, 1965, 1970; KREBS, 1964; WERTZ, 1974; GARDNER 19711

Se a sutura palatina mediana se abre, a maxila se move para frente,
levando o ponto A para uma posição mais anterior. A mandíbula concomitantemente
sofre uma rotação horária levando o ponto B e o pogônio para trás (VVERTZ, 1970:
HAAS, 1973; VVERTZ, 1974; BROGAN, 1977).
Esse movimento, temporariamente levaria a uma mordida aberta.
aumentaria o plano oclusal e o piano mandibular, aumentando assim o terço inferior
da face e tornando o ângulo do Eixo Y mais aberto. A posição final da maxila, depois
de completada a expansão é previsível e foi registrado o retorno, parcial (HAAS) ou
completo (VVERTZ) a sua posição original. A conseqüente abertura do plano
mandibular durante a EMR é provavelmente explicada pela alteração da oclusão
causada pela extrusão e inclinação dos dentes superiores posteriores com flexão
alveolar, por isso a EMR deveria ser considerada com cautela por pacientes com
elevado plano mandibular e com tendência de mordida aberta (HAAS, 1961, 1965,
1970; STARNBACH, BAYBE, CLEALL, SUBTELNIY, 1966; WERTZ, 1970, 1974:
BROGAN, 1977 HICKS, 1978; BISHARA, 1987; BYRUM, 1971)
Alguns autores, surpreendentemente, não encontraram alterações
estatisticamente significantes na posição ántero-posterior da maxila o que contradiz
muitos outros autores (SILVA FILHO et al., 1991).
Cortes de animais experimentais mostraram um nítido espessamento do
septo nasal em sua articulação com crista palatina dos maxilares (HAAS, 1961).

O fulcro da rotação para cada uma das maxilas, parece estar próximo a
sutura fronto-maxilar. Em estudos com implaltes as metades da maxila

S

encontraram-se com uma inclinação de — 1 ° a + 8 °, uma em relação a outra
(HAAS, 1961, 1970; WERTZ, 1970, 1974; SILVA FILHO, 1995).
0 aspecto da separação da sutura, vista oclusalmente, é

em forma

obliqua, com a abertura mais ampla estando na espinha nasal anterior enquanto
diminuía posteriormente (HAAS, 1961: HAAS, 1970; WERTZ, 1970, 1974:
BROGAN,1977; SILVA FILHO et al., 1995, 1989).
Em vista frontal, a sutura palatina mediana separou-se em forma
piramidal, com a base da pirâmide voltada inferiormente, no mesmo plano que os
processos palatinos e ápice voltado para os ossos nasais, na região etmoidal. Tal
tipo de abertura possivelmente é causada pelo rrecanismo de suporte dos arcos
zigomáticos (HAAS, 1961, 1965, 1970; WERTZ, 1970; BROGAN, 1977: SILVA
FILHO et al., 1995, 1989).
Macacos Rhesus sujeitos a expansão maxilar rápida, apresentaram
grande atividade celular nas suturas nasais, zigomático-maxilar

e zigomático-

temporal durante o período ativo da expansão e menor atividade celular nos animais
que receberam contenção pós-expansão (STARNBACH et al., 1966).
Em estudos com macacos, verificaram-se alterações nas suturas
cranianas como resultado da EMR com o uso de aplicações de tetraciclina e
ultravioleta. As suturas lambdóide, parietal e a sagital mediana abriram até 1,5mm
em alguns pontos. A sincondrose esfeno-occipital também foi aberta, o que parece
ser definitivo no fato da maxila mover-se para frente e para baixo durante a
expansão como já havia sido registrado por outros autores (GARDNER
KRONMAN, 1970).

e

Outro fator igualmente importante é o complexo de tecidos moles que
envolve as estruturas esqueléticas. Os músculos da mastigação, os músculos faciais
e a cobertura fascia que são relativamente elásticos e podem ser esticados tanto
quanto a força de expansão é aplicada. Mas esse estiramento para adaptação
permanente ao novo ambiente é uma preocupação que merece mais estudos
(BISHARA, 1987).
Especificamente com a expansão maxilar a inserção do bucinador movese lateralmente, aumentando a atividade deste músculo sobre os dentes posteriores
superiores e diminuindo sua pressão sobre os dentes inferiores, o que permite a sua
verticalização. As mudanças na musculatura orofacial também permitiria aumento
da pressão lingual sobre os incisivos superiores (HAAS, 1961).
Em telerradiografias laterais antes do tratamento, foi observado, que a
lingua assumia uma postura habitualmente mais baixa que a habitual contribuindo,
provavelmente para a discrepância na largura do arco superior. Após removido o
aparelho disjuntor, em novas telerradiografias observou que a lingua assumia
postura normal em alguns casos, o que pode ter acontecido devido ao aumento do
tamanho da abóbada palatina que permitiu um posicionamento mais superior
(HAAS, 1965).
Com a separação das duas porções maxilares, as paredes laterais da
cavidade nasal, movem-se lateralmente. Sendo presas a essas paredes as conchas
nasais afastam-se do septo que encontra-se norma lmente desviado nos casos dos
pacientes respiradores bucais. 0 assoalho nasal desce no momento que os
processos alveolares inclinam-se lateralmente e as bordas livres dos processos
palatinos horizontais movem-se inferiormente. 0 efeito disso é um estável aumento
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da capacidade intranasal pois a maioria das deformidades nasais estão localizadas
no terço anterior da cavidade nasal. (HAAS, 1961, 1965, 1970; PULLEN, 1912;
SILVA FILHO, 1995; WERTZ, 1974).
Um aspecto que tem despertado interesse dos estudiosos da EMR, é a
natureza da resposta tecidual da sutura palatina mediana. Vários pesquisadores têm
se referido sobre os achados histológicos iniciais traumáticos da separação rápida
imediata da sutura palatina mediana (ou inter-pré-maxilar) em ratos cães, gatos.
coelhos. Os exames microscópicos pós-expansão imediatos têm revelado uma
perda de integridade sutural, uma alteração do tecido conjuntivo altamente orientado
para frouxo e outras sequelas tais como edema, hemorragia e inflamação. Foi
mostrado em macacos e pacientes clínicos uma evidência mais histológica da
incidência de trauma tecidual pela expansão rápida, mais notavelmente
microfraturas com ilhas ósseas livres flutuando no I gamento sutural. Entretanto, em
nenhum caso foi demonstrado que esta se encontra além da capacidade fisiológica
do animal experimental adaptar-se a expansão rápida (COTTON, 1978).
0 defeito ósseo causado pela abertura da sutura requer sessenta a
noventa dias para calcificar completamente. A sutura

é

reorganizada

e

radiograficamente não pode ser distinguida da sutura desorganizada (HAAS, 1965:
STARNBACH et al., 1966).
Em estudos para obtenção do grau de mineralização da sutura com urn
aparelho de radio -isótopos, constatou-se que as substâncias minerais dentro da
sutura aumentaram rapidamente na primeira semana do período das medições. ou
seja, no primeiro mês e continuou aumentando nos dois meses subseqüentes. No
osso do lado da sutura, o mineral contido diminui nitidamente durante o primeiro

mês, mas retorna aos níveis iniciais dentro de três meses (EKSTROM, HEN RIKSON
and JENSEN, 'i 977).
Essa normalização sutural permite a dissipação de forças residuais
criadas durante a expansão, e é acompanhada durante 6 semanas por uma reação
celular em diversos lugares da articulação maxilar . Coincidentemente o osso é visto
preenchendo o espaço criado na sutura palatina mediana (WERTZ, 1974).
Com o uso de densitometria óssea, autores veri fi caram a variação da
densidade óssea dentro da sutura palatina mediana durante a EMR (COBO,
VIJANDE e QUINTANILLA 1992).
Um estudo sobre a ossificação da sutura palatina mediana, de acordo
com os materiais e metodologia empregados, corn base na discussão da literatura
selecionada e, principalmente, pelos seus próprios resultados, concluiu-se que:
- a região anterior da sutura palatina mediana, na maioria dos casos , não
recupera completamente o seu aspecto radiogrd'ico normal durante o período de
contenção de 90 dias, e;
- a densidade ótica na região anterior da sutura palatina mediana, em
decorrência da expansão rápida da maxila, diminui em média 17,31% com

o

procedimento. Elevou-se nos primeiros 40 dias de contenção e manteve-se estável
em um patamar entre 6 e 9% menor que a densidade inicial. Aos 70 dias de
contenção, ocorreu nova diminuição, apresentando-se 16,61% menor que a inicial.
E, ao final do período de 90 dias de contenção, ainda era 11,66% menor que a
densidade ótica média inicial (TAVARES, 1999).

l")

2.3 Alterações Dentarias Decorrentes da Expansão Maxilar Rápida

2.3.1 Alterações no arco superior

As alterações no desenvolvimento do arco dentário e maxilar devido a
uma expansão maxilar são tridimensionais, ou seja, em largura, altura

e

comprimento, mas não podem ser consideradas independentemente do crescimento
intrínseco das estruturas faciais internas

e externas que, juntamente com o

tratamento proporcionam uma grande transformação na face externa (PULLEN,
1912).
Sob o ponto de vista clinico, urna das principais mudanças decorrentes da
abertura da sutura palatina mediana, é a abertura do diastema entre os incisivos
centrais superiores. Mesmo sem haver qualquer força diretamente sobre eles há um
afastamento que equivale aproximadamente a metade da distância da abertura do
parafuso, porém a quantidade de separação dos incisivos não deve ser usada como
uma indicação da quantidade de separação na sutura (HAAS, 1961; WERTZ, 1970:
BISHARA e STALEY, 1985; SILVA FILHO et al., 1995).
Após a formação deste diastema, as coroas dos incisivos convergem,
inclinando em direção a linha média e estabelecendo contato proximal devido ao
recuo elástico das fibras transeptais, logo se inicia o movimento mesial das raizes
até que os incisivos fi nalmente recuperam suas inclinações axiais originais. Este
ciclo dura geralmente 4 meses e a inclinação axial destes dentes pode variar em até
50 0 Os incisivos laterais tendem a acompanhar os incisivos centrais e os espaços

são espontaneamente fechados (HAAS, 1961, 1965, 1970; MOSS, 1968: VVERTZ,
1970, 1974; BISHARA e STALEY, 1985).
Os incisivos centrais superiores tendem a ser extruidos em relação ao
plano S-N e em 76% dos caso eles são verticalizados ou inclinados lingualmente.
Este movimento, juntamente com o estiramento das fibras transeptais, ajuda a
fechar o diastema e também a diminuir o comprimento do arco. A inclinação lingual
dos incisivos é causada por um esforço da musculatura peribucal. 0 maior aumento
entre os incisivos foi de 7mm, com mínimo de 0,5mm, uma média de 4mm (HAAS,
1965; WERTZ, 1970, 1974).
As variações de largura parecem ser fatpr de grande importância para o
clinico, desde que com o crescimento facial essas dimensões variam muito pouca
Antes do advento da expansão rápida a condição do clinico de alterar tais distâncias
era limitada (STARNBACH et al., 1966; CLEALL et al., 1965).
Quando a EMR é executada em fase de dentição mista, as coroas do premolares estão inclusas nas raizes dos molares deciduos, com movimento lateral das
porções alveolares, os molares deciduos levam as coroas dos pré-molares
vestibularmente, e assim há um melhor desenvolvimento do arco dental maxilar, que
ficará maior e mais largo (PULLEN, 1912).
KREBS estudou a expansão maxilar com o uso de implantes metálicos no
processo alveolar lingual dos caninos superiores e ao longo da margem infrazigomática vestibular dos primeiros molares de um menino de 11 anos com mordida
cruzada bilateral causada por estreitamento nasal. 0 aparelho foi expandido 9mm
num período de 25 dias, permaneceu em boca por mais dois meses e nove dias
para contenção, então este foi removido e o paciente iniciou o uso de um aparelho
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removível por mais oito meses. As variações foram registradas logo após a
expansão, depois da contenção e depois dos oito meses com a contenção
removível. Reportou que houve um aumento na largura do arco dental duas vezes
maior que o aumento registrado na base esquelética, enquanto que o aumento do
arco lingualmegte foi intermediário aos dois anteriores. Justificou que durante o
período de contenção, o arco dental esteve contido enquanto as distâncias entre o
lado esquerdo e direito do processo alveolar e base maxilar mostraram uma
tendência a diminuir durante este período. Descobriu que a média de aumento na
distância inter-molares medidas nos modelos foi de 8mm, enquanto a média de
aumento na crista infra-zigomatica foi de 3,7mm. Esta recidiva continuou durante a
contenção com aparelhos removíveis (KREBS, 1959).
Em um estudo com porcos da espécie DUROC-POLAND-CH INA de 8, 7 e
3 meses de idade, na Universidade de Illinois, 1958 Seis animais foram designados
como experimentais e dois como controle. Os aparelhos foram expandidos 1,8mm
em cada ativação. Sete a oito ativações foram feitas em um período de dez dias,
conferindo uma expansão total de cerca de 12mm a 15mm. Os dentes inferiores
tenderam a acompanhar os dentes superiores, expandindo-se sem qualquer força
aplicada diretamente sobre eles (HAAS, 1961).
Com uma experiência em 45 pacientes com deficiência maxilar, HAAS
selecionou 10 casos para um relatório. Cinco homens e cinco mulheres com idade
de 9 a 18 anos Alterações na largura maxilar foram reveladas pela medida entre
segundos e terceiros molares não erupcionados. 0 maior aumento na dimensão
interdentaria foi de 5,5mm e o menor de 1,5mm (HAAS, 1961).
Nuria análise de modelos após disjunção, WERTZ verificou um aumento

de distancia entre os dentes de no máximo 12mm e no minimo 4mm, variando de
posterior para anterior, num caso onde não havia mordida cruzada

e foi tratado

somente para melhorar o perímetro do arco (WERTZ, 1970).
Em um teste com 100 pacientes submetidos a expansão superior, HAAS
obteve uma média de aumento em largura de 4, mm, com uma variação de 3 a
5,5mm. Todos os casos apresentaram expansão de 10 a 11,5mm. Se um parafuso
de maior capacidade fosse usado, certamente urna variação maior de expansão
deveria ser obtida (HAAS, 1973).
HAAS não defende o aumento da distancia inter-caninos. Mas afirma ser
possível demonstrar aumento espontâneo desta distância em torno de 2.5mm a
3mm em aproximadamente um ano após a expansão maxilar rápida (HAAS, 1973).
GRYSON registrou variações nas larguras inter-caninos e inter-molares
superior e inferior antes e depois da expansão em trinta e oito pacientes, vinte e sete
meninas de 6 a 14 anos e 11meninos de quatro a treze anos. Relatou não haver
coorelação entre mudanças das distâncias inter-caninos e inter-molares inferiores
com o aumento das distancias inter-caninos e inte --molares superiores. 0 aumento
da distancia inter-molares superior foi de 3,5mm a 13,5mm, em média 5,8mm. A
média de aumento de distância inter-molar inferior foi de 0,4mm, a média de
aumento da distância inter-caninos foi de 0,2mm. Concluindo, que em geral
expansão rápida da maxila como método para aumento do comprimento do arco
inferior não pode ser justificada (GRYSON, 1977).
Em um estudo com implantes de tântalo na maxila de cinco pacientes,
para identi fi car a relação entre movimento dentário e esquelético decorrentes de
expansão lenta, variações cumulativas na largura do arco dental ocorreram na fase

de expansão. A aumento resultante no arco dental superior variou de 3 8mm a
8,7mm, uma média de 7,8mm, sendo que a média da distância entre os implantes foi
de 2,1mm, corn a expansão completada. A separação ortopédica dos segmentos
maxilares corresponde de 16 a 30% do aumento resultantes na largura do arco
(HICKS, 1978).
A relação entre o aumento das distâncias inter-molares dos arcos e entre
os processos hamulares dos ossos pterig6ides antes e após a EMR foi registrada
em um grupo de 32 pacientes. Sendo doze do sexo masculino e vinte do sexo
feminino, corn idades variando de oito aos vinte e quatro anos. 0 aumento das
distâncias inter-molares foi de 6,5mm a 9,5mm conforme necessidade terapêutica de
cada paciente. Coincidindo corn a expansão dentária houve expansão da distância
inter-hamular de 3 a 7mm, o que representou em média 58% da expansão obtida na
largura inter-molares (TIMMS, 1980).
BERLOCHER,

utilizou expansão rápida para correção de maxilas

atrésicas em 29 pacientes, dos quais dez tinham fissura palatal Observou que a
largura do arco, medida transversalmente nos caninos deciduos e nos segundos
molares deciduos, aumentou em todos os casos, na fase ativa da expansão, num
valor médio de 4mm, sendo 3,8mm +- 1,4mm na distância inter-caninos e 4,2mm +1,5mm nas distâncias inter-molares. Através de valores médios, veri fi cou que a
proporção do aumento da largura do arco na região de caninos e de molares é
aproximadamente a mesma na mudança no perimetro do arco. Esse aumento no
perimetro do arco poderia ser importante para o alinhamento dos dentes destes
pacientes cuja principal meta era a correção da mordida cruzada. (BERLOCHER,
1980).

Achados de ADKINS e NANDA diferem dos de BERLOCHER. Verificaram
que houve uma expansão média de 6,5mm na largura dos molares, de 6,1mm nos
primeiros pré-molares e de 2,9mm nos caninos. Após a correção o aumento médio
do perímetro do arco foi de 4,7mm (ADKINS e NANDA, 1990).

2.3.2 Alterações no arco Inferior

Alguns autores observaram em estudos clínicos, que epos a EMR há uma
verticalização dos dentes inferiores posteriores devido ao redirecionamento das
forges oclusais (HAAS, 1961; BISHARA e STALEY, 1985; ADKINS e NANDA, 1990:
WERTZ, 1970).
Nos casos onde os dentes posteriores inferiores originalmente
apresentam-se :i/erticalizados, assim eles continuarão, pois epos a expansão
observa-se uma resposta imediata de inclinação vestibular, a qual é seguida também
de verticalização (HAAS, 1973).
Além de proporcionar o aumento da largura do arco e conseqüentemente
do seu comprimento total, os maxilares transportam lateralmente a inserção da
musculatura do bucinador para uma posição onde a sua força de esmagamento
sobre o arco mandibular é reduzida. Isso poderia determinar uma expansão
mandibular criteriosa de uma maneira muito mais segura. Além disso as forças da
oclusão foram alteradas pela expansão de modo que o vetor de forge lingual normal
sobre os dentes anteriores inferiores estava desorientado. Existe também a
possibilidade de que a espessura do aparelho, o qual foi de até 1/4 de polegada.
ocasionou um deslocamento da lingua para baixo durante a posição de repouso

como também em oclusão, aumentando assim sua força lateral sobre os dentes
inferiores anteriores (HAAS, 1973; GRYSON, 1977).
Em 10 casos clínicos, que não receberam qualquer tratamento no arco
inferior, somente a expansão maxilar rápida, os dentes inferiores tenderam a
acompanhar os dentes superiores inclinando-se vestibularmente. A largura intermolares inferiores aumentou de 0,5mm a 2,0mm. Cinco casos não mostraram
alterações na largura inter-caninos inferiores, embora quatro aumentaram de 0,5mm
a 1,5mm, e um caso diminuiu 0,5mm (HAAS, 1961).
WERTZ, relatou em seu estudo de EMR, que de 60 casos, 48 não foram
submetidos a tratamento no arco inferior e a largura do arco inferior medida através
dos primeiros molares não sofreu alterações em 35 casos, aumentou 0,5mm a
2,0mm em 12 casos e diminuiu 1mm em um caso. Dos ganhos dois aumentaram
2mm, dois aumentaram 1,5mm, cinco aumentaram 1mm e três aumentaram 0,5mm
(WERTZ, 1970).
Na maioria dos casos do estudo de VVERTZ houve um alargamento do
arco inferior, segundo o autor isso seria devido a função dos segmentos posteriores
superiores sobrecorrigidos, tendendo a verticalizar os incisivos inferiores (VVERTZ,
1970, 1974).
Leve verticalização vestibular compensatória dos dentes posteriores
inferiores resultaram da expansão do arco maxilar com aparelho tipo Hyrax e das
forças oclusais. Durante o período de estabiliza0o, maior verticalizaçáo dos dentes
posteriores inferiores foi associada aos pacientes que não apresentaram mordida
cruzada postejor (ADKINS e NANDA, 1990).
Em uma comparação dos efeitos da expansão do arco sobre o perimetro

do arco mandibular, com o propósito de determinar quantias de expansão dos
incisivos, caninos e molares necessárias para aumentar o perimetro do arco o
suficiente para resolver os vários graus de apinhamento dental. Maior expansão
molar que de caninos e incisivos é necessária para aumentar o perímetro do arco.
Por exemplo, para resolver 2mm de apinhamento do arco, mais de 5mm de
expansão mola- é necessária, menos de 2mm de projeção de incisivos ou
aproximadamente 2,5mm de expansão na região de caninos são necessárias para
haver o mesmo aumento de perímetro do arco (GERMANE et al., 1991).

2.4 Estabilidade Dimensional

Num tratamento ortockintico, manter os dentes do paciente na posição
alcançada, parece historicamente ser o enigma para os pro fi ssionais. Pois os dentes
tratados ortodonticamente tendem a retornar a suas posições originais.
Em todos os casos de expansão palatina, os dentes posteriores
superiores exibem graus variados de inclinação devido a flexão alveolar, e inclinação
dos dentes levando a abertura da mordida pela mudança nos contatos das cúspides
palatinas superiores com as cúspides vestibulares inferiores. Após a estabilização do
parafuso há urna auto -correção da inclinação destes dentes, o que justi fi ca a
sobrecorregão da expansão (WERTZ, 1970; HAAS, 1973; COTTON 1978).
A maioria das forças de expansão aplicadas tendem a se dissipar dentro
de 5 a 6 semanas. Depois da estabilização termirada, alguma força residual nos
tecidos deslocados, atuarão no processo alveolar causando alguma recidiva Por
isso alguns autores podem apreciar a necessidade de sobrecorrega'o dos arcos

dentais atrésicos para compensar a subseqüente verticalização do segmento bucal
(HAAS, 1965, 1970; WERTZ, 1970; HAAS, 1973).
Para se obter uma separação suficiente da sutura e prevenir a recidiva do
movimento dentário, é necessário um sobre-tratamento durante a expansão palatina.
Embora HAAS afirme que a contenção fixa com urn expansor palatino eliminará a
recidiva sutural após expansão rápida, nos estudos de implantes de KREBS, isto
não ocorreu, pois encontrou uma tendência das distâncias diminuírem em média 10
a 15% durante os três meses de contenção fixa e continuou durante o período de
contenção móvel (COTTON, 1978; KREBS, 1959).
HAAS raramente faz algum esforço para expandir o arco inferior. Prefere
permitir que os dentes posteriores superiores e inferiores busquem seu próprio
posicionamento vestíbulo -lingual. Naqueles pacientes que possuem uma
musculatura mastigatória forte, onde a expansão leva a um mordida cruzada total,
utiliza um arco lingual para estabilizar os dentes inferiores (HAAS, 1973).
Verificando a estabilidade 1 a 2 anos após a contenção, em 28 casos
submetidos a expansão maxilar rápida com aparelho fixo, encontrou-se que 23
casos não mostraram alteração ou aumento nas larguras adquiridas da base apical e
cavidade nasal. Os 5 casos que demonstraram uma redução nas larguras obtidas da
base apical e cavidade nasal tiveram período de contenção muito curto (THORNE.
1960).
STEADMAN verificou em trinta e um casos, comparando modelos préortoclônticos e pós-ortodcinticos, com um ou mais anos após o término da contenção,
que as distâncias inter-molares e inter-caninos finais não foram produzidas pelo
tratamento ortoclôntico. Se essas distâncias forem aumentadas durante
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tratamento, elas diminuirão e causarão apinhamento depois. Este apinhamento pode
ser evitado se as distâncias inter-caninos e inter-molares forem alteradas o menos
possível (STEADMAN, 1961).
Num estudo de cinqüenta casos, dos quais trinta com extrações, sendo
um caso com extrações de segundos pré-molares e o restante com extrações de
primeiros pré-molares

e vinte sem extrações, concluiu que: 1) A distância

intercaninos dos casos que não usaram aparelhos de contenção num período de
cinco anos ou mais mostraram uma marcante tendência a retornar ou aproximar-se
a distância inicial da maloclusão original. 2) Depois e um período de cinco anos ou
mais de contenção, a tendência a retornar a distância original não é afetada pela
quantia de aumento da distância produzida durante o tratamento. 3) Nenhum efeito
signi fi cativo na distância intercaninos pode ser demonstrado pela terapia de extração
de pré-molares. 4) Extração de pré-molares teve urn efeito significativo no aumento
das distâncias Inter-molares. 5) A resultante das distâncias intercaninos, que é
aumentada, diminuída ou mantida, não demonstrou relação significante com a
resultante da distancia inter-molares (ARNOLD, 1963).
Durante a expansão maxilar rápida há um paralelismo geral entre os
dentes suportes anterior

e

posterior. As faces oclusais freqüentemente se

movimentam mais lateralmente que a região cervical. Isto indica a necessidade de
sobrecorregão para permitir a verticalização subseqüente após o tratamento. 0
aparente conflito entre a abertura paralela dos dentes suportes e a abertura obliqua
da sutura palatina mediana pode ser explicado pela teoria que deve existir maior
inclinação alveolar e dos dentes na região posterior (WERTZ 1974).

WERTZ observou, durante o período de estabilização após a disjunção
palatina, que dos sessenta casos, doze tiveram alguma alteração na forma
decorrente da terapia instituída, antes da remoção dos aparelhos. Nos quarenta e
oito pacientes restantes, a largura do arco inferior medida através dos primeiros
molares manteve-se em trinta e cinco pacientes, aumentou em doze casos e
diminuiu em um caso. Dos que aumentaram, dois aumentaram 2mm. dois
aumentaram 1,5mm, cinco aumentaram 1mm e três aumentaram 0,5mm (WERTZ,
1970).
Para corrigir a displasia em largura, as bases ósseas devem ser
correlacionadas mais do que os arcos dentários. Esta pratica pode levar a urna
mordida cruzada total bilateral dos dentes posteriores.
Em 1961, HAAS realizou expansão palatina em 45 indivíduos. dos quais
32 ficaram serr qualquer contenção superior por pelo menos 5 anos. Até 1966
nenhum deles apresentava recidiva lateral. Em mais 300 indivíduos tratados com
essa técnica, nâo havia uma só recidiva da correção da mordida cruzada posterior:
entretanto, muitos desses pacientes estavam usando contenção palatina (HAAS,
1970).
WERTZ relatou uma interessante diferença de idade nas variações de
largura intermolar seguida EMR. Ele dividiu sua amostra em 3 grupos, de acordo
com a idade: abaixo dos 12 anos, de 12 a 18 anos e acima dos 18 anos. Ele
concluiu que depois da expansão e durante a contenção fixa há pequenas recidivas
nos três grupos (-0,5, -0,6 e -0.5mm, respectivamente). Por outro lado, cada grupo
comportou-se diferentemente desde a instalação até a remoção da contenção.
grupo abaixo dos 12 anos de idade tinha maior aumento das distâncias inter-molares
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com recidiva de aproximadamente 16%, o grupo de 12 a 18 teve uma recidiva de
aproximadamente 10%, e os maiores de 18 anos tiveram uma recidiva de mais ou
menos 63%. A idade ótima para expansão 6, portanto, antes dos 13 aos 15 anos.
embora seja possível executá-la em pacientes mais velhos, os resultados não são
previsíveis e nem estáveis. Idades diferentes apresentam tempos diferentes para
dissipar forças produzidas pelo aparelho. Pacientes mais jovens dissipam melhor
forges produzidas por uma dupla ativação diária por um longo período de tempo, que
os pacientes mais velhos (WERTZ, 1970).
0 aumento da largura do arco conseguido as expensas da curvatura
alveolar, da compressão do ligamento periodontal e movimentação dentária não
estável e é quase sempre perdido durante o tratamento ortodbntico e Osortodeintico. Ou seja compensado subseqüentemente pela verticalização dos dentes
posteriores e do processo alveolar após cessadas as forges de expansão (HAAS,
1973).
Se o aparelho rígido, incluindo o acrílico palatino, não é usado corno
contensor durante o período de fixação, a forga de resistência nas articulações
maxilares podem forger os segmentos ósseos a se unirem conforme a força de
expansão tenha aberto originalmente a sutura. Mesmo que um arco pesado ou uma
placa removível de acrilico usados neste período de fixação, irão manter apenas os
dentes permitindo que os maxilares recidivem. Isto não deve ser confundido com a
colocação da placa de acrílico após o período de estabilização, quando não há mais
forças residuais no local da articulação, os segmentos ósseos são estáveis e a placa
serve de fulcro para a verticalização dos dentes que foram sobrecorrigidos (WERTZ,
1974).

Estabilidade

dos casos submetidos a EMR foi con fi rmada pelo

acompanhamerto dos casos por mais de seis anos, tratados tanto por razões
médicas como por razões odontológicas. Essa estabilidade resulta de um movimento
verdadeiramente ortopédico das estruturas ósseas,

e não meramente de um

movimento dentário. Para haver estabilidade de uma expansão de 7mm, Brogan
defende que é necessário o uso de uma contenção por mais dois anos, usada
continuamente por seis meses e durante a noite nos outros dezoito meses
(BROGAN, 1977).

O aumento da largura do arco pela disjunção da sutura palatina mediana
parece ser garantido pela reparação da disjunção através da deposição de novo
osso na area da separação. Para isso ocorrer é essencial que após a expansão, um
aparelho muco-suportado seja utilizado para manter a separação da sutura até que
novo osso seja completamente formado e que as forças residuais acumuladas nas
articulações adjacentes, dissipem-se. A estabilidade do aumento resultante do
movimento dentário e inclinação alveolar é questionável. No estudo de HICKS.
houve maior estabilidade nos pacientes submetidos a contenção fixa por 8 semanas
e

pequenas diminuições foram observadas naqueles pacientes que usaram

contenção removível logo após a expansão (HAAS, 1961; HICKS, 1978).
WERTZ registrou casos que sofreram expansão palatal com uma média
de aumento da distancia inter-molar inferior de 5mm. Quando

o aparelho foi

removido, os pacientes mais jovens mostraram pouca mudança, já nos pacientes
com mais de 18 anos observou aumento médio de quase lmm (WERTZ 1977).
Num estudo de 23 pacientes, LINDER-ARONSON e LINDGREN, em
1979, também examinaram a estabilidade 5 anos pós contenção descobriu que o

aumento final da distancia entre os primeiros molares superiores foi 45% daquele
alcançado pela [MR inicialmente. A média final de aumento na distância intercaninos foi s6 de 23% (LINDER-ARONSON e LINDGREN, 1979).
Em um estudo posterior, HAAS, registrou uma avaliação por um longo
período pós-contenção da expansão palatal rápida. Alguns casos alcançaram e
mantiveram uma expansão de 3 a 4mm na largura inter-caninos inferiores e subiu
para 6mm na largura inter-molares inferiores. Alegando que a largura inter-caninos
inferiores pode ser aumentada em um paciente que não apresenta mais crescimento
se a base apical do complexo maxilar é permanentemente alargada (HAAS. 1980).
FALK examinou a estabilidade dos aumentos de largura do arco
mandibular ocorridos durante

o tratamento oriodôntico de 34 pacientes que

receberam expansão maxilar rápida. Três medicas foram feitas nos modelos de
pacientes: antes do tratamento, quando da estabilização e após contenção. Oitenta
e cinco por cento da expansão mandibular produzida durante

o tratamento

ortoclôntico destes pacientes permaneceu presente nas medidas feitas nos modelos
pós-contenção numa média de nove anos mais tarde. Houve uma correlação
significante entre a quantidade de expansão adquirida no arco inferior quando
comparada ao arco superior. Todos os pacientes neste estudo receberam expansão
maxilar rápida. Os resultados deste estudo contradizem os achados de outros
estudos de contenção que não usaram EMR e encontraram que os aumentos na
mandíbula não foram estáveis. Esses dados indicam que mudanças permanentes
podem se efetuadas no arco inferior e tem possibilidade de serem estáveis por
muitos anos após a remoção da contenção ortoclôntica (FALK, 1985).

LUTZ e POULTON observaram que a largura inter-caninos após a
expansão tendia a diminuir depois da remoção da contenção e foi similar ao grupo
controle. Os aumentos em largura na região de segundos molares deciduos,
primeiros pré-molares e no perímetro do arco superior e inferior foram mantidos
(LUTZ e POULTON, 1985).
SANDSTRON e PAPACONSTANTINON, reportaram um aumento médio
da largura inter-caninos, num período de pelo menos 2 anos pós contenção, foi de
1,1mm e a expansão média da distância inter-malares, também dois anos pós
contenção, foi ae 2,8mm. Ganhos pequenos, mas estatisticamente significantes
quando comparados com a largura inicial e maior que a expansão originada por
tratamento convencional (SANDSTRON e PAPACONISTANTINON, 1988).
A presença ou ausência ou ausência de terceiros molares, sejam
impactados ou completamente erupcionados parece ter pouco efeito na ocorrência
ou no grau de recidiva. 0 grau de apinhamento anterior pós contenção é variável e
imprevisível (LITTLE et ai. 1990).
Em um estudo de 55 pacientes, MOUSSA et al. observaram que houve
um aumento da distância inter-caninos superiores de 36+-3mm desde o inicio do
tratamento até a estabilização, com uma diminuição de 0,8mm+-1,3mm até depois
da contenção. Isto resultou em um aumento médio de 2,7mm+-2,8mm Na
mandíbula um aumento de 1,8mm+-1,7mm no fim do tratamento ativo, com uma
diminuição de 1,1mm+-0,9mm após a contenção, restando uma expansão de
0,7mm+-1,7mm. O aumento da distancia inter-molares superiores foi de 6.7mm+4,1mm durante o tratamento, diminuindo de 1,2mm-+1,7mm após a contenção.

Resultando em aumento de 5,5mm+-4mm. Na mandíbula houve aumento de 2mm+3mm (MOUSSA, O'REILLY e CLOSE, 1995).
TIMMS (1976), reexaminou 26 pacientes, após cinco anos de contenção
A expansão residual variou de 81% a 10% da original, com uma média de 44%
(TIMMS, 1998).

2.5 Evolução Normal dos Arcos na Ausência de Tratamento

0 processo fisiológico de erupção dentaria difere de todos os outros
mecanismos Ce crescimento. As coroas dentárias assumem suas posições
funcionais quando estão completamente formadas,

e além disso os elementos

dentais não possuem a capacidade de mudar de tamanho ou reparar-se conforme a
maioria dos tecidos. A oclusão normal dos dentes requer um preciso posicionamento
destes elementos entre si tanto no mesmo arco como entre os dentes do outro arco.
relacionando funcionalmente bordas, pontas ce cúspides, fossas e contatos
proximais (SPECK, 1950).
Na grande maioria dos casos, os arcos maxilar e mandibular estão
desenvolvidos suficientemente ao nascimento, para acomodar todos os dentes
deciduos caso estes erupcionassem simultaneamente. A erupção e acomodação
dos dentes permanentes tem sido objeto de muita discussão para determinar as
mudanças que ocorrem na forma e tamanho do arco juntamente com a fase de
dentição mista, transitória entre a dentição decidua e a permanente (SPECK, 1950).
Murtos pacientes ortodõnticos estão em fase de crescimento, portanto o
conhecimento sobre o crescimento é muito importante na verificação da etiologia,

num resumo dos procedimentos ortodõnticos

e

na definição das prováveis

conseqüências do tratamento. (BARROW,1952).
Para BARROW, os ortodontistas devem, em seu planejamento esperar
moderado aumento nas distâncias transversas do arco dentário, particularmente na
região anterior até a erupção dos caninos permanentes. Depois dessa época
espera-se alguma diminuição na largura de ambos os arcos tanto na região anterior
como na região posterior (BARROW, 1952).
Em urn estudo de 600 modelos seriados tomados de 70 crianças, em fase
de dentição mista, incluindo maloclusões, Foi encontrado que entre 3 e 8 anos de
idade a distância inter-caninos inferiores aumentaJ em média 2 4mm, a distância
entre os dois primeiros molares deciduos inferiores aumentou 1,27mm em média e a
distância entre os dois segundos molares deciduos aumentou em média 2,12mm.
Isto indicaria um aumento no comprimento do a -co medido entre os primeiros
molares permanentes, desde que não houvesse migração mesial dos primeiros
molares permanentes (LEWIS e LEHMAN, 1929).
Para SPECK, a distância inter-molares decíduos é freqüentemente maior
que a distância entre os pré-molares que os sucedem; e na maioria dos casos, a
forma do arco dental variou durante o período inter-transitório, tornando-se mais
largo (SPECK, 1950).
Em um estudo do desenvolvimento das variações dos arcos, em uma
amostra composta por 528 pares de modelos seriados, de 51 changes de Michigan
feitos em intervalos de um ano, desde a dentição decidua até a dentição
permanente, observou-se pouca variação nas distâncias intercaninos dos 3 aos 5
anos, aumentando ligeiramente dos 5 aos 9 anos (uma média de 4mm no arco

superior e 3mm no arco inferior) e na maioria dos casos normalmente houve
diminuição variando de 0,5mm a 5mm após os 14 anos (BARROW, 1952).
Dos 7 aos 11 anos de idade a media- de aumento da distância intermolares foi de 0.9mm no arco superior e 2mm no arco inferior. Dos 11 aos 15 anos
houve uma diminuição média de 0.4mm na maxila e 0.9mm na mandíbula. Esta
diminuição após os 11 anos pode ser devido ao movimento mesial dos primeiros
molares permanentes depois da perda dos molares deciduos. Dos 15 aos 17 anos,
na maioria dos casos essa distância continuou a diminuir (BARROW, 1952).
Os ortodontistas têm um especial interesse nas variações das dimensões
transversais dos arcos dentais. A distância inter-caninos desde o nascimento até os
dois anos apresentou um aumento de 5mrin na maxila e de 3,5mm na mandíbula. A
partir dos dois anos esta distância continua aumentando até os treze anos na maxila
e até os doze anos na mandíbula. Depois deste período a distância permanece a
mesma nos dois arcos (SILLMAN, 1964).
SILLMAN descreveu que a distância inter-caninos aumenta em três
períodos distintos; desde o nascimento até um pouco antes dos caninos deciduos
erupcionarem, enquanto eles estão erupciorando,

e quando

os incisivos

permanentes e caninos estão erupcionando. Padrão mais evidente em casos de boa
oclusão (SILLMAN, 1964).
A distância intermolares, desde a dentição decidua até a erupção dos
segundos molares, apresenta um aumento de 0,5mm por ano na maxila

e a

mandíbula demonstra um aumento de 0,2mm por ano. Após os quatorze anos
nenhum arco evidencia variações significativas (SILLMAN, 1964).
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Em um estudo longitudinal dos arcos dentais desde o nascimento até os
25 anos de idade, observou-se que a distância inter-caninos superiores teve um
maior aumento desde o nascimento aos quatro anos de idade, dos quatro aos doze
anos houve um aumento menor, e dos dezesseis aos vinte anos não houve
evidência de mudanças significativas. Na mandibula, as variações foram similares
desde o nascimento aos doze anos e então iniciou-se uma progressiva diminuição
desta distância (SILLMAN, 1964).
O aumento das distancias intermolares superiores desde o nascimento
até os quatro anos foram maiores, dos quatro até os doze anos foram praticamente
o mesmo. Diminuindo até os dezesseis e a partir dai não se observou significantes
variações. Na mandíbula houve significantes diferenças entre os oito e dezesseis
anos (SILLMAN, 1964, p. 840). Em um estudo longitudinal, realizado em quatro
estágios diferenles da dentição: dentição decidua, dentição mista (incisivos e
primeiros molares permanentes), dentição permanente (vinte

e

oito dentes

permanentes em boca) e adulto jovem (vinte e oito dentes permanentes ou ma's.
dez anos após o estagio de dentição permanente). Foram feitas medidas retilíneas
de modelos de 21 homens e 14 mulheres, onde foi constatado que as distâncias
entre os incisivos laterais diminuem entre o estagio de dentição mista até o estágio
de dentição permanente e ainda mais até dentição adulta. A distancia inter-caninos
aumenta desde a dentição decídua até a permanente principalmente com a erupção
do canino permanente (KNOTT, 1972).
Em 1959,

MOOREES

publicou seus estudos longitudinais sobre

desenvolvimento dental de dois grupos de crianças normais. De particular
importância foi o estudo feito nas alterações das distâncias, em função da idade e
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sexo, entre os caninos e primeiros molares inferiores. Assim como SILLMAN (1964),
registrou que urn moderado aumento na largura do arco dental pode ser esperado
desde o estagio de dentição decidua até a erupção dos caninos permanentes,
particularmente na região anterior. Segundo eles, esse aumento deve ser subtraído
do aumento total obtido pela expansão do arco dental, para se conhecer o efeito
ortoclôntico (POULTON, 1985) (Apud, GRYSON, 1977).
A largura intercaninos superiores normalmente demonstra um progressivo
aumento de três a quatro milimetros desde completada a dentição decidua até ter
completada a erupção dos dentes permanentes. Esta dimensão estabilizará ou
diminuirá levemente desde a adolescência até a fase adulta (FALK, 1985).
A largura intercaninos inferiores também aumenta da fase da dentição
decidua até a erupção dos dentes permanentes, mas este aumento é menor que o
encontrado na maxila. Esta dimensão tende a diminuir em média um mil imetro perto
dos dez anos (FALK, 1985).
Muitas conclusões podem ser tiradas destes fatos que dizem respeito as
variações do arco num sujeito não tratado:
- Comprimento do arco normalmente diminui depois de completada a
erupção da dentição permanente.
- Largura do arco aumenta levemente durante o crescimento do indivíduo
até a erupção dos caninos. Então a tendência é diminuir a largura.
- Apinhamento dental, que é aparente na dentição mista tardia, não será
corrigido pelo crescimento do arco dental em sua largura ou comprimento. (FALK,
1985).
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SNODELL, NANDA e CURRIER realizaram um estudo longitudinal sobre
variações transversais e verticais em 50 pacientes, 25 do sexo masculino dos 4 aos
25 anos e 25 do sexo feminino dos 4 aos 20 anos. Citaram que aos 6 anos de idade,
as dimensões transversais apresentavam maior semelhança ao tamanho adulto que
as dimensões verticais para ambos os sexos. As medidas transversas estavam com
80% de seu crescimento completo aos 6 anos de dade comparado ao crescimento
aos 18 anos de idade considerado 100%, com exceção da largura da cavidade nasal
para os indivíduos do sexo masculino que estava somente 75% do crescimento
completado. 0 percentual de crescimento vertical e transverso nos pacientes do
sexo feminino foi similar dos 6 aos 18 anos, enquanto para os do sexo masculino
houve maior (SNODELL, NANDA e CURRIER, 1993).
RUEST, em seu estudo, concluiu que a idade esquelética influencia as
medidas transversais da mandíbula nos pacientes homens durante o estágio de
dentição mista a dentição permanente jovem. Relatou também que o grau de
apinhamento dos incisivos inferiores é inversamente proporcional a distância intermolares superiores nos pacientes do sexo feminino, portadores de maloclusão C I.
Nos homens, com a continuação do crescimento na dimensão transversal, durante a
transição da fase de dentição permanente jovem para dentição permanente adulta,
parece não haver influência das distâncias inter-molares superiores no apinhamento
dos incisivos inferiores. Também relacionou o aumento da distância inter-molares
superiores com crescimento transversal da maxila (RUEST, 1994).
Durante o amadurecimento da dentição normal há múltiplos fatores que
estão envolvidos no desenvolvimento do apinharnento dos incisivos. 0 único fator

4.

que parece sobressair-se esta relacionado as dimensões transversas dos arcos
(RUEST, 1994).
0

complexo crânio-facial é

uma estrutura tridimensional

e

tradicionalmente as dimensões transversas não foram estudadas. Vários estudos
sugeriram que a largura do arco deve ter uma significante influência no apinhamento
dental e que as variações devido ao crescimento nas dimensões transversas devem
estar envolvidas com o progressivo apinhamento dos incisivos. É reconhecido que o
crescimento das dimensões transversas é completado primeiro. Assim, pelos 12
anos, 95% a 98% do crescimento transversal esta completado.
ANGLE acreditava que quando os dentes fossem colocados em oclusão,
com os planos inclinados em perfeita harmonia, haveria um suporte mútuo que
permitiria a estabilidade dos dentes em suas novas posições. Nesta afirmação está
contida a essência da filosofia daquele período. 0 estabelecimento da tão chamada
oclusão normal foi aceito como objetivo do tratamento. A confiança em que os
dentes em suas novas posições permitiriam que as forças de oclusão normal
estimulassem novo crescimento ósseo justificavam esse objetivo (ARNOLD. 1963).
0 conceito da base apical foi apresentado por Axel Lundstrom em 1925.
Esta teoria afirma que a função oclusal não é capaz de controlar o tamanho e forma
da base apical, mas ao contrario, a base apical tem uma grande capacidade de
afetar a oclusão. Então o objetivo do tratamento de mover dentes sobre a base
apical para obter maior estabilidade foi estabelecido (ARNOLD, 1963).
O apinhamento dos incisivos inferiores é usado pelos especialistas e pela
opinião pública como uma medida quantitativa da maloclusão e conseqüente
recidiva. Porque ela se forma naturalmente duranle o desenvolvimento e na dentição
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adulta, é um dos principais fatores que motivam a busca do tratamento ortodontico.
Quando

o apinhamento dos incisivos inferiores aparece após o

tratamento

ortodtintico, dizemos que houve recidiva e portanto não houve estabilidade. 0 caso
recidivou por falhas inerentes ao tratamento, ao diagnostico, ao protocolo de
retenção? Ou devido aos aspectos estruturais fundamentais daquela boca em
particular, que impede o alcance de uma estabilidade ortodonticamente aceitável?
(RUEST, 1994).
Inúmeros

fatores dento-faciais foram supostos para justi fi car

o

apinhamento dos incisivos inferiores e então diferentes protocolos foram inventados
para lidar com Os efeitos destes fatores (RUEST, 1994).
Os estudos sobre os resultados dos tratamentos ortocronticos registrados
na literatura, mostram uma concordância geral nas observações clinicas Que
fatores como a tendência de recidiva da sobremordida, a tendência dos dentes se
moverem e a tendência da largura do arco dimir uir após o tratamento são alguns
desses pontos de concordância.
Um ponto de vista dominante entre 1940 e 1950 foi expresso por Nance
(1947), Tweed (1945) e Strang (1949) que afirmaram não haver estabilidade na
expansão do arco dental (POULTON, 1985).
Outra visão foi de BARNES (1956), clue escreveu sobre seus vinte e
quatro anos de experiência com expansão de arcos deciduos com estabilidade após
muitos anos pós-contenção. Citando que o maior sucesso foi quando a expansão foi
realizada entre 4 e 7 anos de idade (POULTON, 1985).
RIEDEL (1960) e SHAPIRO (1974) mostraram que as distancias intercaninos e inter-molares tenderam a diminuir durante o período de maturação facial

no período pós-contenção, especialmente se a expansão for feita durante este
período, pois o resultado do tratamento deve ser relacionado as variações que
ocorrem na dentição de pessoas não tratadas, devido ao crescimento

e

desenvolvimento do indivíduo (apud POULTON, 1985).
POUL.TON encontrou em seu estudo que a largura inter-caninos teve
tendência a diminuir após a remoção da contenção. Os aumentos em largura na
região de segundos molares deciduos, primeiros pré-molares inferiores

e no

perímetro do arco superior e inferior foram mantidos (POULTON, 1985).
Após a abertura da sutura palatina ocorre movimento para frente e para
baixo da maxila. Em casos Classe ll ela tende a retornar a sua posição inicial ,
enquanto em casos Classe III ou Pseudo-Classe Ill tende a permanecer
anteriormente. Provavelmente em resposta as forças de oclusão alteradas desde
que a mordida cruzada anterior é completamente ou parcialmente corrigida
(HAAS,1965, 1973).
A mandíbula permanece estável ou move-se para frente ou para trás
durante a expansào maxilar e então permanece na nova posição ou retorna para
sua posição original parcial ou completamente (HAAS, 1965; WERTZ 1974).
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3. PROPOSIÇÃO

Avaliar as alterações dentárias, em pacientes submetidos a tratamento
ortodontico, antes e logo após o método de expansão maxilar rápida (como o
preconizado por HAAS), quatro meses epos estabilização e sete meses epos a
estabilização, através de mensurações feitas em modelos de gesso, determinando

3.1

As alterações dentárias na dimensão transversal entre caninos

superiores,
3.2 As alterações dentárias na dimensão transversal entre molares
inferiores.
3.3 As alterações dentárias na dimensão transversal entre caninos
inferiores.
3.4
inferiores.

As alterações dentárias na dimensão transversal entre molares
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4. MATERIAL ES MÉTODO

4.1 Material

A amostra foi composta de fichas clíricas e modelos de gesso das
arcadas dentárias, obtidos de 15 pacientes do Curso de Especialização em
Ortodontia e Ortopedia Facial, da Faculdade de Odontologia da UFSC, sendo 14 do
sexo feminino e 01 do sexo masculino, todos em fase de dentição mista em período
inter-transitório,

nos quais foram utilizados disjuntores (como preconizado por

HAAS).
Foram mensurados os modelos de gesso iniciais, quando da estabilização
do parafuso expansor, imediatamente após a remoção do aparelho disjuntor
(momento que foi instalada uma placa de contenção) e três meses após a remoção
do aparelho disjuntor.
Para a realização das medições nos modelos de gesso, utilizamos
paquimetro da marca Mitutoyo, com aproximação de décimos de milimetros.

barras vestibulares e palatinas de fio de ago inoxidável com 1,15 mm de diâmetro,
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. A
soldagem foi feita de forma rígida para aumentar a resistência da unidade de
ancoragem.
Antes de se proceder a soldagem das barras linguais, elas foram
adaptadas anterior e posteriormente até o terço médio dos anéis dos dentes
suportes e contornadas sobre o palato em direção a sutura palatina mediana, onde
foram incluídas no acrílico. Um parafuso expansor (SUMMIT) foi montado em uma
lamina de cera perpendicular ao seu longo eixo. A base desta lamina acompanhou o
contorno de palato, de tal modo que, o centro do parafuso ficou superposto a rafe
palatina e suas margens laterais ficaram afastadas da superfície do palato cerca de
1,0 mm. No sentido antero-posterior, o parafuso foi posicionado entre as coroas dos
primeiros molares permanentes e primeiros pré-molares e, de forma que, a ativação
foi feita de anterior para posterior.
Com o modelo previamente isolado, a resina acrílica auto-polimerizável foi
aplicada, cobrindo o parafuso e as barras linguais. 0 aparelho foi então removido do
modelo de gesso e a lamina de cera eliminada expondo o orifício do parafuso para
permitir, posteriormente, sua ativação. Em seguida, procedeu-se o recorte do acrílico
e polimento do aparelho, de tal modo que todas as bordas e arestas em contato com
a mucosa palatal estejam livres e arredondadas. Teve-se o cuidado de evitar a
região do palato situada entre os primeiros molares deciduos e os primeiros molares
permanentes, evitando invadir os tecidos que possuem rica vascularização, ou seja.
as rugosidades, as margens gengivais livres, o tecido que recobre os forames

Figura 01 - Fotografia do paquimetro da marca Mitutoyo, com aproximação de décimos de
milimetros, usado nas medições deste trabalho.

4.2 Método

O método para estudo no presente trabalho foi o de comparação de
medições sobre modelos de gesso preconizadas por Nance, Little, Shapiro
Moussa, das seguintes medidas lineares:

Distância lntercaninos Maxilar (Medida A)

Figura 02 - Distância entre as pontas das cúspides dos caninos superiores.

e
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Distância lntercaninos Maxilar (Medida B)

Figura 03

-

Distância entre as faces palatinas dos caninos superiores, medida na

região mediana, no limite entre o terço cervical e o tecido gengival.

Distância intercaninos Maxilar (Medida C).

Figura 04

-

Distância entre as faces vestibulares dos caninos superiores,
medida na região mediana, no limite entre o terço cervical e o
tecido gengival.
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Distância intercaninos Mandibular (Medida D)

Figura 05 - Distância entre as pontas das cúspides dos caninos

inferiores.

Distância intercaninos Mandibular (Medida E)

Figura 06 - Distância entre as faces linguais dos caninos inferiores,

medida na região mediana, no limite entre o terço cervical
e o tecido gengival.

I

Distância intercaninos Mandibular (Medida F)

Figura 07 - Distância entre as faces vestibulares dos caninos
inferiores, medida na região mediana, no limite entre o terço cervical
e o tecido gengival.

Distância intermolares Maxilar (Medida G)

Figura 08 - Distância entre as pontas de cúspides mésio-vestibulares
dos primeiros molares superiores.

7+2

Distância intermolares Maxilar (Medida H)

Figura 09 - Distância entre as pontas de cúspides distovestibulares dos primeiros molares superiores.

Distância intermolares Maxilar (Medida I)

Figura 10 - Distância entre as pontas de cúspides mésio-palatinas dos
primeiros molares superiores.

Distancia intermolares Maxilar (Medida J).

Figura 11 - Distância entre as pontas de cúspides distopalatinas dos primeiros molares superiores .

Distância intermolares Mandibular (Medida K)

Figura 12 - Distância entre as pontas de cúspides mésiovestibulares dos primeiros molares inferiores.
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Distância intermolares Mandibular (Medida L)

Figura 13 - Distância entre as pontas de cúspides disto-vestibulares

dos primeiros molares inferiores.

Distância Intermolares Mandibular (Medida M)

1,4414.040,, ,L1,,,■■■■ ,I.ASICYCVN,673,007.1{.V-4, 3 ■■

Figura 14 - Distância entre as pontas de cúspides mésio-linguais dos
primeiros molares inferiores.

Distância Intermolares Mandibular (Medida N)

Figura 15 - Distância entre as pontas de cúspides disto-linguais dos

primeiros molares inferiores.

4.2.1 Disjunção

0

aparelho usado foi confeccionado segundo as características

preconizadas por HAAS (1961, 1964, 1970 e 1980) para obter a disjunção da maxila.
Este aparelho é definido como sendo dento-muco-suportado, pois a ancoragem é
obtida com o apoio do aparelho em elementos dentais e na mucosa palatal. Foi
confeccionado por meio de uma técnica direta-indireta: inicialmente, os anéis foram
adaptados nos primeiros molares deciduos e nos primeiros molares permanentes
superiores, após terem sido previamente separados. Com os anéis em posição nos
dentes foi feita a moldagem. Os anéis foram para ela transferidos e o gesso então
vazado , sob suave vibração, para evitar o deslocamento das pegas. Em seguida, as

alveolares posteriores e a parte mais alta do palato. Foi utilizada a resina acrílica
transparente, para que fosse possível visualizar a região da mucosa palatal, por ela
pressionada, durante a fase ativa do tratamento.

Figura 16 - Aparelho disjuntor como o preconizado por HAAS, em 1961

4.2.2 Cimentação

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

Imediatamente após o aparelho ter sido cimentado, o parafuso foi ativado
uma volta completa, em um período de vinte minutos, com uma ativação de um
quarto de volta (aproximadamente 0,25mm) a cada cinco minutos. Sob orientação
profissional, a última ativação foi feita pelo responsável, para verificar o seu nível de
compreensão sobre o procedimento. 0 responsável foi instruido para ativar

o

parafuso um quarto de volta a cada doze horas, sendo a chave inserida e
movimentada no sentido de anterior para posterior, de acordo com a posição do
parafuso. Para evitar a deglutição ou aspiração acidental da chave usada na
ativação, foi amarrado um pedaço de cordonê que, por sua vez foi mantido entre os
dedos de quem fez as ativações.
0 paciente foi observado em intervalos de 7 e 14 dias aproximadamente e
a ativação foi interrompida quando se obteve a largura palatal desejada. Como em
muitos procedimentos ortodonticos é recomendável a sobre-correção, para permitir a
subseqüente verticalização dos dentes inclinados e a remodelação do processo
alveolar.
No momento em que a ativação foi encerrada, o aparelho foi estabilizado
para evitar o retorno do parafuso durante as funções mastigatória e muscular. A
estabilização foi feita com fio de amarilho duplo inserido e amarrado no orifício e
também com acrílico de rápida polimerização, colocado sobre o parafuso, unindo, na
linha mediana, as duas metades de acrílico que foram separadas durante a
disjunção. 0 aparelho, assim estabilizado, permaneceu na boca por quatro meses.
atuando como contenção.

Após este período, o aparelho foi removido e substituído por uma placa
de contenção removível, por um período de três meses

4.2.4 Tratamento Estatístico

A análise estatística dos dados, foi realizada com o auxilio de testes não
paramétricos, urna vez que os dados apresentados não apresentam independência
(pois o conjunto de dados referem-se a uma única amostra), não apresentam
normalidade totalmente caracterizada e nem tão pouco a igualdade de variáncias.
Para a análise de significância dos resultados entre as diversas fases do
tratamento ortodontico, desconsiderando a necessidade da normalidade dos dados
e sua alocação de forma intervalar, recorreu-se aos testes por postos. Similar a
estatística t para testes paramétricos, a dupla análise de variância por postos — o X 2
de Friedman (x 2 p ) 1 — constitui uma aproximação não paramétrica que permite testar
diferenças numa mesma amostra de respondentes que tenham sido mensurados
sob, pelo menos, duas ocasiões distintas: antes e depois de terem realizado
determinada fase do tratamento.

5. RESULTADOS

Os resultados obtidos foram analisados segundo as várias distâncias, em
milimetros, sendo identificados por: Inter-caninos Maxilar, Inter-caninos Mandibular.
Inter-molares Maxilar e Inter-molares Mandibular.
As medidas estatisticamente analisadas referem-se as diversas fases do
tratamento ortodôntico, aqui identificadas por: Fl (medida inicial, antes do
tratamento ortoclôntico), F2 (medida feita imediatamente após a estabilização do
parafuso disjuntor), F3 (medida feita quatro meses após a estabilização do parafuso
disjuntor) e F4 (medida feita três meses após a remoção do aparelho disjuntor).
Os dados coletados da amostra e os resultados obtidos pela manipulação
dos mesmos são representados em tabelas.
Os valores obtidos das medidas de modelos de gesso para medidas
lineares das distancias inter-caninos maxilar, medidas na ponta de cúspide dos
caninos superiores (medida A) e entre as faces palatinas dos caninos superiores
(medida B), nas diversas fases do tratamento ortocrántico estão contidas na Tabela
1, página 62.
Na Tabela 2, página 63, estão representadas as medidas lineares,
também obtidas de modelos de gesso, nas diversas fases do tratamento ortodc5ntico,

medidas entre as faces vestibulares dos caninos superiores(medida C) e ponta dos
caninos inferiores (medida D).
Na Tabela 3, página 64, estão representadas as medidas lineares obtidas
das faces linguais dos caninos inferiores (medida E) e vestibulares dos caninos
inferiores (medidas F).
Na Tabela 4, página 65, esta a representação dos valores medidos nas
pontas de cúspides mésio-vestibulares dos molares superiores (medida G) e entre
as pontas de cúspides disto-vestibulares dos molares superiores (medida H).
Na Tabela 5, página 66, esta a representação dos valores obtidos da
medição das pontas de cúspide mésio-linguais (medida I)

e

disto-linguais dos

molares superiores (medida J).
Na Tabela 6, página 67, esta a representação dos valores obtidos da
pontas de cúspides rnésio-vestibulares dos molares inferiores (medida K) e entre as
pontas de cúspides disto-vestibulares dos molares inferiores (medida L).
Na Tabela 7, pagina 68, esta a representação dos valores obtidos da
pontas de cúspides mésio-linguais dos molares inferiores (medida M) e entre as
pontas de cúspides disto-vestibulares dos molares inferiores (medida N).
A partir dos resultados contidos nas Tabelas (1 a 7), foram realizadas as
análises estatísticas, as médias e os desvios padrão organizados na Tabela 8
página 69.
A Tabela 9, página 70, mostra os vários níveis de significancia das médias
obtidas.

Tabela 1 - Medidas lineares (em mm) obtidas de modelos, nas fases: inicial (F1); imediatamente
após estabilização do parafuso expansor (F2); quatro meses após a estabilização do aparelho
expansor (F3); três meses após a remoção do aparelho disjuntor (F4). Médias e desvios-padrão das
medidas lineares obtidas nos vários pianos de medição

C
A
S
0
S

MEDIDA "A"

MEDIDA "B"

Distância Intercaninos

Distância Intercaninos

Maxilar

Maxilar

Fl

F2

1

30,5

34,8

4»

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

28,6

34,1

44. ( ■

30,2

35,0

30,4

36,1

26,4

32,9

30,8

35,7

26,3

31,4

2

30,3

32,4

124

27,7

31,9

H

26,8

31,4

27,4

31,6

28,9

31,6

23,0

28,4

31,5

34,3

27,7

32,5

Média

28,43

32,94

3 2,77

2,28

2,05

2,04

Desvio

F3

F4

Fl

F2

F3

F4

.34,7

24,1

27,5

27.5

27,5

-') .--;

24,2

29 , 6

20 6

28,5

'' 1

22,0

26,7

26,7

26,4

H

23,5

28,1

28, I

28,2

32:..

20,8

25,5

25,0

25,6

7H:

22,7

27,8

27,7

27.7

3H

19,4

23,6

22»

22 4)

23,0

25,3

25.!

24 4

3 1H

21,0

24,7

24,4

H

3.1-

20,0

24,0

24.0

24,0
25

H

._.:). ,

21,3

25,6

25,2

24,5

3 !»

21,4

24,5

24,5

24,0

27o

18,0

23,1

2 312

2 I .0

32

24,0

27,2

20,3

25.7

21,1

26,0

20, 3

25.2

32,37

21,77

25,95

25,80

25,53

2,26

1,83

1,85

1,91

1,89

H.
,

H

.

,
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Tabela 2 - Medidas lineares (em mm) obtidas de modelos, nas fases: inicial (F1); imediatamente
após estabilização do parafuso expansor (F2); quatro meses após a estabilização do aparelho
expansor (F3); três meses após a remoção do aparelho disjuntor(F4). Médias e desvios-padrão das
medidas lineares obtidas nos vários planos de medição

MEDIDA "D"

MEDIDA "C"

C

Distância Intercaninos

A

Distância Intercaninos
Mandibular

Maxilar

S
0
S

1
2
3
4
5

Fl

F2

34,2

37,9

F3

F4

Fl

F2

F3

37»

27,6

28,8

2';

33,6

38,6

i
-Y-,

33,8

37,6

3

33,9

38,8

27,4

27,4 '

31,4

36,6

26 9

27,8 .4

6

35,0

39,7

29,4

29 0

7
8
9
10
11
12
13
14
15

30,9

35,3

23,2

23,4

35,2

37,4

25,9

26,5

30,4

35,0

$»

22,3

23,0

32,2

36,6

$7 u

26,2

26,2

32,1

36,5

23,9

23,9

24,2

24,3

'

.

Média
Desvio

'

32,1

35,9

28,5

34,2

35,3

38,6

32,1

36,4

28,8

28,8

27,3

27,3

,

o

,

3»

»
124

»

25,53 32,71 37,01
1,55 158
1,95

3

.

--;'.."

23,5

23,7

24,7

24,7

23,4

24,7

35,51
3,59
2,21

36,61

,

F4

_

3

25,65 25,97
2,13
2,04

23 1
,

21
2()
26,02
2,01

FONTE: Clinica do Curso de Especialização em Ortodontia
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Tabela 3 - Medidas lineares (em mm) obtidas de modelos, nas fases: inicial (F1); imediatamente
após estabilização do parafuso expansor (F2); quatro meses após a estabilização do aparelho
expansor (F3); três meses após a remoção do aparelho disjuntor(F4). Médias e desvios-padrão das
medidas lineares ootidas nos vários pianos de medição

C
A
S
0

S

Fl

F2

1

23,3
24,0
21,7
21,3
21,6
23,1
18,5
20,8

24,0
23,9
21,7
21,3
22,1
23,5
18,8
19,4

18,7

21,0

19,3
18,8
18,9
19,5

19,3
18,8
19,1
19,6
20,8
19,6

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13
14
15

MEDIDA "F"

MEDIDA "E"
Distância Intercaninos
Mandibular

20,8

19,3

F3

Distância Intercaninos
Mandibular

F4

Fl

23,8 23,7
23,9 23,9
21,5 21,7
21,3 21,3
22,3 22,4
23,1 , 23,1
18,8 19,3
21,3 21,2
19,4 19,5
19,7 19,9
19,0 19,3
19,0 18,9
19,7 21,4
21,8 22,6
19,8 20,0

30,3
32,4
28,6
30,8
29,7
32,5
27,3
29,7
26,6
29,8
28,1
27,0
29,3
29,8
28,2

F2

F4

F3

30,4 - 30,3
32,3 32,4
28,6 28,7
30,8 30,8
31,3 31,5
32,6 32,7
27,5 28,1
30,5 30,5
26,9 26,9
29,8 29,8
28,1 28,0
27,3 27,3
29,3 29,4
29,8 29,8
28,7 28,8

30,4
32,4
28,9
30,8
31,6
32,6
28,7
30,7
27,0 '
29,8
27,9
27,3
29,0
29,9
29,1

Média 20,64 20,86 20,96 21,21 29,34 29,59 29,67 29,74
1,85
1,77
1,82
1,68
Desvio
1,77
1,76
1,75
1,71 1
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Tabela 4 - Medidas lineares (em mm) obtidas de modelos, nas fases: inicial (F1); imediatamente
após estabilização do parafuso expansor (F2); quatro meses após a estabilização do aparelho
expansor (F3); três meses após a remoção do aparelho disjuntor(F4). Médias e desvios-padrão das
medidas lineares obtidas nos vários pianos de medição

C

,

Distância Intermolares

S
0
S

Maxilar

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
i -I

12
13
14
15
Media
Desvio

MEDIDA "H"

MEDIDA "G"

A

Distância Intermolares
Maxilar

Fl

F2

54,1
51,7
44,4
45,2
45,3
51,1
44,5
48,9
46,7
45,8
45,3
46,5
42,8
47,3
44,1

59,2
59,2
51,9
53,2
52,5
59,6
52,5
53,2
53,8
51,9
52,9
52,6
51,0
52,6
52,3

46,91

53,89

3,19

2,89

Fl

F2

F3

F4

56,7
54,2
47,4
49,3
48,2
53,2
47,4
52,4

02.4

0L7 '

59,5

58,5

54,7

53,9

Sss

50,5

53,7

5,-;„5

60.8

60,7

-4*. [s
Ho
s 1 :l.)

48,7
47,5
48,4
45,5
49,5
46,4

62,4
59,4
55,1
55,8
54,7
61,5
54,1
57,0
56,8
54,4
55,2
54 9
53,9
54,2
54,9

54_ (-,

53,60

53,09

49,60

56,29

56,11

2,96

2,90

3,14

2,71

2,69

F3

Ss o i

F4

»

:7;

H

,

54 )
57,0 '

),8

_=, (,, o

54,3

54 0
5 5 .4

55»

0

4,7
51,0

7-44

54,0
55,69

FONTE: Clinica do Curso de Especialização em Ortodontia e
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Tabela 5 - Medidas lineares (em mm) obtidas de modelos, nas fases: inicial (F1); imediatamente
após estabilização do parafuso expansor (F2); quatro meses após a estabilização do aparelho
expansor (F3); três meses após a remoção do aparelho disjuntor (F4). Médias e desvios-padrão das
medidas lineares obtidas nos vários planos de medição

c
A
S
0
S

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Distância Intermolares
Maxilar

F4

Fl

F2

•-1

45,1
42,8

51,0
48,7
44,9

F3

F4

Fl

F2

42,9
40,7
34,0

48,1
47,4

35,9
35,8

43 7

43,9

i

39,0 ' 45,5
38,2 45,6

39,6

48,3

4

39,5

48,4

35,2
39,5
37,7

43,0
43,0
45,3
42,8
44,7

4i ( ,

37,2
42,5
39,8

'

38,2
36,6

43,6
45,7
46,7
44,9
44,5

41.2

36,4

43,9

43 2

45,1
46,5
47,4

43.1
14.7

36,7
35,2

12
13
14
15

35,8
34,7
38,0

Média

Desvio

MEDIDA "J"

MEDIDA "I"
Distância Intermolares
Maxilar

F3

44, 4

42,0

1

,

41,7

37,5

+
1 :'

42.3

-

_

4 22
41.''

1.

,

-1

41

36 2

42,8
43,5
44,5

44.

11 .

39,8
39,0

37,19

44,29

44,06

43,38

39,21

46,16

45,43

2,51

2,13

2,08

225

2,53

2,01

1,93

,

".3
--;

-
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Tabela 6 - Medidas lineares (em mm) obtidas de modelos, nas fases: inicial (F1); imediatamente

após estabilização do parafuso expansor (F2); quatro meses após a estabilização do aparelho
expansor (F3); três meses após a remoção do aparelho disjuntor (F4). Médias e desvios-padrão das
medidas lineares obtidas nos vários planos de medição

C

A
S
0
S

MEDIDA "K"
Distância Intermolares
Mandibular
Fl
F2
F3
F4

1

46,8

47,9

47 .

2
3
4
5
6
7

51,4

51 , 9

ç 1 ,,

44,1

45 8

4 5,0

44,9

45,1

4:S . 5

41,3

42,4

i -,

45,2

45,8

4'

,

37.2
4-3 '

'

MEDIDA "L"
Distância Interimlam
Mandibular
Fl
F2
F3
F4
s() ()

5 04)
40,9

43,9

- Lu
4 1 ,)

48,3

48,3

44 , 0

407

45,3

45,9

45.3

4s, ;

43,1

43,2

437

44, 5

49,2

50,1

50,1

51,3

43,7

-

434)

43,6

43,4

43.0

u-u

46,3

46,5

46, 5

46 4

8

43,0

43,5

40. 3

4

44,9

45 , 4

45,6

45,6

9

46,9

47,1

477

4u1

46,0

46,2

46,3

46,5

10

43,3

43,8

44H

.i 5.o

42,5

42,9

43,0

43,7

11
12
13
14
15

41,7

41,7

1i -

4L7

42,8

42,6

42. 8

42,8

41,2

43,1

43. 3

43 2

42,7

43,9

43,9

44,2

42,8

44,4

44.3

-43. , 1

44,4

45,6

45,0

45,0

46,0

46,0

44. 2

-36.2

49,6

49,4

49,4

49,4

43,9
45,05

440

44,0

45,2

Média

43,9
44,41

45.70

45,15 45,61

45,2 45 , 3 45,3
46,03 45,99 46,16

Desvio

2,65

2,56

2,55

.

2,10

2,61

2,69

2,64

2,45

FONTE:
Clinica do Curso de Especialização em Ortodontia e
Ortopedia Facial da Faculdade de Odontologia da Universidade
Federal de Santa Catarina.

Medidas lineares (em mm) obtidas de modelos, nas fases: inicial (F1); imediatamente
após estabilização do parafuso expansor (F2); quatro meses após a estabilização do aparelho
expansor (F3); três meses após a remoção do aparelho disjuntor (F4). Médias e desvios-padrão das
medidas lineares obtidas nos vários planos de medição

Tabela 7

-

C

IVIEDIVA

MEL/IDA "IV1"
Distância Intermolares
Mandibular

A
S
0
S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Média
Desvio

F4

Fl

F2

F3

37,3
40,6

37,6
40,7
34,1
35,6
33,8

37,6
.40,()
34,2
:;5,(7,

34,1
35,4
33,2
35,2
33,8
31,9
36,1
33,4
31,7
32,1
34,6
36,6
35,3

35 6
32 9
,

,

32,6
36,3
33,8
31,6
33,1
35,3
36,6
35,3

Distância Intermolares
Mandibular

33»
$50

7 6
.

'

33,8
32»
36,3
. 34 ,4

1
--,

31 6
.

33,1
35,1
36,4
- /

Fl

F2

F3

F4

38,0
40,6
35,1
37,7
36,5
36,2
36,4
35,3
38,2

38,0
42,1
35,1
37,8
36,5
36,4 35,4
36,6
38,4
36,0
34,8
35,9
37,1
39,7
36,7

38 30
41,7
35,3
38,0
3 (T ).,7
30,5
30,4
36.5
38.4
37,0
34,7
35»
37,1
30.7
30»

38,0
41,1
35,3
38,0
30,4

35 8
34 3
,

,

,

33,9
36,3
40,0
36,7

30,5
36,5
36,4
38,5
37,0

34,7
35,9
37,4
39,0
37,1

33.0
35.8
34,75 34,99 35,12 35,25 36,73 37,10 37,25 37,29
2,34
2,29
2,25
2,17 1,90 1,91
1,75
1,69 '
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Ortopedia Facial da Faculdade de Odontologia da Universidade
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Tabela 8

-

Médias e desvios-padrão das medidas lineares obtidas nos vários planos de medição

Medida Linear
Inter-caninos Maxilar
Medida A

Fl
X
S

Inter-caninos Maxilar
Medida B
S

Intercaninos Maxilar
Medida C

X
S

F3

F2

F4

28.43

32.94

32.77

32.37

2.28

2.05

2.04

2.26

21.77

25.95

25.80

25.53

1.83

1.85

1.91

1.89

32.71

37.01

36.61

35.51

1.95

1.55

1.58

3.59

Inter-caninos Mandibular

X

25.65

25.97

26.02

26.21

Medida D

S

2.21

2.13

2.04

2.01

20.64

20.86

20.96

21.21

Inter-caninos Mandibular

x

Medida E

S

1.82

1.85

1.77

1.68

Inter-caninos Mandibular

X

29.34

29.59

29.67

29.74

Medida F

S ,

1.77

1.76

1.75

1.71

Inter-molares Maxilar

X

46.91

53.89

53.60

53.09

Medida G

S

3.19

2.89

2.96

2.90

Inter-molares Maxilar

X

49.60

56.29

56.11

55.69

Medida H

S

3.14

2.71

2.69

2.85

Inter molares Maxilar

X

37.19

44.29

44.05

43.38

Medida I

S

2.51

2.13

2.08

2.25

Inter-molares Maxilar

X

39.21

46.16

46.13

45.43

Medida .1

S

2.53

2.01

2.13

1.93

Inter-molares Mandibular

X

44.41

45.05

45.70

45.15

Medida K

S

2.65

2.56

2.55

2.10

Inter molares Mandibular

X

45.61

46.03

45.99

46.16

2.69

2.64

2.45
35.25

-

-

Medida I_

, S

2.61 ,

Inter-molares Mandibular

X

34.75

34.99

35.12

Medida M

S

2.34

2.29

2.25

Inter-molares Mandibular

X

36.73

37.10

37.25

37.29

Medida N

S

1.90

1.91

1.75

1.69

2.17 ,
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TABELA 9- Coeficientes de Friedman (x2p), para medidas lineares, segundo os
diversos planos de medida para trinta pacientes, considerando g.l. = 1 e nível de
significância de 5% (x2tabelado = 3.841) (1a Medida).
MEDIDA

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

FIF2
15.0
15.0
15.0
5.4
3.6
5.4
15.0
15.0
15.0
15.0
8.3
6.2
5.3
4.5

FIF3
15.0
15.0
15.0
3.8
6.2
6.4
15.0
15.0
15.0
15.0
13.0
9.3
7.1
9.3

F1F4
15.0
15.0
11.3
2.6
7.4
5.3
15.0
15.0
15.0
15.0
9.3
6.2
8.3
7.1

Nota: Valores em vermelho indicam
medidas.

F2F3
9,0
2.0
5.3
0.8
0.3
2.8
9.0
1.1
2.6
0.8
1.9
0.4
2.0
1.6

F3F4
4.6
2.3
3.0
1.6
3.0
2.3
3.0
0.6
3.3
1.7
0.8
3.6
2.3
0.1

F2F4
8.1
2.6
7.1
1.1
1.3
3.6
3.8
1.1
3.3
2.6
0.3
1.9
3.8
0.7

diferença significativa entre as

Graficamente as medidas apresentam evoluções
apresentadas nas figuras que se seguem:
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6. DISCUSSÃO

0 principal objetivo da expansão rápida é obter largura esquelética e
dentária. Diversos estudos indicam uma excelente estabilidade esquelética e uma
estabilidade dental bem superior a da expansão dentária.
A largura maxilar é alterada durante os procedimentos de disjunção. Os
autores BISHARA e STALEY em 1987, HAAS em 1961, 1965 e 1980, KREBS em
1964, WERTZ em 1970

e 1977,

relataram a movimentação óssea basal

acompanhando o processo alveolar.
Expansão maxilar rápida por meios de abertura da sutura médio-palatina
causou um grande impacto na Ortodontia Contemporânea 0 conceito do aumento
da largura da base esquelética é fascinante. Também é correto que a abertura da
sutura palatina mediana precisa ser contida por algum tempo para permitir que a
nova posição do palato possa ser assegurada.
0 objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento e as alterações
transversais ocorridas nos arcos de pacientes submetidos a expansão rápida maxilar
com aparelho expansor do tipo preconizado por HAAS.
Todos os 15 pacientes da amostra apresentaram abertura da sutura
palatina mediana, em variadas intensidades, alguns com maior recidiva que outros,

apesar de ter sido utilizado o mesmo método e o mesmo aparelho para todos,
fazendo da amostra mais homogênea possível.
As alterações transversais observadas na amostra deste estudo.
provocadas pela utilização do aparelho disjuntor palatal confirmaram aumento
signi ficativo da dimensão transversal maxilar de acordo com os achados de HAAS
em 1961, 1965 e 1970.
Até a fase de estabilização do parafuso disjuntor, houve variações
signi fi cativas das distâncias maxilares, com aumento das distâncias transversais, a
partir dai até a remoção da placa de contenção houve pequenas variações, que
apresentaram menores níveis de significância.
KREBS em 1959 e 1964 afirmou que realmente ocorre esse aumento
basal superior, durante o tratamento ativo e que existe a tendência de recidiva
durante a fase de contenção.
As Tabelas 1 e 2, páginas 62 e 63, 19, mostram que a distância
intercaninos maxilar aumentou, em média, 4,51mm, 4,18mm e 5mm, (medidas A. B
e C, respectivamente) durante a fase ativa da disjunção. A análise estatística
comprovou significância desses resultados como rrostram a Tabela 9, página 70.
Observando essas mesmas Tabelas, verificou-se que a distância
intercaninos maxilar recidivou, em média 0,57mm, 0,42mm e 1,5mm, das medidas A,
B e C respectivamente, desde a estabilização do disjuntor até a remoção da placa
de contenção, sendo as medidas A e C estatisticamente menos significantes que as
variações ocorridas durante o período ativo da disjunção.
RIBEIRO, 2000, em seu estudo em 30 pacientes americanos, nos quais foram
utilizados aparelhos disjuntores (como preconizado por Haas, em 1961)

e

subseqüente tratamento ortod6ntico com emprego de aparelho fi xo pelo sistema
edgewise. mostrau que a distância intercaninos maxila aumentou, em media,
4,71mm, 4,86mm e 3,81mm, (medidas A,B,C, respectivamente) durante a fase ativa
da disjunção. Verificou que a fase de estabilização para a fase de remoção do
aparelho disjuntor, a distância intercaninos maxilar recidivou de modo discreto, não
sendo estatisticamente significante.
Reportou que quando se mede a distância intercaninos pela face vestibular
(medida C), possivelmente, pelo aumento da recessão gengival com o passar dos
anos, há uma maior exposição radicular e obtêm-se medições da distância
intercaninos com valores maiores do que o esperado. E quando se medem as
distâncias intercaninos pela face palatina, à medida em que os caninos superiores
são nivelados e as faces palatinas são posicionadas mais inferiormente, ocorre uma
diminuição da distância intercaninos.
Houve um aumento médio final destas distâncias, de 3,94mm, 3,76mm e
2.73mm (medidas A, B, e C). Resultados estes, aproximados a média de 4mm
relatada por VVERTZ em 1970, similar a média de 3,8mm relatada por HICKS em
1978, e BERLOCHER em 1980, e a média de aumento relatada por HAAS em 1973,
que foi de 2,5mm a 3mm. ADKINS e NANDA, em 1990, registraram expansão média
de 2,9mm na distância intercaninos superiores.
No entanto, LINDER-ARONSON e LINDGREN, em 1979 verificou que a
média de expansão entre os caninos superiores foi de 2mm, com recidiva média de
1,2mm, com um aumento final de 0,8mm.
Já as medidas feitas por BRUST, em 1992, revelaram aumento na
distância intercaninos superiores de 4,8mm, em média.

-, s

Como demonstrado na Tabela 1, página 62, os maiores aumentos da
distância intercaninos superior foi de 6,5mm, 5,7mm, 5,5mm e 5,4mm, nos casos
número 6, 4, 2 e 13 respectivamente, na Medida A.
Analisando as Tabelas 4 e 5, páginas pagina 65 e 66, observa-se que a
distância intermolares maxilar aumentou significativamente, em média 6.98mm.
6,69mm, 7,1mm e 6,95mm (medidas G, H, I e J, respectivamente) até a fase de
estabilização do parafuso disjuntor.
Desde a fase de após a estabilização (F2) para a fase de após a remoção
da contenção (F4),

a distancia intermolares maxilar diminuiu de forma não

signi ficativa. 0 aumento médio resultante desta distância foi de 6,18mm, 6,09mm,
6,19mm e 6,22mm (medidas G, H, I e J) no final do tratamento.
RIBEIRO, 2000, verificou aumento médio de 10 42mm, 10,25mm,
11,70mm e 11,06mm (medidas G, H, I e J, respectivamente), durante a fase ativa da
disjunção.
HEROLD, em 1989, reportou aumento de somente 3,9mm com a EMR na
distância intermolares maxilar, enquanto que MOUSSA e colaboradores em 1995,
observaram aumento de 6,7mm, em concordância com os resultados obtidos por
LINDER-ARONSON e LINDGREN que obtiveram aumento de 5,9mm.
A média de aumento da distância interrnolares resultante nesta pesquisa
foi semelhante a média de 6,5mm encontrada po- TIMMS, em 1980, e ADKINS e
NANDA, em 1990, similar também as medidas feitas por BRUST em 1992, maior
que a média de 4,2mm demonstrada por BERLOCHER em 1980 e de 4,1mm de
HAAS, em 1973, e menor que a média apresentada por KREBS em 1964, de 8mm,
menor que a relatada por HAAS em 1970, de 12mm, e HICKS, em 1978. de 7,8mm.
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LINDER-ARONSON e LINDGREN, em 1979, também verificou uma
média de expansão de 6mm. A distância intermolares recidivou 2,2mm durante o
período pós-contenção de 5 anos. apresentando um aumento médio final de 3,8mm.
FALK, em 1985, obteve uma média de expansão durante o tratamento de
6,3mm, após recidiva de 1,2mm alcançou uma expansão final de 5,1mm, que
equivale a 19% da expansão total conseguida durante o tratamento.
SANDSTROM

e PAPACONSTANTINOU,

em 1988, demonstraram

aumento médio de 2,8mm.
A resposta do arco mandibular a E.M.R.ocorreu, em dez casos, onde os
dentes inferiores apresentaram a tendência de seguir os dentes superiores,
inclinando-se vestibularmente, mesmo sem serem submetidos a qualquer tipo de
tratamento.
Demonstradas nas Tabelas 2 e 3, páginas 63 e 64,

as distâncias

intercaninos mandibular aumentaram em media 0,32mm, 0,22mm

e 0,25mm

(medidas D, E e F, respectivamente), durante a fase ativa da disjunção, ou seja, até
a estabilização do parafuso disjuntor.
Esses resultados foram analisados estatisticamente e registrados na
Tabela 9, página 70, havendo significância nas medidas D e F Observando-se as
Tabelas 2 e 3, páginas 63 e 64, verifica-se que, a distância intercaninos mandibular
aumentou em média 0,56mm, 0,57mm e 0,4mm desde a fase inicial até a remoção
da placa de contenção.
Esses resultados representam valores menores que os observados por
MOUSSA e colaboradores, em 1995, que encontraram aumento da distância
intercaninos inferiores de 1,8mm.

SANDSDTRON e PAPACONSTANTINOU em 1988, demonstraram que o
aumento médio da distância intercaninos, contida por pelo menos 2 anos, foi de
1,1mm. KATZ em 1990 e FALK, 1985 SANDSTROM et al., 1988 apresentam
resultados similares.
Observando-se as Tabelas 2 e 3 , páginas 63 e 64, observa-se que houve
aumento da distância intercaninos inferiores de 0,2mm até 1,8mm em 10 casos, em
outros quatro casos, houve diminuição da distância de 0,1mm a 0,9mm, sendo que
em um caso não houve alteração desta distância. HAAS, em 1961, encontrou
aumento da distância intercaninos de 0,5mm até 1,5mnn em 4 casos, diminuição de
0,5mm em um caso e cinco casos não apresentaram nenhuma alteração. GRYSON,
em 1977, encontrou uma média de aumento de 0,2mm na distância intercaninos
inferiores após a EMR.
RIBEIRO, em 2000, verificou que o incremento da distância intercaninos
mandibular, da fase inicial para a fase de pós-contenção, foi de 1,41 mm, 0 35mm e
1,42mm (medidas D, E e F).
Nas Tabelas 6 e 7, páginas 67 e 68, observa-se que a distância
intermolares mandibular aumentou em média 0,64rnm, 0,42mm, 0,24mm e 0,37mm.
(medidas J, K, L e M, respectivamente) durante a fase ativa da disjunção.
Para RIBEIRO, 2000, a média de aumento foi de 0,67mm, 0,84mm,
0,68mm e 0,72mm (medidas K, L, M e N, respectivamente).
Houve um aumento resultante da distância intermolares inferiores
signi ficativo, em média de 0,4mm, 0,55mm, 0,5mm e 0,56mm (medidas J, K, L e M
respectivamente) desde a fase da estabilização até a remoção da placa de
contenção.
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Houve aumentos de até 2,3mm das distâncias medidas entre os molares
inferiores, concordando com os achados de HAAS, em 1961, que encontrou um
aumento de 0,5mm a 2mm, WERTZ, em 1970, verificou que de 48 pacientes. 35 não
apresentaram variações, 12 apresentaram aumentos de 0,5mm a 2mm, sendo que
em um indivíduo houve diminuição de 1mm.
As variações ocorridas no arco superior foram muito mais significantes
que no arco inferior, como já era previsto, mas podemos considerar que as variações
do arco inferior apresentam significância.
Estudando as mudanças maxilares durante a expansão maxilar rápida .
HALPERN, concluiu que em indivíduos diferentes, mesmo que com maloclusões
similares, há uma variabilidade da resposta, devido as variações da resposta
osteogênica e a fatores relacionados a técnica.
É importante ressaltar a ampla variabilidade individual observada, o que requer
precaução na interpretação dos resultados. A falta de grupo controle com
características similares aos indivíduos analisados, também torna impossível atribuir
os resultados somente aos efeitos do tratamento.

S
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7. CONCLUSÕES

De acordo com a metodologia empregada e diante dos resultados obtidos
nas fases analisadas, para a amostra em questão, permite-se a fi rmar:
7.1 - a distância intercaninos superiores aumentou de modo significativo
durante a fase ativa da disjunção, diminuindo nas fases subseqüentes;
7.2 - a distância intermolares superiores aumentou de modo significativo
durante a fase ativa da disjunção tendendo a diminuir nas fases subseqüentes:
7.3 - a distância intercaninos inferiores aumentou de modo signi fi cativo:
7.4 - a distância intermolares inferiores aumentou de modo significativo.
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