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Prado-Barbosa, AJ. Expansão rápida da maxila apoiada em mini-implantes: 

comparação entre diferentes diâmetros dos parafusos de ancoragem [Dissertação 

de mestrado]. São Paulo: Universidade Cidade de São Paulo; 2010. 
 
 

RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivos apresentar um novo método de expansão rápida 

da maxila por meio da utilização de um parafuso expansor, tipo Hyrax, adaptado e 

apoiado em quatro mini-implantes, além de testar “in vitro” as diferenças de 

resistência a força de expansão utilizando-se como apoio mini-implantes de dois 

diâmetros diferentes. Foram usados 10 corpos de prova, todos compostos por uma 

estrutura metálica e osso artificial de poliuretano de 40 PCF (0,64 g/cc), onde 

adaptou-se um expansor tipo Hyrax em cada corpo de prova, que foi apoiado e 

ancorado sobre quatro mini-implantes, inseridos em posições padronizadas em 

todos os corpos de prova. Os corpos de prova foram distribuídos igualmente em dois 

grupos, variando apenas o diâmetro dos mini-implantes utilizados, todos com 10 mm 

de comprimento: Grupo 1: diâmetro de 2,0 mm; Grupo 2: diâmetro de 2,2 mm. 

Submeteram-se os corpos de prova a ensaios mecânicos que simularam uma 

disjunção palatina, tendo como objetivo avaliar a resistência à cargas de força, 

número de ativações suportadas pelo sistema e possíveis diferenças entre os dois 

grupos. Os resultados foram colhidos através do software Tesc 3.01 e 

estatisticamente analisados. Concluiu-se que:  O sistema resistiu a forças superiores 

às necessárias para disjunção palatina;  Os mini-implantes e o osso artificial foram 

estáveis e não comprometeram os testes mecânicos; Frente as cargas de forças 



 

 

 

geradas durante os testes, tanto a resistência do sistema quanto a quantidade de 

abertura dos parafusos expansores foram estatisticamente semelhantes, quando 

comparados os dois grupos de mini-implantes; O novo sistema de disjunção maxilar  

mostrou sua eficiência e viabilidade através destes  testes realizados in vitro. 

Palavras-chave: Ortodontia, Expansão rápida da maxila, Mini-implantes. 

 



 

 

 

Prado-Barbosa, AJ. Rapid maxillary expansion supported on mini screw: comparison 

between different anchorage mini screws diameters. [Master's thesis]. São Paulo: 

University of São Paulo City; 2009. 

 

ABSTRACT  

The present research aims to present an innovative rapid maxillary expansion 

methodology by the use of an expansor screw, i.e. Hyrax, adapted and supported by 

four mini implants, besides testing the different strength expansion resistance “in 

vitro” using mini implants of two different diameters as supporters. Ten testing bodies 

were used, all of them made metallic structure and 40 PCF (0,64g\cc) poliuretane 

artificial bone to which an expansor like Hyrax was adapted  to each testing body , 

which by itself was sopported ans anchored on the four mini implants, all set in 

padronized positions on all testing body. These testing bodies were split equally into 

two groups, all mini implants were 10mm length, varying only their diameter: Group 

1: 2,0 mm diameter; Group 2: 2,2 mm diameter. The testing bodies were then 

submitted to mechanical testing which simulated a palatine disjunction, aiming to 

avaliate the strength charge resistance, number of activations supported by the 

system and also verify the possible differences between the two groups. The results 

were picked through software Tesc 3.01 and were analysed statistically. It was found 

that: The system resisted to superior strength required to the palatine disjunction; 

The mini implants and the artificial bone were stable and did not damage the 

mechanical tests; Face to the generated strength charges  during the tests, the 

resistance of the system as well as the quantity of gap in the  expansor screws were 

statistically similar when comparing the two mini implants groups; The new system of 

maxilar disjunction showed its efficiency and feasibility through the “in vitro” tests. 



 

 

 

Key words: Orthodontics, Rapid Maxillary Expansion, Mini screws. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A atresia dos arcos dentários é um tipo de maloclusão muito comum entre os 

pacientes que procuram tratamento ortodôntico e é uma das primeiras preocupações 

quando o profissional de Ortodontia inicia seu planejamento de tratamento. Esse 

cuidado com a correção transversal dos arcos dentários já tem sido pesquisada há 

décadas, encontrando-se os primeiros relatos científicos datados em 1860 

(ANGELL), e atualmente é consagrada a idéia de que a correção transversal dos 

arcos dentários é fundamental para uma boa finalização ortodôntica em tratamentos 

com arcos atrésicos e para garantir a harmonia entre as bases apicais. 

Atualmente utilizam-se inúmeros tipos de aparelhos ortodônticos que foram 

desenvolvidos para correção de atresias dos arcos superiores e essa técnica é 

conhecida como expansão rápida da maxila, ou disjunção palatina, onde a 

preocupação em empregar esses aparelhos é o rompimento ou a separação 

ortopédica da sutura palatina mediana, gerando dessa maneira um aumento de 

espaços no perímetro do arco dentário e afastando os processos alveolares, 

promovendo assim a expansão transversal do osso maxilar (Capelozza Filho ; Silva 

Filho, 1997; Reed, Ghosh; Nanda, 1999; Sarkis Filho; Sarkis, 2002; Ölmez, Akin ; 

Karaçay, 2007). 

 Embora os tipos atuais de aparelhos ortodônticos empregados para se 

realizar a disjunção palatina sejam eficientes para suas finalidades na maioria dos 

casos, existem algumas desvantagens em suas utilizações. Como são apoiados nos 

dentes posteriores, quando se emprega a força necessária para que a sutura 

palatina se abra, promove-se também uma movimentação dentária na maioria das 

vezes indesejada, no sentido vestibular, gerada pela compressão do aparelho 
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expansor sobre os dentes de apoio e o periodonto de sustentação. Alguns autores, 

como Capelozza Filho e Silva Filho (1997), ainda enfatizam que após a remoção do 

aparelho expansor e continuação da mecânica ortodôntica, perde-se uma boa parte 

dos espaços que se ganhou com a expansão maxilar. Nos pacientes que possuem 

problemas periodontais, com perda de osso alveolar vestibular, as forças geradas 

contra as tábuas ósseas alveolares durante a disjunção também pode comprometer 

a integridade dessa região. (Garib et al., 2006; Rungcharassaeng et al., 2007; 

Garrett et al., 2008). 

Outra preocupação durante o tratamento ortodôntico é a necessidade de se 

obter um sistema eficiente de ancoragem que diminua ou elimine as forças de 

reação dos movimentos durante a mecânica ortodôntica. Com a introdução dos mini-

implantes ou dispositivos de ancoragem temporária (DAT´s) na Ortodontia, 

conseguiu-se eliminar os efeitos indesejados muitas vezes causados durante as 

movimentações dentárias. Estes dispositivos cada vez mais têm sido aceitos pelos 

profissionais da Ortodontia, devido sua eficiência e simplicidade na instalação e 

remoção.(Bezerra et al., 2004; Liou; Pai; Lin, 2004; Park, Lee; Kwon, 2005; Araújo et 

al., 2006). 

Uma forma para se conseguir eliminar os efeitos indesejados da expansão 

rápida da maxila, ou seja, se produzir apenas o efeito ortopédico, eliminando as 

reações ortodônticas indesejadas, seria unir a simplicidade e versatilidade dos mini-

implantes com os dispositivos para expansão comumente encontrados no mercado. 

Assim força expansionista não seria apoiada nos dentes, mais sim, nos mini-

implantes. 

Dentre as possíveis limitações na aplicação de um recurso de expansão 

rápida da maxila sustentado exclusivamente sobre mini-implantes, destaca-se a 
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necessidade de se conhecer com precisão a resistência do sistema de ancoragem 

frente a forças mais intensas, como as ortopédicas usadas no procedimento de 

expansão rápida. Desta forma, tem-se como objetivo, além de propor um modelo de 

aparelho de expansão rápida apoiado exclusivamente sobre mini-implantes, avaliar a 

resistência alcançada por este recurso quando são utilizados diferentes diâmetros 

de mini-implantes. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Uma das grandes evoluções na Ortodontia ocorreu através dos dispositivos 

para ancoragem ortodôntica. Atualmente, por meio de mini-implantes ou parafusos 

inseridos no osso de forma transitória, é possível realizar tratamentos com maior 

controle de movimentos. Por outro lado, a expansão rápida da maxila também é uma 

técnica muito usada na Ortodontia e visa corrigir problemas transversais no arco 

dentário superior, apesar de ter algumas limitações por promover correção 

ortopédica apoiando-se nos dentes, causando assim movimento indesejado destes. 

Visando-se facilitar a compreensão dos diversos trabalhos verificados nesta revisão, 

optou-se pela divisão da mesma em dois sub-itens. 

 

2.1 – Disjunção maxilar 

O primeiro relato encontrado na literatura sobre disjunção maxilar foi 

publicado por Angell (1860), na Califórnia, onde segundo o autor, realizou a 

separação da sutura palatina mediana de uma paciente de 14 anos e 5 meses com 

falta de espaço generalizado na arcada dentária e atresia maxilar. Segundo o autor, 

a presença de diastema entre os incisivos centrais superiores foi uma evidência 

clinica da separação da sutura palatina mediana, ocasionando assim um aumento 

transversal do osso maxilar e um tratamento sem a necessidade de realizar 

exodontias. O autor conclui sua publicação relatando que o aparelho por ele 

proposto exercia pressão uniforme e gradual, por isso era ideal para correção de 

irregularidades nos dentes, não impedindo o funcionamento da articulação. Sua 
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facilidade e rapidez para realizar a expansão era tão gratificante para o paciente 

quanto satisfatória para o operador. 

No intuito de checar os efeitos da expansão rápida da maxila e as alterações 

transversais, Krebs (1959), instalou implantes metálicos nos dois lados da maxila de 

humanos, na região de osso basal e alveolar. Radiografias foram tomadas em norma 

frontal, lateral e oclusal, antes e após a expansão e oito meses mais tarde. A 

apresentação do caso clínico de uma paciente do gênero feminino, com 11 anos de 

idade, portadora de mordida cruzada posterior bilateral, demonstrou aumento na 

largura do arco dentário, durante a fase ativa, duas vezes maior do que no segmento 

basal maxilar. Durante a fase de contenção, a largura transversa do arco alveolar, 

assim como os segmentos basais maxilares, tenderam a diminuir, ou seja, ocorreu 

recidiva. Os cefalogramas mostraram grande definição do aumento da distância 

entre os implantes, mas, torna-se difícil ainda determinar exatamente a quantidade 

de rotação dos segmentos maxilares. 

Dando ênfase a utilização do procedimento de expansão rápida da maxila, 

nos casos de atresias severas, Korkhaus (1960) acreditava que a má oclusão de 

classe II sempre viria acompanhada de algum grau de atresia maxilar e constatou 

que a expansão maxilar seria altamente favorável nos casos de pacientes 

portadores de obstrução nasal,pois a expansão rápida da maxila provocou um 

aumento considerável da largura maxilar e da largura da cavidade nasal, facilitando 

a passagem do ar. Utilizou em seu estudo modelos de gesso e telerradiografias em 

norma frontal pré-tratamento, pós-tratamento e pós-contenção. Sugeriu que a 

expansão maxilar seria benéfica para a oclusão e articulações, favorecendo o 

desenvolvimento do esqueleto facial e relatou casos clínicos tratados com aparelho 

de expansão.  
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Com o objetivo de explorar os efeitos da expansão rápida da maxila, Haas 

(1961) publicou um estudo experimental feito em oito suínos, que foram submetidos 

a expansão rápida da maxila (ERM) por 10 dias, com amplitude de abertura de 12 a 

15 milímetros (mm), realizado por um parafuso expansor inserido em acrílico (dento-

muco-suportado). Injetou alizarina, como corante vital dos ossos, após o período de 

ativação, em intervalos de 4, 14 e 30 dias. Em seguida, partes da maxila foram 

analisadas microscopicamente. Baseado nos resultados deste experimento, o autor 

foi encorajado a reproduzir o seu estudo em 10 pacientes (5 do sexo masculino e 5 

do sexo feminino) da sua clínica, na faixa etária de nove a 18 anos de idade. 

Observou e analisou telerradiografias em norma frontal e lateral, radiografias 

oclusais, modelos de gesso, fotografias e informações dos pacientes quanto aos 

sintomas da expansão. Após a expansão terminada, o autor chegou às seguintes 

observações e constatações: a) a pressão durante a ativação do parafuso expansor 

rapidamente desaparece; b) injúrias no tecido mole do palato podem ocorrer; c) as 

avaliações observadas nas telerradiografias em norma frontal são mais indicadas do 

que nas laterais; d) a separação da sutura maxilar variou de 3,5 a 8 milímetros; e) o 

aumento do espaço interno da cavidade nasal variou de 2 a 4,5mm; f) aumento nas 

distâncias intermolares e inter-incisivos superiores, demonstrado pelo aparecimento 

de diastemas entre os incisivos centrais superiores com fechamento espontâneo 

entre 4 a 6 meses, provavelmente pela ação das fibras transeptais, divergência das 

raízes e convergência das coroas; g) verticalmente, ocorreu uma abertura da sutura 

palatina mediana de forma triangular, com o ápice voltado para a cavidade nasal; h) 

no arco inferior, os dentes posteriores verticalizaram-se sem nenhuma mecânica, 

acompanhando os dentes superiores; i) em 40% dos casos, também houve aumento 
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na distância intercaninos inferiores; j) rotação mandibular no sentido horário, 

aumentando a convexidade facial e a altura facial ântero-inferior (AFAI). 

Segundo abordagem histórica de Haas, em 1965, a disjunção maxilar foi 

considerada um procedimento de alto risco por autores renomados como Angle e 

Case nos Estados Unidos. Enquanto isso, na Europa, este procedimento era 

realizado principalmente por Korkhaus, grande responsável pela reintrodução da 

expansão maxilar quando de sua visita ao Departamento de Ortodontia da 

Universidade de Ilinois, em 1956. Korkhaus apresentou resultados cefalométricos 

dos casos tratados com expansão maxilar, o que despertou o interesse de 

professores do departamento. Dentre estes professores estavam Brodie e Haas. 

Haas passou a desenvolver estudos em porcos e depois em pacientes que 

resultaram no desenvolvimento do aparelho que levou o seu nome, o disjuntor de 

Haas, largamente empregado até os dias de hoje. 

Com a finalidade de avaliar quantitativamente as forças presentes, durante a 

fase de ativação e contenção dos aparelhos expansores, Zimring, Isaacson (1965), 

realizaram uma pesquisa em quatro pacientes com idade de 11 a 15 anos. Todos 

apresentavam mordida cruzada bilateral, com algum grau de atresia maxilar e foram 

tratados com aparelhos expansores fixos convencionais, com bandas, acrílico e 

parafuso. As ativações, realizadas duas vezes ao dia e as forças, mensuradas por 

um dinamômetro permitiam as seguintes conclusões: 

1- Na fase ativa da expansão: a) ocorria maior pressão da ativação 

imediatamente após as ativações, que se dissipavam em seguida; b) no inicio do 

tratamento, as forças eram dissipadas normalmente nas 12 horas subseqüentes, o 

que deixou de ocorrer após alguns dias e a força residual acumulada gerou uma 

pressão elevada, devido a deficiência de dissipação no período entre a ativação e c) 
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foram verificadas diferenças evidentes com relação à idade do paciente e o tempo 

necessário para as forças produzidas pelas ativações do aparelho serem dissipadas, 

uma vez que nos pacientes com maior idade, o tempo requerido para a liberação 

dessas forças é maior. As forças necessárias para romper a sutura palatina, 

acumuladas durante as ativações foram de 7,52 quilos e à medida que a idade 

aumentava, também aumentava a carga acumulada. 

2- Na fase de contenção: a) as forças residuais, presentes nos quatro 

pacientes, ao termino das ativações, dissipavam-se em seis semanas, sendo a 

maioria na primeira semana de contenção, passando a diminuir gradativamente; 

3- Na fase pós-contenção: as comparações das medidas feitas antes e 

imediatamente após a remoção do aparelho não revelaram redução nas medidas 

inter pré-molares e inter-molares superiores. 

Com o objetivo de analisar as respostas da expansão em regiões como a 

sutura maxilar, processos alveolares, suturas adjacentes e estruturas da face, Cleall 

et al. (1965), examinaram 12 macacos, macacas rhesus, nos quais foram feitas 

telerradiografia frontais, laterais e modelos de gesso, no inicio e final da expansão e 

exames histológicos, após o sacrifício dos animais. Quatro deles tiveram os 

aparelhos instalados e ativados e o restante foi utilizado como controle. Os 

resultados mostraram um aumento na largura maxilar e na abóbada palatina, que foi 

diretamente relacionado com a abertura da sutura palatina, tendo o espaço inter-

maxilar sido preenchido por tecido conjuntivo fibroso desorganizado, espículas 

ósseas irregulares e um infiltrado inflamatório crônico. Porém houve uma 

reorganização tecidual subseqüente, com intensa neoformação óssea na região da 

sutura, que aos seis meses de expansão, resultou na reconstituição de sua 

morfologia original. Como não foram verificadas alterações desfavoráveis na região 
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da sutura maxilar, após a expansão, os autores concluíram que, depois da reparação 

óssea, a mesma permaneceu estável. Os dentes posteriores-superiores inclinaram-

se para vestibular durante a expansão, retornando às suas posições iniciais após o 

período de contenção. 

Segundo Biederman (1968), as forças provocadas pelos aparelhos disjuntores 

não incidiam apenas nos processos alveolares. Os aparelhos disjuntores 

provocavam o rompimento da sutura palatina mediana, ocasionando assim um 

significativo avanço na ortopedia maxilar. O autor indicava a disjunção maxilar para 

pacientes com a abóbada palatina alta e estreita e quando o paciente ainda não 

houvesse atingido a maturidade óssea. Preocupado com os tipos de aparelhos 

disjuntores utilizados na época, os quais possuíam uma placa de acrílico encostado 

na mucosa palatina, que causava impactação alimentar e irritação aos tecidos 

moles, o autor propôs um aparelho higiênico para expansão rápida, hoje conhecido 

como aparelho Hyrax (Hygienic Appliance for Rapid Expansion). 

Davis, Kronman (1969), analisando o que ocorre em decorrência da 

separação da sutura mediana, verificaram se os resultados são previsíveis e se as 

alterações são benéficas e podem ser controladas pelo ortodontista. Foram 

analisados modelos de gesso e radiografias em norma lateral e frontal de 26 

pacientes norte-americanos caucasianos, que fizeram o uso do expansor rápido 

maxilar. Utilizou-se forças ortopédicas em torno de 7000 gramas para que houvesse 

a abertura da sutura palatina mediana e os dados foram avaliados pré e pós-

tratamento e, como resultado, observou-se: avanço do ponto A nos pacientes que 

tiveram abertas suas suturas inter-maxilares; um aumento do ângulo do plano 

mandibular, abrindo a mordida anterior, embora em alguns pacientes tenha ocorrido 

diminuição desse ângulo; aumento do ângulo SN.PP em metade dos pacientes, com 
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conseqüente abaixamento do ponto A; não houve alterações significativas nas áreas 

estudadas pela radiografia póstero-anterior; um aumento maior na largura inter-

molar do que na largura inter-canino; os molares inferiores tenderam a acompanhar 

os molares superiores e a altura da abóbada palatina manteve-se estável. 

No afã de responder a dúvidas a respeito dos efeitos da expansão maxilar na 

prática clínica, Wertz, (1970) estudou as alterações ocorridas pela abertura da sutura 

palatina durante a prática ortodôntica, com especial atenção em relação à direção e 

magnitude das metades maxilares, assim como os efeitos do desajuste oclusal sobre 

o posicionamento mandibular. O trabalho envolveu 60 pacientes, sendo 37 do 

gênero feminino, com idade de sete a 29 anos e 23 do gênero masculino, com idade 

de oito a 14 anos, que apresentavam atresia maxilar e foram tratados 

favoravelmente com expansão maxilar. Os resultados foram obtidos de modelos de 

gesso, telerradiografias em norma lateral e frontal, realizadas antes, imediatamente 

pós-expansão e na remoção do aparelho expansor. Os aparelhos expansores 

utilizados foram os do tipo convencional, com bandas e apoios em acrílico e as 

ativações foram efetuadas ¼ de volta de manhã e ¼ de volta à noite. Os resultados 

permitiram concluir que todos os pacientes tiveram suas mordidas cruzadas 

corrigidas. Contudo, com o avançar da idade, as alterações ortopédicas foram 

limitadas e a maxila sofreu um movimento para baixo e para anterior, em um número 

limitado de casos, sendo que estas alterações se mantiveram em apenas 50% dos 

pacientes, ao final do tratamento. A mandíbula sofreu alteração temporária, 

retornando à posição original posteriormente, os incisivos superiores moveram-se 

mesialmente e verticalizaram-se, diminuindo o ganho do arco e a sutura palatina 

manifestou-se de forma radiolúcida, pela radiografia oclusal, com a maior abertura 

para a espinha nasal anterior e a menor, para a região posterior. A movimentação em 



13 

 

 

adultos foi limitada em relação a pacientes com idade mais precoce, a colocação do 

botão de acrílico no palato justificou-se por auxiliar na contenção dos ossos 

alveolares no período da estabilização e a proposta de corrigir a mordida cruzada 

com o expansor é segura e traz vantagens ao tratamento ortodôntico. 

Examinando as alterações dentárias, esqueléticas e sua estabilidade cinco 

anos após a expansão maxilar, Linder-Aronson, Lindgren (1979) estudaram 23 

pacientes com idade média de 14,4 anos, que apresentavam, no início do estudo, 

mordida cruzada bilateral e pequena sobremordida. Todos os pacientes usaram 

aparelho expansor rápido da maxila e as avaliações foram realizadas em modelos 

de gesso e telerradiografias de norma lateral, em três tempos: antes, ao final da 

contenção e após cinco anos da finalização da expansão. Ao final do período da 

expansão, as medidas no ganho do tamanho transversal encontradas para os 

molares e os caninos foram em média 6mm e 2,1 mm, respectivamente e após cinco 

anos, 3,6 mm e 0,8 mm, também respectivamente, indicando que o ganho final foi de 

45% e 23% do valor inicial. Concluíram os autores que não houve efeito dentário e 

esquelético desfavorável entre os períodos de final de expansão e cinco anos após, 

associados a expansão rápida da maxila e o ganho real transversal foi moderado 

devido a recidiva que ocorreu no período inicial da expansão maxilar. 

A expansão rápida da maxila é o procedimento de eleição para a correção 

das dimensões transversais diminuídas, em idades precoces, segundo Haas (1980). 

Quando a maturidade esquelética é alcançada, as interdigitações ósseas aumentam 

com a fusão das suturas e há uma mínima expansão maxilar acarretando uma 

recidiva mesmo quando se realiza sobrecorreções. O autor concluiu que num 

período de cinco anos de avaliação, a distância intermolares recidivou cerca de 45% 

quando comparada com a distância intermolares logo após a expansão maxilar. 
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Chaconas e Caputo (1982), com o objetivo de verificar os efeitos das forças 

ortopédicas no complexo craniofacial, por intermédio de vários aparelhos 

expansores, pesquisaram quatro aparelhos fixos: Hyrax, tipo Haas, quadri-helice e 

Minne expander e um aparelho móvel: uma placa acrílica com parafuso expansor. A 

força das ativações foi verificada em um dispositivo que mensurava a pressão 

liberada pelos aparelhos ortodônticos. Um modelo anatômico tridimensional 

duplicado de um crânio humano, construído de material especial, foi utilizado para 

simular as estruturas craniofaciais. Os aparelhos eram dispostos nesse modelo, 

ativados, examinados e fotografados em um campo de luz polarizada de 

transmissão. Observou-se que tanto o aparelho tipo Haas, como o Hyrax e o 

aparelho móvel trouxeram as mais significativas quantidades de forças ortopédicas a 

cada ativação, chegando a valores como 6000 a 7000 gramas nos disjuntores Haas 

e Hyrax; o expansor Minne expander demonstrou menor nível de força a cada 

ativação; o quadri-hélice produziu forças menos ortopédicas e mais ortodônticas, 

com exceção quando utilizado em pacientes com idades mais precoces. As pressões 

produzidas pelos aparelhos fixos foram concentradas na região anterior do palato, 

progredindo posteriormente na direção dos ossos palatinos. Os aparelhos tipo Haas, 

Hyrax e Minne expander produziram uma pressão que se irradiou superiormente, ao 

longo das lâminas perpendiculares dos ossos palatinos até as estruturas anatômicas 

mais profundas, como os ossos lacrimais, nasais, processos pterigóides do osso 

esfenóide, zigomático e paredes da órbita. Pressões similares foram encontradas 

com os aparelhos móveis. 

Alpern e Yurosko (1987) realizaram a ERM em 82 pacientes. Com menos de 

25 anos, 12 do sexo feminino (idade média de 16 anos e meio), utilizando o aparelho 

bite-plane, semelhante ao Hyrax, no entanto, com recobrimento acrílico das 



15 

 

 

cúspides posteriores. A disjunção maxilar assistida cirurgicamente foi necessária em 

um grupo de 25 pacientes adultos, com idade entre 22 e 43 anos (média de 30 

anos), sendo sete do sexo masculino e 18 do feminino. O procedimento foi realizado 

sob anestesia geral em âmbito hospitalar. A osteotomia percorreu um trajeto 

horizontal paralela ao plano oclusal e acima dos ápices dos dentes com preservação 

da sutura palatina mediana e separação dos processos pterigóides do osso 

esfenóide. Após as osteotomias, a abertura do parafuso foi realizada de seis a oito 

quartos de voltas. Com este estudo, os autores puderam afirmar que é possível 

tratar os pacientes adultos com média de 30 anos de idade e atresia maxilar, mas 

somente utilizando a disjunção maxilar, com procedimentos cirúrgicos 

conservadores, mínimo de risco e dor. O aparelho bite-plane ofereceu ao 

ortodontista a capacidade de tratar eficazmente e sem cirurgia uma larga quantidade 

de adultos, pois de toda a amostra 18 pacientes do gênero feminino e 21 do gênero 

masculino sofreram disjunção maxilar sem o auxilio da cirurgia. Os autores ainda 

relatam que o aparelho por ele usado causou além da expansão maxilar, a protrusão 

deste osso. Comenta-se ainda que a alteração no plano oclusal, devido à inclinação 

dos dentes, poderá promover micro-traumas na ATM além de reabsorções 

radiculares e um padrão facial hiperdivergente nos pacientes 

Segundo Basdra, Zoller e Komposch (1995), as discrepâncias transversais 

maxilares são rotineiramente corrigidas no paciente em crescimento com aparelhos 

que separam a sutura palatina mediana e as suturas maxilares associadas. 

Entretanto, este tipo de expansão palatina rápida não é viável em adultos, por causa 

do aumento da resistência das suturas. Pacientes com problemas esqueletais 

anteroposteriores ou verticais e com idades mais elevadas são freqüentemente 

submetidos à osteotomia A sobrecorreção de cerca de 2,5mm por lado (5mm no 
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total) é usualmente indicada. Em ambas as situações, a contenção é similar ao de 

um caso não cirúrgico: o aparelho de expansão deve permanecer no local no 

mínimo durante três meses após ser encontrada a correção desejada e depois uma 

contenção deve ser usada por mais um ano. Nos casos em que é requerida a 

correção ortodôntica posterior à expansão, o aparelho de contenção pode ser 

substituído após três meses por um arco palatino entre os molares. 

Em suas considerações gerais sobre expansão rápida da maxila, Capelozza 

Filho e Silva Filho (1997) chamam a atenção para a necessidade das bases apicais 

guardarem uma relação harmoniosa entre si e que a vulnerabilidade da morfologia 

do arco dentário superior é maior que a do arco inferior. Segundo os pesquisadores, 

a mordida cruzada posterior se manifesta em cerca de 18% das crianças brasileiras 

em estágio de dentadura mista, por isso considera oportuna a correção das 

mordidas cruzadas ou atresias dos arco dentário superior, já na dentadura decídua. 

No entanto, a correção planejada deve preservar a inclinação vestíbulo-lingual dos 

dentes posteriores e garantir a integridade do periodonto de sustentação. Lembram 

também que uma sobrecorreção é imprescindível, posto que sempre irá ocorrer uma 

recidiva dentoalveolar da expansão maxilar. Ainda neste mesmo ano, como 

complementação às considerações gerais sobre expansão rápida da maxila, estes 

autores comentam que as forças produzidas pelos aparelhos disjuntores podem 

chegar de 1000 a 3500 gramas nas primeiras ativações, conseguindo acumular 

durante todo o processo um total de cerca de 7000 gramas nas ativações 

subseqüentes. 

Buscando comprovar que alguns efeitos indesejáveis da disjunção maxilar, 

como aumento do padrão vertical e inclinação dos dentes posteriores, podem ser 

controlados, Pearson e Pearson (1999) realizaram um estudo prospectivo utilizando 
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20 pacientes (12 meninos e 8 meninas) com idade média de 11 anos e 2 meses que 

necessitavam de expansão maxilar. Todos os pacientes apresentavam maxilas 

estreitas e ângulo do plano mandibular íngreme. O aparelho utilizado para as 

disjunções foi o disjuntor de McNamara cimentado nos dentes posteriores, com 

espessura de acrílico de aproximadamente 2 ou 3 mm. Os incisivos superiores 

sofreram uma intrusão de 3 mm em média e para controlar o aumento do padrão 

vertical, devido a disjunção, foi utilizado pelos pacientes uma mentoneira de tração 

alta. Os autores conseguiram concluir que utilizando um aparelho cimentado nos 

dentes posteriores, para disjunção maxilar, juntamente com intrusão dos incisivos 

superiores e controle vertical com uso de mentoneiras, é possível alargar a maxila 

em cerca de 8 mm de molar a molar, uma intrusão dos incisivos superiores de 3 mm 

aproximadamente, mantendo o plano mandibular e a altura facial inferior a mesma. 

Segundo os autores, os molares superiores ficaram essencialmente na mesma 

posição e angulação, ou ligeiramente intruídos, conseguindo também girar o plano 

oclusal em um sentido anti-horário. 

Em um estudo retrospectivo, buscando uma comparação das alterações 

causadas por aparelhos expansores maxilares cimentados e bandados, Reed, 

Ghosh e Nanda (1999) avaliaram 38 pacientes que foram tratados com aparelhos 

expansores tipo Hyrax e 55 pacientes tratados com aparelhos cimentados tipo 

McNamara. Todos os pacientes foram submetidos à telerradiografias laterais antes e 

após o tratamento ortodôntico e todos os tratamentos foram concluídos com terapia 

ortodôntica fixa de edgewise. Concluíram que na posição dos molares superiores e 

inclinação do plano palatino, não houve diferenças clinicas entre os dois métodos 

expansionistas. Pacientes que possuíam maior inclinação do plano mandibular no 

início do tratamento, continuavam com a mesma inclinação ao final do tratamento e 
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pacientes com inclinação do plano mandibular reduzida também continuavam com 

inclinação reduzida ao final do tratamento, independente do aparelho expansor 

utilizado. Os autores por fim concluíram que as diferenças entre os dois métodos de 

expansão rápida da maxila foram em sua grande maioria inferiores a 1° ou 1 mm e 

as consideraram clinicamente insignificantes, sendo assim, este estudo não pode 

estabelecer superioridade de um tipo de técnica de expansão rápida da maxila sobre 

outro, em tratamentos concluídos com terapia ortodôntica fixa de edgewise. 

Segundo Sarkis Filho, Sarkis e Santos (2002), o objetivo da disjunção palatina 

nos planos de tratamento é o aumento do perímetro do arco superior, com o objetivo 

de acomodar todos os dentes e constitui parte importante do arsenal mecânico para 

a atual terapia corretiva das desarmonias transversais interarcos. Com o propósito 

de expor pequenas diferenças ocorridas em dois tratamentos similares com o uso de 

aparelhos indicados para a mesma finalidade, os autores realizaram expansão 

rápida maxilar sem assistência cirúrgica, em dois pacientes com 13,5 anos de idade, 

do gênero feminino e gêmeas univitelinas, com maloclusão de classe III 

(Classificação de Angle), falta de espaço no arco superior e mordida de topo anterior. 

Utilizou-se o aparelho do tipo Haas para uma das pacientes e aparelho do tipo Hyrax 

para a outra. Ambos os resultados obtidos foram similares e os dois aparelhos 

causaram inclinação para vestibular dos dentes de apoio, porém existiu diferença de 

atuação entre os aparelhos. O aparelho tipo Hyrax apresentou maior abertura linear 

para cada volta do parafuso, em torno de 10% maior, devido à maior 

vestibularização dos dentes de apoio e o aparelho tipo Haas foi mais eficiente em 

concentrar as forças na sutura palatina mediana, causando menor inclinação 

dentária. 
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Em um estudo cefalométrico a fim de comparar os efeitos provocados por três 

tipos de aparelhos expansores, Siqueira, Almeida e Henriques (2002) utilizaram uma 

amostra de 63 pacientes, dividida em três grupos, sendo grupo 1: 20 pacientes 

submetidos a ERM usando expansor dentomucosuportado; grupo 2: 21 pacientes 

usando expansor dentossuportado e grupo 3: 22 pacientes usando expansores 

dentossuportados com cobertura acrílica, colado aos dentes superiores. Todos os 

pacientes foram submetidos a radiografias antes da expansão, logo após a 

expansão e três meses de contenção, que foi realizada com o próprio aparelho 

expansor. Durante a discussão do caso, comentaram que os aparelhos expansores 

são capazes de produzir em torno de 1000 a 3000 gramas a cada ativação e que 

podem acumular um total de 7000 gramas durante todo o processo, provocando 

assim forças ortopédicas e ortodônticas. Os autores concluíram que os três tipos de 

aparelho provocam respostas ortopédicas semelhantes, que se mantiveram estáveis 

durante a contenção. Os pacientes do grupo 3 apresentaram menor alteração 

transversal na região dos molares inferiores. 

Após estudos preliminares realizados em suínos domésticos de 14 meses de 

vida, para se avaliar a resistência a deformação do osso palatino frente à pressão 

exercida para rompimento da sutura mediana, Harzer, Schneider e Gedrange (2004) 

utilizaram um expansor osso-implante suportado em duas pacientes do gênero 

feminina, com idade de 21 e 23 anos, para correção transversal maxilar assistida 

cirurgicamente. Um parafuso expansor tipo Hyrax foi adaptado para trabalhar 

apoiado em um implante de 3,5 mm x 4,0 mm, com um pilar transmucoso de 5,0 mm 

de comprimento, de um lado, e um parafuso convencional de titânio osteointegrável 

do outro lado. Foi realizado o procedimento de osteotomia segundo a técnica de 

Glassmann sob anestesia geral e na mesma ocasião foram instalados os implantes 
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e o parafuso expansor. Os autores escolheram esse método de expansão maxilar 

por ter menor probabilidade de causar mobilidade dental, além de serem menores os 

riscos de reabsorções radicular e óssea. Os resultados das expansões foram 

avaliados comparando-se os modelos de gesso confeccionados antes e após o 

tratamento, por cortes realizados nos modelos ao longo eixo dos dentes posteriores. 

Constataram que além da expansão ortopédica do osso maxilar, o longo eixo dos 

dentes não sofreu alterações axiais e que a prevenção contra reabsorção radicular, 

mobilidade dentária e o controle sobre possíveis fenestrações radiculares no 

processo alveolar justificaram a intervenção cirúrgica. Consideraram que o 

procedimento foi minimamente invasivo e ainda existiu a possibilidade de usar o 

implante instalado no palato como apoio para barra transpalatina, possibilitando uma 

excelente ancoragem para que outros movimentos ortodônticos pudessem ser 

realizados. 

Procurando pesquisar os movimentos indesejados causados pela expansão 

rápida da maxila e comparando dois tipos de aparelhos expansores, Garib et al. 

(2005) conseguiram, através de mensurações feitas por meio de tomografia 

computadorizada, acompanhar os efeitos ortopédicos e ortodônticos da expansão 

maxilar. Utilizando oito pacientes do gênero feminino que necessitavam de expansão 

maxilar, submeteram estas pacientes a tomografias helicoidais paralelas ao plano 

palatino e com espessuras de 1.0 mm, antes da expansão e três meses depois, 

quando foram retirados os dispositivos expansores utilizados. Nos resultados obtidos 

mostrou-se que após a ativação total dos parafusos expansores (7 mm), na região 

dento-alveolar se conseguiu a expansão equivalente a abertura do parafuso, porém 

na região palatina a movimentação ortopédica foi de apenas metade a um terço do 

total da abertura do parafuso. A expansão maxilar produziu aumento transversal, que 
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foi decrescendo em magnitude do arco dentário para a base óssea. Concluiu-se 

também que a expansão causou movimento de corpo dos dentes de apoio dos 

aparelhos expansores, além de causar inclinação axial para vestibular dos dentes 

posteriores da maxila e deiscências nas tábuas ósseas vestibulares. 

Tendo como objetivo comparar os efeitos maxilares provocados por dois 

diferentes tipos de disjuntores, Scanavini et.al. (2006) utilizaram 93 telerradiografias 

obtidas de 31 pacientes com idade média de 13 anos e 2 meses. Os pacientes foram 

divididos em: Grupo I (tratados com aparelho disjuntor dento-muco-suportado) e 

grupo II (tratado com aparelho disjuntor dento-suportado) e foram realizadas 

telerradiografias da fase inicial de tratamento (1), imediatamente após a disjunção 

(2) e no final do nivelamento (3). O procedimento de expansão foi padronizado em 

ambos os grupos com ativações de ¼ de volta a cada 12 horas iniciadas 24 horas 

após a instalação dos disjuntores, e com duração total de 11 a 14 dias em média. 

Segundo os autores, o caráter ortopédico da disjunção maxilar apresenta limitações 

de idade para sua realização, sendo que, após o final do crescimento ativo, a 

quantidade de força necessária para o rompimento da sutura maxilar mediana é 

significativamente alta, inviabilizando o procedimento por incorporar a possibilidade 

de ocorrer fenestração radicular nos tratamentos com disjuntores dentossuportados 

ou necrose da mucosa palatina, nos tratados com disjuntores dento-muco-

suportados. Segundo a análise dos resultados obtidos, os autores concluíram que 

ambos os aparelhos provocaram modificações ortopédicas semelhantes, com um 

avanço horizontal temporário da maxila e um deslocamento vertical para baixo, que 

se manteve até o final da fase de nivelamento, realizado com mecânica ortodôntica 

de edgewise. 
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Na busca dos efeitos periodontais da expansão rápida da maxila, Garib et al. 

(2006) avaliaram através de tomografias computadorizadas de pacientes de 11 a 14 

anos que foram submetidos à expansão maxilar. Uma reconstrução multiplanar 

computadorizada foi utilizada para medir as espessuras das tábuas ósseas 

vestibular e lingual, antes e após o procedimento de expansão. Na avaliação dos 

resultados, observaram que a tábua óssea vestibular dos dentes de apoio diminui 

em espessura aproximadamente 0,6 a 0,9 mm e que a espessura da tábua óssea 

lingual aumenta em média 0,8 a 1,3 mm nos dentes posteriores. A pesquisa 

comparou dois aparelhos de expansão da maxilar, um dento-suportado e o outro 

dento-muco-suportado, e foi encontrado que apesar dos dois tipos de aparelho 

provocarem uma diminuição na altura da crista óssea alveolar dos dentes de 

suporte, essa perda de altura era mais acentuada no grupo tratado com aparelhos 

dento-suportados. O tratamento com expansão rápida da maxila apoiada na região 

posterior da arcada dentária também provocou deiscência óssea de alguns dentes, 

pela tábua vestibular da maxila, principalmente naqueles pacientes que 

apresentaram uma tábua óssea inicial mais delgada. 

Para comparar os diferentes efeitos sobre os dentes provocados com 

aparelhos expansores bandados e colados, Ölmez, Akin e Karaçay (2007) utilizaram 

um dispositivo confeccionado em acrílico fixado na arcada dentária inferior, com 

barras e esferas metálicas incorporadas que serviram de parâmetro para se calcular 

alterações dos dentes da arcada dentária superior. Por meio de tomografias 

computadorizadas múltiplas realizadas antes e após a expansão rápida da maxila, 

aferiram os resultados dos exames de 23 pacientes (13 do gênero feminino e 10 do 

gênero masculino) que necessitavam de correção bilateral da atresia do osso 

maxilar. Embora ambos os aparelhos, colados e bandados, obtiveram resultados 
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satisfatório no que diz respeito à expansão ortopédica maxilar, constataram por meio 

das tomografias alterações na inclinação axial dos dentes em relação às barras e 

esferas metálicas do aparelho inferior, que serviram de base para medir alterações 

nas inclinações dentárias. Segundo os resultados obtidos, ambos os aparelhos 

causaram inclinação da coroa dos dentes para vestibular e inclinação da raiz para a 

região palatina, porém os aparelhos expansores colados ofereceram uma grande 

vantagem sobre os aparelhos expansores bandados, porque resultaram em 

inclinação axial bem menor na região dos primeiros pré-molares e primeiros 

molares, o que os autores consideraram uma grande vantagem quando chegar o 

momento de finalizar o tratamento ortodôntico. Evidenciaram também em suas 

conclusões que o método de multi-tomadas tomográficas é uma boa forma de se 

medir alterações axiais dos dentes após qualquer procedimento ortodôntico. 

Apresentando um método novo de expansão ortopédica da maxila, em 

dentadura permanente, utilizando implantes como ancoragem esquelética, Garib et 

al. (2007) idealizaram um implante onde fosse possível se adaptada as hastes do 

disjuntor hyrax. Testado inicialmente em crânio seco, o sistema consistia em 

ancoragem dentária, nos primeiros molares superiores e, ancoragem esquelética, 

com implantes inseridos na região dos pré-molares superiores. O ensaio laboratorial 

mostrou-se operacionalmente viável e os autores concluíram que estudos clínicos 

deveriam ser realizados, pois o sistema reduziria consideravelmente os custos 

periodontais exigidos pelos procedimentos convencionais de expansão maxilar. 

Utilizando-se de tomografias computadorizadas cone-bean, Rungcharassaeng 

et al. (2007) avaliaram as alterações ocorridas no osso alveolar vestibular posterior 

após expansão rápida da maxila. Para este estudo trinta pacientes (17 meninos e 13 

meninas com idade média de 13,8 anos) que necessitavam de expansão maxilar 
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foram submetidos a tomografias computadorizadas cone-bean antes da instalação 

dos expansores tipo Hyrax (T1) e após três meses do final da ativação dos 

parafusos expansores (T2). Os pesquisadores avaliaram as alterações angulares 

entre os dentes posteriores (AI), a espessura do osso alveolar da região posterior 

(BBT) e o nível ósseo marginal vestibular posterior (BMBL) em três regiões da 

maxila: primeiros pré-molares (P1), segundos pré-molares (P2) e primeiros molares 

superiores (M1). Através das análises das tomografias concluiu-se que a inclinação 

para vestibular das coroas, a diminuição da espessura do osso alveolar vestibular e 

a diminuição do nível ósseo marginal na vestibular nas regiões P1, P2, e M1 são 

alterações esperadas após a expansão rápida da maxila e a resposta do osso 

alveolar vestibular é simétrica bilateralmente. Também conseguiram constatar que a 

inclinação interdental maior ocorreu na região P2 embora nessa região mediram-se 

as menores alterações em BBT e BMBL. Em P1 e M1 as alterações da BMBL 

estavam inteiramente relacionadas com BBT e o tempo de retenção dos parafusos 

nos pacientes não causou alterações estatísticas das medidas AI, BBT e BMBL. 

Com um conceito inovador para correção de atresia maxilar, Tausche et al. 

(2007) realizaram em 10 pacientes com idade média de 25,3 anos, expansão rápida 

da maxila assistida cirurgicamente, por meio de um aparelho ósteo-implante 

suportado que denominaram “distrator Dresden”. A assistência cirúrgica diminuiu a 

resistência das suturas faciais à expansão maxilar, facilitando o procedimento e 

fazendo com que o parafuso expansor necessitasse exercer menor força expansiva. 

Os pacientes foram submetidos a tomografias computadorizadas axiais antes da 

expansão e nove meses após, onde foram avaliadas de forma tridimensional as 

alterações ocorridas nos dentes, osso alveolar de suporte e alterações ortopédicas. 

Comprovaram que as alterações ortopédicas do osso maxilar ocorreram de forma 
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similar ao que ocorre com expansões dento-suportadas, ou seja, a sutura palatina 

mediana se abre em forma de triângulo com a base maior para a região anterior e 

em uma vista frontal ocorre uma abertura anterior em forma de cunha, separando os 

incisivos centrais. Os processos alveolares sofreram uma inclinação para vestibular 

em média de 9,9° a 13,3° e levaram os dentes a se inclinarem juntos porém, como 

os pacientes já estavam sob tratamento ortodôntico, a influência do torque do 

aparelho fixo sobre os dentes fez com que estes sofressem uma inclinação 

vestibular menor, alcançando nos pré-molares uma média de 3,0° a 3,9° e nos 

molares 2,5° a 3,5° de inclinação. Os autores ainda relatam que o fato dos dentes 

terem inclinado para vestibular menos que os processos alveolares é um fator 

positivo para a finalização do tratamento e que durante a avaliação das tomografias 

computadorizadas não encontraram indícios de reabsorção radicular, nem aumento 

da tábua óssea alveolar palatina e nem deiscências ósseas vestibulares, por causa 

da expansão maxilar, podendo desta forma, ser este procedimento indicado também 

para pacientes com histórico de problemas periodontais ou perda óssea da tábua 

vestibular do processo alveolar, para pacientes com dentes perdidos ou até maxilas 

edêntulas. 

Em uma avaliação dos efeitos esqueléticos causados pela expansão rápida 

da maxila, Garret et al. (2008) submeteram trinta pacientes com idade média de 13,8 

anos à expansão maxilar com expansor tipo Hyrax. Foram realizadas tomografias 

computadorizadas cone-beam antes e depois do procedimento a fim de quantificar 

alterações esqueléticas, ortopédicas e dentárias, na região dos caninos, pré-molares 

e 1º molar superior. Notaram nos resultados que a maxila teve uma expansão 

ortopédica em formato triangular, com a base mais ampla na região anterior e onde 

ocorreu maior abertura da sutura maxilar, houve menor movimentação ortodôntica e 
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menor aumento de osso alveolar palatino. A proporção de expansão por 

movimentação dentária em relação a expansão total conseguida foi de 39% na 

região dos primeiros pré-molares, 46% na região dos segundos pré-molares e 49% 

na região dos primeiros molares. Na região dos primeiros molares superiores a 

distribuição total da expansão ficou dividida em 38% como expansão ortopédica ou 

abertura da sutura palatina mediana, 13% como expansão do osso alveolar e 49% 

de movimentação ortodôntica. Também se verificou que a expansão maxilar causou 

um aumento na largura nasal e diminuição dos seios maxilares.  

Segundo Garib et al. (2008) nas disjunções maxilares, os movimentos 

ortodônticos representam cerca de metade da abertura do parafuso expansor nas 

dentições decíduas e mistas e dois terços na dentição permanente. Com a idade do 

paciente os movimentos ortopédicos diminuem e dão espaço aos ortodônticos o que 

traz conseqüências periodontais como reabsorção radicular dos dentes de apoio, 

deiscências na tábua óssea vestibular da maxila e a longo prazo poderão ocorrer 

recessões gengivais. Para minimizar estes fatores os autores apresentam um caso 

clínico de uma jovem de 14 anos, com mordida cruzada posterior unilateral. O 

tratamento consistiu na disjunção palatina utilizando aparelho tipo Hyrax apoiado no 

primeiro molar superior permanente e em dois implantes não osseointegráveis de 

3,0 mm X 7,0 mm, projetados especialmente para esta finalidade. A expansão 

palatina foi iniciada após um mês da instalação dos implantes. Diante dos resultados 

promissores, os autores concluem que estudos deverão ser realizados com 

expansão rápida da maxila apoiada exclusivamente pelos implantes palatais e que 

estes também poderão ser utilizados para outras movimentações ortodônticas. 

Com o objetivo de comprovar os efeitos ortopédicos da expansão rápida da 

maxila e as melhoras que essa terapia causa na permeabilidade nasal, Vidotti e 
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Trindade (2008) realizaram uma revisão de literatura sobre a permeabilidade nasal 

avaliada por rinomanometria e rinometria acústica. Concluíram em sua pesquisa que 

os efeitos ortopédicos maxilares causados pela expansão rápida diminuem 

significativamente a resistência nasal da passagem do ar em grande parte dos 

pacientes, assim como provocam um aumento da área de secção transversa mínima 

nasal. A expansão maxilar também causou um aumento significativo do volume da 

cavidade nasal anterior e mesmo com as melhoras anatômicas causadas pela 

expansão da maxila, essa não induz a um padrão nasal de respiração em 

respiradores bucais habituais. 

Com a proposta de apresentar um método inovador para a aferição das 

alterações que a disjunção palatina provoca, Fernandes et al. (2009) utilizaram o 

auxilio de um scanner 3D para digitalizar os modelos de gesso dos pacientes. 

Comparando distâncias transversais, altura das coroas clínicas e inclinação dentária 

nos dentes posteriores de pacientes submetidos à disjunção maxilar com assistência 

cirúrgica, concluiu ser um método seguro para o periodonto e com boa estabilidade, 

uma vez que o auxilio cirúrgico facilita a dispersão das forças provocadas pela 

terapia. Os autores também chamam a atenção para a necessidade de uma 

sobrecorreção, uma vez que as forças geradas pela disjunção incidem diretamente 

nos dentes e após a remoção do disjuntor, ocorre uma recidiva da inclinação 

dentoalveolar produzida com esse procedimento. 

Na tentativa de minimizar os efeitos dentoalveolares provocados pela 

disjunção palatina e assim possibilitar a indicação deste processo para pacientes 

adultos jovens após o estirão de crescimento, Ribeiro et al. (2009) sugeriram a 

utilização de um aparelho expansor tipo Haas modificado, com bandas nos 1os e 2os 

segundos pré-molares e nos 1os molares, além de uma extensão de apoio até os 2os 
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molares, aumentando assim o número de dentes de apoio, com a intenção de uma 

maior distribuição da força expansionista. Submeteram um paciente do gênero 

masculino, de 17 anos de idade que possuía mordida cruzada unilateral e deficiência 

na dimensão transversal do arco maxilar. Concluíram que a abertura da sutura 

palatina em pacientes adultos jovens, após o período de crescimento não é um 

processo previsível, porém com o aumento do numero de apoios nas bandas e 

ampliação até os segundos molares pode-se obter a disjunção palatina sem a 

necessidade de assistência cirúrgica, mesmo que o fator de inclinação dentoalveolar 

ainda esteja presente e faça parte do procedimento. 

Com o objetivo de investigar a presença transitória de bacteremia após a 

remoção de aparelhos disjuntores acrílicos cimentados aos dentes, Gürel, Basciftci e 

Arslan (2009) utilizaram uma amostra de 25 indivíduos (15 meninas e 10 meninos) 

com idade média de 14,4 anos que foram submetidos à expansão rápida da maxila 

utilizando o mesmo aparelho expansor. Amostras de sangue foram tomadas antes e 

após a remoção dos aparelhos expansores e analisadas através de um sistema 

automatizado de hemocultura, onde as bactérias foram identificadas por métodos 

convencionais de bioquímica. Após a remoção dos aparelhos disjuntores, 11 dos 25 

pacientes testados sofreram sangramento gengival e 8 dos 25 pacientes 

apresentaram bacteremia após a remoção dos aparelhos. Concluíram então os 

autores que a incidência de bacteremia pode estar em 32 % dos pacientes que são 

submetidos à expansão rápida da maxila com dispositivos cimentados de acrílico, 

apoiados nos dentes. Não foi encontrada relação estatisticamente significante entre 

o sangramento após a remoção dos aparelhos e a incidência de bacteremia, mesmo 

assim os autores alertam para a consideração da possibilidade de desenvolvimento 
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de endocardite bacteriana ou bacteremia em pacientes tratados com estes tipos de 

aparelhos. 

 

2.2 – Ancoragem Ortodôntica Esquelética 

Os termos mini-implantes, mini-implantes ortodônticos, microimplantes, 

microimplantes ortodônticos, miniparafusos e microparafusos têm sido bastante 

utilizados por diferentes pesquisadores, gerando a necessidade de padronização 

quanto à terminologia mais adequada para se referir aos dispositivos de ancoragem 

esquelética.  Segundo o “Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa”, assinado em 

Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, por Portugal, Brasil, Angola, São Tomé e 

Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e, posteriormente, por Timor 

Leste, e que entrou em vigor efetivo no Brasil em 2008, definiu-se que na construção 

de uma palavra, quando o prefixo termina por vogal, usa-se o hífen se o segundo 

elemento da palavra começar pela mesma vogal. Portanto, definiremos como correto 

o termo mini-implante, visto que no início era chamado de microimplante. Este termo 

caiu em desuso porque a palavra micro é utilizada quando seu tamanho se refere ao 

algarismo 10-6 e só pode ser visualizado com recursos de aumento com o 

microscópio. Outras denominações em uso são TAD (Temporary Anchorage Device) 

e MIA (Mini Implant Anchorage). Estes são assim denominados, pois se referem aos 

vários tipos de implantes, parafusos, pinos e onplants que são instalados 

especificamente para promover ancoragem ortodôntica e são removidos após a 

terapia biomecânica. 

Com uma idéia inovadora na ortodontia, Gainsforth e Higley (1945) testaram 

em mandíbulas de cães, pela primeira vez, a utilização de parafusos de vitalium para 
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se conseguir ancoragem ortodôntica esquelética. Contudo, não obtiveram sucesso, 

pois os parafusos só se mantiveram estáveis por, no máximo, um mês após a 

aplicação da força. Mesmo assim, esses registros serviram para que outros 

profissionais e pesquisadores estudassem maneiras de contornar as deficiências e, 

então, demonstrassem a possibilidade real de se conseguir ancoragem esquelética 

capaz de ser utilizada na clínica ortodôntica. 

Segundo Kanomi (1997) vários métodos alternativos de parafusos e implantes 

para ancoragem óssea foram  utilizados pelos pesquisadores e descritos na 

literatura técnica, tais como: parafusos vitallium, fibra de carbono, implantes 

revestidos por óxido de aluminio, placas e parafusos de aço inoxidável, implantes 

Branemark, implantes retromolares, onplants, implantes zigomáticos, implantes 

palatinos, mini-placas e mini-implantes, sendo que somente os de titânio mostraram 

resultados gratificantes. 

Com o objetivo de estudar e determinar o potencial de fixação de mini-

implantes para mecânica de intrusão de dentes na região posterior da mandíbula, 

Ohmae et al. (2001) colocaram mini-implantes em três cães machos da raça beagle, 

na região dos terceiros pré-molares em ambos os lados. Na vestibular três mini-

implantes foram colocados apicalmente e distalmente ao ápice dos terceiros pré-

molares, no septo inter-radicular do terceiro pré-molar, e mesial ao ápice da raiz 

mesial do terceiro pré-molar, sendo o mesmo procedimento realizado no lado lingual. 

Os mini-implantes inter-radiculares bilaterais na vestibular e na lingual foram usados 

para ancoragem e intrusão dos terceiros pré-molares (com carga) e outro implante 

foi usado como controle (sem carga). Em seis semanas, uma força intrusiva (150 gf) 

foi aplicada na vestibular e na lingual com molas abertas de titânio nos mini-

implantes inter-radiculares. Após um período entre 12 a 18 semanas de intrusão 
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ortodôntica, os animais foram sacrificados e suas mandíbulas foram dissecadas; 

verificou-se que os pré-molares foram intruídos 4,5 mm, em média, com severa 

reabsorção na área de furca e ápice das raízes. Todos os mini-implantes 

permaneceram estáveis durante o movimento ortodôntico do dente, sem qualquer 

mobilidade ou deslocamento. Os laudos morfométricos revelaram que a calcificação 

dos mini-implantes com carga foi igual ou ligeiramente maior que a dos mini-

implantes de controle. Seis dos trinta e seis mini-implantes foram removidos 

facilmente com uma chave de fendas, após serem utilizados no estudo. Os autores 

concluíram que os mini-implantes são ferramentas eficazes para a ancoragem na 

intrusão ortodôntica e que a aplicação de forças ideais não provoca a movimentação 

e o deslocamento do mini-implante como ancoragem. 

Em um estudo realizado por Gedrange, Köbel e Harzer (2001) para avaliar as 

características do implante mais adequado para exercer forças contra o osso 

palatino humano, os autores utilizaram crânios suínos por serem suas fases de 

calcificação comparáveis à do osso humano e a sutura palatina bastante semelhante 

à humana. Ao todo foram utilizados 75 suínos divididos em três grupos: suínos 

recém nascidos, suínos jovens e suínos adultos. Os testes foram realizados 6 horas 

após o abate desses suínos. Em cada um destes três grupos, foram realizados dois 

testes com compressão utilizando pontas metálicas com calibre de 3 mm e 5 mm. 

No primeiro teste a pressão das pontas metálicas de 3 mm e 5 mm era inserida na 

sutura palatina mediana dos suínos e no segundo teste, essas pontas metálicas 

eram duplicadas e a pressão era inserida simultaneamente em ambos os lados do 

palato suíno. Os resultados foram avaliados por um sistema de foto-imagem 

computadorizado tridimensional (3D). Os autores chegaram à conclusão que para 

ser fixado no palato humano um implante palatino capaz de alterar a região da 



32 

 

 

sutura palatina mediana, é necessário que o osso tenha uma calcificação adequada, 

que é alcançada ao final do período de crescimento, ou seja, aproximadamente aos 

16 anos de idade. Também concluíram que a utilização de implantes duplos 

paramedianos a sutura palatina é a forma mais eficaz de distribuição de forças e 

diminuição da deformação que essas forças causariam ao osso palatino. A utilização 

das pontas metálicas de 5 mm causaram menor deformação óssea que as pontas de 

3 mm e os crânios adultos também foram os que sofreram menor deformação pela 

pressão das pontas metálicas. 

Realizando uma revisão sistemática dos principais estudos publicados entre 

os anos 1970 e 2000, Favero, Brollo e Bressan (2002) teceram considerações sobre 

a utilização de implantes para ancoragem ortodôntica. Os autores dividiram a análise 

literária em tópicos como: materiais, formas e tamanhos, biomecânicas, forças 

utilizadas, cirurgia, cicatrização e carregamento e critérios para o sucesso. 

Concluíram que o grande aumento de temas sobre implantes e mini-implantes está 

relacionado à crescente popularidade do conceito de ósteo-integração. A união 

implante-Ortodontia está se desenvolvendo gradativamente e têm ocorrido melhorias 

devido à utilização de novos acessórios ortodônticos adaptados aos implantes. 

Muitas pesquisas têm sido direcionadas para a redução do tamanho dos implantes 

utilizados na Ortodontia e, neste contexto, observaram que desempenha um papel 

fundamental no sucesso da utilização dos implantes ortodônticos a sua estabilidade 

primária. Segundo os autores ainda existem problemas com relação aos locais mais 

adequados para a inserção desses implantes e o quanto de forças agüentariam. O 

trauma cirúrgico para se colocar um implante ortodôntico já foi bastante reduzido 

mais na opinião dos artigos revisados ainda é um grande inconveniente. Os autores 

salientam que as formas de inserção dos mini-implantes estariam começando a dar 
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satisfação aos ortodontistas, mas é necessário uniformizar esse sistema para 

favorecer ao operador uma fácil intervenção e estimular outras soluções 

biomecânicas e possibilidades terapêuticas. 

Os mini-implantes têm sido muito utilizados para fixação e ancoragem nos 

tratamentos ortodônticos, mas segundo Liou, Pai e Lin (2004) não era claro que os 

mini-implantes ficam absolutamente parados ou se movem quando forças são 

aplicadas sobre eles. A fim de testarem a estabilidade espacial dos parafusos, 

instalaram em dezesseis pacientes adultos mini-implantes com 2,0 mm de diâmetro 

e 17 mm de comprimento, como ancoragem maxilar. Duas semanas após suas 

implantações, foram submetidos a forças ortodônticas pela ação de molas de nitinol 

com 150 gf, fixadas entre os mini-implantes e os caninos, e outra mola de nitinol com 

250 gf, fixada entre o mini-implante e um gancho soldado ao fio principal do aparelho 

ortodôntico. Tomadas radiográficas foram realizadas imediatamente antes da 

aplicação das forças (T1) e nove meses após (T2). Os traçados cefalométricos 

foram sobrepostos para melhor ajuste das estruturas da maxila, base cranial, 

abóbada craniana e para determinar qualquer movimento dos mini-implantes. Na 

avaliação cefalométrica após a sobreposição das imagens constataram que a 

movimentação dos mini-implantes foi de 0,4 mm em média, sendo que em sete dos 

pacientes este deslocamento foi de 1.0 a 1.5 mm. Concluíram então que os mini-

implantes ortodônticos são estáveis, porém não são absolutamente estáticos e 

podem mudar de posição de acordo com a força ortodôntica aplicada, em alguns 

pacientes. Para se evitar transtornos devido à movimentação dos mini-implantes, os 

autores recomendam evitar a instalação dos parafusos próxima a áreas vitais como 

forames, nervos ou vasos sanguíneos calibrosos e permitir uma folga de segurança 

entre o mini-implante e as raízes dentárias adjacentes de pelo menos 2,0 mm. 
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Bezerra et al. (2004) realizaram um estudo propondo ancoragem ortodôntica 

absoluta através de mini-implantes de titânio. Devido as suas dimensões reduzidas, 

os mini-implantes possuem alta versatilidade clínica, sendo que o local ideal para 

sua instalação, assim como o número de implantes a ser utilizado dependerá do 

planejamento a ser realizado pelo ortodontista. No entanto o planejamento deve ser 

individualizado devido variações anatômicas presentes. Os implantes apresentam 

comprimentos que variam de 4 mm a 12 mm, e diâmetros que variam de 1,2 mm a 

2,0 mm, onde estas medidas serão selecionadas de acordo com a anatomia da 

região e densidade óssea presente na radiografia. Os autores sugerem a instalação 

do mini-implante preferencialmente em mucosa queratinizada, seguindo uma 

angulação de 30º a 40º em relação à superfície óssea cortical para obter maior 

estabilidade primária e evitar proximidade com as raízes dos dentes. Concluíram que 

a utilização de mini-implantes para ancoragem ortodôntica absoluta pode ser 

indicada para realização de diversos tipos de movimentação. Também observaram 

que a simplicidade de instalação e remoção do mini-implante, aliada ao baixo custo, 

e a grande aceitação por parte do paciente, tornam a mecânica ortodôntica mais 

efetiva, sem a presença de movimentos recíprocos indesejáveis.  

Park, Lee e Kwon (2005) pesquisaram a taxa de sucesso clinico na utilização 

de mini-implantes como apoio e ancoragem em movimentos de distalização em 

grupo dos dentes posteriores. Utilizaram treze pacientes que foram submetidos à 

distalização de seus dentes posteriores utilizando-se forças aplicadas contra os mini-

implantes. Onze pacientes tiveram os mini-implantes instalados na mandíbula e 

quatro tiveram os mini-implantes instalados na maxila, sendo que destes, dois 

também tiveram mini-implantes instalados na mandíbula. Os mini-implantes 

ortodônticos instalados na arcada dentária inferior foram colocados na região 
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retromolar e os instalados na maxila, foram posicionados entre a mesial dos 1os 

molares e distal dos 2os pré-molares. Em todos os casos foi conseguido movimento 

distal do grupo dos dentes posteriores sem que os dentes anteriores sofressem 

movimentos angulares vestíbulo-linguais. Concluíram os autores que a utilização 

dos mini-implantes é uma boa alternativa quando não se quer movimentar os dentes 

anteriores, podendo também encurtar o tempo de tratamento. A taxa de sucesso dos 

mini-implantes foi de 90%. 

Segundo Araújo et al. (2006) as diversas formas de ancoragem descritas na 

literatura, como barra-lingual, barra transpalatina e botão de Nance, apesar de 

eficientes em muitos casos, permitem certo grau de movimentação da região de 

ancoragem e são dependentes da colaboração do paciente. Com a utilização dos 

mini-implantes, surge o conceito de ancoragem esquelética, a qual não permite a 

movimentação da unidade de reação. Na mecânica ortodôntica com ancoragem 

esquelética obtem-se a incapacidade favorável de movimentação da unidade de 

ancoragem. Segundo os autores, os mini-implantes, apesar do seu tamanho 

reduzido, possuem resistência suficiente para suportar a maioria das forças 

ortodônticas e que o sitio de eleição para colocação dos mini-implantes é de fácil 

visualização, podendo ser utilizada uma radiografia panorâmica para se ter uma 

visão geral do caso a ser tratado e, para uma avaliação mais cuidadosa, deve-se 

realizar radiografias periapicais pela técnica do paralelismo, proporcionando assim 

informações mais seguras quanto ao espaço disponível para se instalar os mini-

implantes. 

Na busca de auxiliar o clínico na eleição dos sítios mais adequados para a 

inserção de mini-implantes, Poggio et al. (2006) utilizaram-se de 25 mandíbulas e 25 

maxilas previamente selecionadas de um montante de pacientes que nunca haviam 
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sido tratados ortodonticamente. Esses pacientes foram submetidos à tomografia 

computadorizada volumétrica com sistema gerador de imagens na proporção de um 

para um. As distâncias mésio-distais e vestíbulo-linguais entre os dentes foram 

medidas a partir da crista óssea alveolar em 2 mm, 5 mm, 8 mm e 11 mm. Dessa 

maneira pôde-se conseguir um mapa anatômico das regiões mais adequadas para a 

inserção dos mini-implantes. Segundo os pesquisadores os sítios interradiculares 

mais favoráveis a receber os mini-implantes na maxila seriam entre o segundo pré-

molar e primeiro molar, no lado palatino, distante dois a 8 mm da crista óssea e entre 

os segundos e primeiros molares também do lado palatino, distando entre 2 a 5 

milímetros da crista óssea alveolar. No sentido vestíbulo-ligual, as regiões com maior 

quantidade óssea seriam entre os primeiros pré-molares e os segundos pré-molares 

e entre os primeiros pré-molares e os caninos. Estes dados foram obtidos através de 

avaliações estatísticas e segundo os autores não eliminam a necessidade de 

avaliação radiográfica individual antes da inserção dos mini-implantes. 

O tamanho reduzido dos mini-implantes facilita sua instalação, mas ao mesmo 

tempo pode trazer maiores riscos de fratura durante sua instalação, à medida que 

seu diâmetro vai sendo reduzido. A fim de testar a resistência ao torque de inserção 

dos mini-implantes comercializados para fins de ancoragem, dentre outras 

observações tecidas sobre mini-implantes, Squeff et al. (2008)  submeteram a testes 

mecânicos os mini-implantes das marcas SIN®, INP®, Conexão®, Neodente® e 

Mondeal®, distribuindo sua amostra da seguinte forma: 05 peças de cada grupo, dos 

mini-implantes da SIN 1,4x8mm e 1,6x8mm; INP 1,5x8mm; Conexão 1,5x8mm; 

Neodente 1,6x7mm e Mondeal 1,5x7mm. Segundo citam os autores, a força de 

torque de inserção recomendada na clínica odontológica é de 5 a 10 N/cm2, 

podendo chegar a 15 N/cm2. Os autores também mediram e submeteram a 
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comparação, os tipo de liga metálica que são feitos os mini-implantes e o grau de 

concentração dos metais da liga, entre as marcas. A média da distância inter-roscas 

e profundidade das roscas dos mini-implantes estudados e o design que cada marca 

apresentava também foi estudado. Concluíram então, após caracterização 

topográfica e design dos mini-implantes estudados, bem como os testes de torque, 

que todos os mini-implantes testados estão aptos à utilização clínica como reforço 

de ancoragem ortodôntica. 

Durante o planejamento para colocação dos mini-implantes, a escolha dos 

sítios de inserção é muito importante, segundo chun et.al (2009) que tiveram a 

preocupação de avaliar se a margem gengival poderia servir como guia seguro para 

a instalação dos mini-implantes. Avaliaram uma amostra de 30 pacientes (15 do 

gênero masculino e 15 do gênero feminino) com idade média de 27 anos, que foram 

submetidos a tomografias computadorizadas (TC) para avaliar a distância da crista 

óssea marginal interdental dos incisivos centrais até os 1°s molares. Os critérios 

para exclusão da amostra foram:  histórico de problemas periodontais ou tratamento 

ortodôntico anterior, presença de edema gengival ou inflamações, discrepâncias 

esqueléticas graves,  assimetria oclusal, ausência de dentes permanentes ou dentes 

impactados, apinhamentos ou espaçamentos entre os dentes. As medidas 

tomográficas foram avaliadas e comparadas com marcações realizadas nos modelos 

de gesso dos pacientes incluídos neste estudo. Após as análise estatísticas, os 

autores concluíram que não existiu diferenças estatisticamente significantes entre as 

medidas realizadas na maxila e na mandíbula e que a margem gengival interdentária 

parece ser um guia visível razoável para a identificação da crista óssea alveolar, que 

é um ponto importante durante a escolha do sítio de inserção do mini-implante. 
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Usando as orientações deste estudo, os mini-implantes colocados abaixo de 7 mm 

da ponta da gengiva interdental estariam sempre ancorados no osso. 

A fim de investigar as alterações que os mini-implantes carregados 

imediatamente provocam no osso e a diferença de reações entre carga imediata e 

mediata, Luzi, Verna e Melsen (2009) realizaram um estudo experimental em 

macacos adultos, submetendo quatro deles à instalação de 50 mini-implantes de 

titânio com 9,6 mm de comprimento e 2,0 mm de diâmetro cada. Em todos os 

macacos foram inseridos 6 mini-implantes na maxila e 6 mini-implantes na 

mandíbula e em um dos macacos ainda foram inseridos dois mini-implantes no 

palato. Do total de mini-implantes, 42 sofreram forças leves (50 N) imediatamente 

após sua inserção no osso, através de tração realizada por molas fechadas super-

elásticas. Os macacos após o experimento foram sacrificados. Os mini-implantes 

inseridos ainda foram divididos em grupos segundo o tempo entre a instalação do 

parafuso e a eutanásia dos macacos. 12 mini-implantes foram inseridos 96 dias 

antes da eutanásia (grupo 1 = 3 meses), 12 mini-implantes foram inseridos 70 dias 

antes da eutanásia (grupo 2 = 2 meses), 14 mini-implantes inseridos 39 dias antes 

da eutanásia (grupo 3 = 1 mês), 12 mini-implantes inseridos 7 dias antes da 

eutanásia (grupo 4 = 1 mês). Dois parafusos de cada grupo foram separados para 

não sofrerem carregamento e foram chamados de grupo controle. Após a eutanásia 

dos macacos, os seguintes parâmetros histomorfométricos foram avaliados: volume 

ósseo (BV/TV), contato osso-implante (BIC), superfície mineralizada (MS/BS) e 

erosão superficial (ES/BS). Análises estatísticas foram utilizadas com os resultados 

obtidos e os autores concluíram que o volume ósseo (BV/TV) em torno do mini-

implante carregado imediatamente mostrou-se semelhante ao dos mini-implantes 

que não foram carregados. A cicatrização óssea em torno dos mini-implantes 
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carregados apresentou diminuição do BIC no primeiro um mês, seguido de aumento 

gradual ao longo do tempo, já os mini-implantes descarregados sofreram diminuição 

do BIC apenas na primeira semana e aumentou gradativamente também ao longo 

do tempo, porém com valores sempre inferiores aos dos mini-implantes carregados. 

A MS/BS e ES/BS mostraram tendências opostas durante o período de cicatrização 

óssea. Os autores afirmaram que a carga mecânica parece induzir a um aumento 

mais rápido da formação óssea e uma diminuição na reabsorção óssea, assim tendo 

um papel positivo no aumento da atividade óssea. Quanto ao tempo ideal para o 

carregamento, concluíram que o carregamento imediato dos mini-implantes, com 

força leve, não afeta negativamente a cicatrização óssea padrão. 

Para se avaliar a densidade mineral óssea (DMO) de sítios específicos da 

maxila, normalmente escolhidos para inserção de mini-implantes, Santiago, Júnior e 

Vitral (2009) submeteram 15 pacientes (7 homens e 8 mulheres, com idade média 

de 21 anos) à tomografia computadorizada (TC) Multi-Slice, em 30 regiões de 

interesse entre os segundo pré-molares e primeiros molares – 15 do lado direito e 15 

do lado esquerdo, onde seriam inseridos mini-implantes como ancoragem para o 

tratamento ortodôntico. Os autores compararam os resultados com uma escala pré-

estabelecida, que apresentava os valores quantitativos para a DMO como referência, 

medidos em unidades Hounsfiled (HU). O objetivo desta comparação foi medir a 

segurança dessa região em termos de qualidade óssea para a inserção de mini-

implantes. Após a análise da comparação dos dados os autores observaram que as 

médias de densidade óssea encontradas apresentaram uma distribuição normal, 

onde os valores obtidos não apresentaram discrepâncias estatisticamente 

significantes em relação ao padrão observado no grupo. Houve uma diferença 

estatisticamente significante observada entre o lado direito e esquerdo, porém a 
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média de todos os valores obtidos para a DMO encontrou-se próxima do valor 

máximo da escala usada como referência, podendo assim, a região estudada ser 

considerada uma área segura, em termos de qualidade óssea, para a inserção de 

mini-implantes. 
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3- PROPOSIÇÃO 

 

 

Baseando-se na literatura pertinente, este estudo tem o objetivo de avaliar o 

comportamento mecânico de um novo sistema de expansão rápida da maxila 

suportado em dispositivos de ancoragem esquelética (mini-implantes), de acordo 

com duas diferentes espessuras destes mini-implantes, e validar as seguintes 

hipóteses: 

• Este novo sistema de disjunção maxilar ancorado em mini-implantes é 

capaz de suportar, in vitro, a forças necessárias para que aconteça a disjunção 

maxilar, em pacientes jovens. 

• Os mini-implantes, como componentes de um novo sistema de 

disjunção maxilar, são eficientes como recursos de ancoragem esquelética, não 

caracterizando ponto frágil do sistema. 

• Existem diferenças significantes, no que diz respeito à resistência do 

sistema, quando se varia o diâmetro dos mini-implantes de ancoragem. 

• Quanto à quantidade de ativações que serão suportadas pelo sistema 

de disjunção ancorado em mini-implantes, existem diferenças significantes quando 

se varia o diâmetro destes mini-implantes? 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Esta pesquisa foi submetida à avaliação da Comissão de Ética em Pesquisa 

da Universidade Cidade de São Paulo e aprovada em reunião no dia 17 de junho de 

2009, com o protocolo de numero 13433975 (Anexo A). 

 

4.1- Material 

A amostra para esta pesquisa consistiu de 10 aparelhos com expansores 

fixos, apoiados exclusivamente sobre mini-implantes ortodônticos confeccionados de 

titânio (liga Ti-6Al-4V) sem tratamento de superfície. Estes aparelhos foram 

idealizados originalmente para este experimento e são baseados em aparelhos 

disjuntores clássicos, como os do tipo Hyrax. 

Cada um dos aparelhos foi constituído por um parafuso expansor do tipo 

Hyrax, fabricado pela empresa Morelli®, com as especificações próprias do 

fabricante (figuras 1 e 2), adaptado a 4 mini-implantes confeccionados pela empresa 

SIN®, especialmente para este experimento. Estes mini-implantes de suporte do 

aparelho disjuntor foram desenvolvidos de tal forma que possibilitam a adaptação 

das hastes do parafuso tipo Hyrax as suas cabeças (figuras 3 e 4). Todos os 40 mini-

implantes utilizados como suporte têm o mesmo comprimento de 10mm na ponta 

ativa (roscas mais perfil transmucoso) e foram divididos em 2 grupos, que utilizaram 

20 mini-implantes cada, de acordo com suas diferentes espessuras: 2,0mm e 

2,2mm.  
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Figura 1 – Esquema e medidas dos parafusos tipo Hyrax fabricados pela Dental 

Morelli ®. 

 

Figura 2 – Parafuso disjuntor tipo Hyrax, fabricado pela Dental Morelli®. 
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Figura 3 – Mini-implante e suas medidas para fabricação. 

 

 

Figura 4 – Mini-implante utilizado neste experimento. 

 

A amostra composta pelos 10 corpos de prova e seus respectivos conjuntos 

de expansores Hyrax e mini-implantes foi dividida em dois grupos, segundo a 

espessura dos mini-implantes utilizados, conforme apresentado na tabela 1. 
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GRUPOS 
ESPESSURA DOS 

MINI-IMPLANTES 

NÚMERO DE 

MINI-IMPLANTES 

Números de 

corpos de prova

GRUPO 1 2,0 mm 20 
 

                     05 

GRUPO 2 2,2 mm 20 
 

                     05 

Tabela 1: Divisão da amostra conforme os grupos experimentais. 

 

O suporte metálico onde foram adaptados os corpos de prova foi 

confeccionado especialmente para esse ensaio mecânico, construído em aço 

inoxidável 304 com características e dimensões necessárias para fixação deste em 

uma máquina de ensaios mecânicos e com recursos que possibilitaram a adaptação 

e fixação de blocos de osso artificial (figura 5). 

Foi construído um par destes suportes metálicos, onde uma das partes foi 

fixada no braço móvel e a outra fixada por meio de parafusos na base da máquina 

de ensaios mecânicos universais EMIC® modelo DL 2000 (figuras 6 e 7), máquina 

esta que utilizou uma célula de carga Trd 21 de 10kg (figura 8), calibrada em 

11/11/2009 (Anexo B) conforme certificado de calibração. 

O suporte metálico apresentava ainda dois orifícios paralelos e retangulares 

em sua superfície, destinados para a acomodação dos blocos de osso artificial e 

dois orifícios laterais com roscas internas que serviram para encaixar os parafusos 

que fixarão os blocos de osso artificial no suporte metálico (figura 9). 
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Figura 5 – Medidas em mm, utilizadas para confecção do dispositivo de suporte dos 

corpos de prova. 
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Figura 6 – Amostra dos suportes metálicos confeccionados em aço inox. 

 

 

 

Figura 7 - Suportes metálicos fixados na máquina de ensaios EMIC® 
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Figura 8 – Célula de carga de 10 Kg da máquina de ensaios universais EMIC®. 

 

 

 

Figura 9 – Orifícios retangulares com osso artificial adaptado e parafusos laterais 

para fixação do osso artificial. 
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Os blocos de osso artificial de poliuretano, usados para este experimento 

foram fabricados pela Nacional Ossos® e seguiram as normas americanas para 

testes em osso artificial, da “ASTM international”. A “ASTM international” é uma das 

maiores organizações de padrões de desenvolvimento no mundo e uma fonte de 

normas técnicas para materiais, produtos, sistemas e serviços. Esta especificação 

utilizada abrange espumas unicelulares rígidas de poliuretano para uso como 

material padrão para a realização de testes mecânicos utilizando aparelhos 

ortopédicos ou instrumentos (Anexo C). Para este experimento foi utilizada a 

espuma de poliuretano de densidade grau 40. Esta especificação foi dada por sua 

densidade e resistência (640.7 kg/m3 ou 0,64 g/cc). 

 

4.2 – Métodos 

Como a espuma de poliuretano ou osso artificial é adquirida em blocos 

grandes, com tamanho de 18cm X 13cm X 04cm, a primeira providência foi cortar o 

osso artificial utilizando uma cerra circular (figura 10), em pequenos blocos medindo 

16mm de altura, 20mm de largura e 06mm de espessura cada. Conforme os blocos 

eram cortados, testes de adaptação e encaixe ao suporte metálico eram realizados. 

(figuras 11 e 12). 
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Figura 10 – Cerra circular de precisão. 

 

 

Figura 11 – Medidas em mm, para cortes dos blocos de osso artificial. 
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Figura 12 – Blocos de osso artificial, recortados e testados no suporte metálico. 

 

Após o corte dos blocos de osso artificial, mostrou-se necessário introduzir os 

mini-implantes na porção mais central destes blocos, para isso, dividiu-se a 

espessura em dois segmentos de 3mm e a largura em dois segmentos de 8 mm. 

Marcou-se a divisão desses segmentos (figura 13) com uma caneta para 

retroprojetores de ponta extrafina e foram traçadas duas retas unindo os pontos de 

ambas as laterais do bloco de osso artificial (figura 14). 
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Figura 13 – Marcação dos pontos dividindo ao meio a largura e a espessura dos 

blocos de osso artificial. 

 

 

 

Figura 14 – Retas unindo os pontos que dividem largura e espessura. 
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A intersecção das duas retas marca o ponto mais central da face superior dos 

blocos de osso artificial. Este ponto de intersecção das duas retas foi o eleito para a 

implantação dos mini-implantes (figura 15). 

 

 

Figura 15 – Eleição do ponto central da superfície superior dos blocos de osso 

artificial e posicionamento para introdução dos mini-implantes. 

 

Com um instrumento de ponta própria, que se encaixa na cabeça dos mini-

implantes (figura 16), estes foram introduzidos nos blocos de osso artificial, por força 

humana e girando sempre em sentido horário, de modo compatível com o protocolo 

de utilização de mini-implantes ortodônticos in vivo. Isso só foi possível devido às 

características das roscas e da ponta ativa dos mini-implantes, que os classificam 
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como parafusos auto-perfurantes, não necessitando por isso de perfuração prévia à 

inserção dos mini-implantes no osso artificial. Nenhum dos mini-implantes utilizados 

neste ensaio foi introduzido mais de uma vez no osso artificial e nenhum bloco de 

osso artificial foi utilizado mais de uma vez durante os testes.  

 

Figura 16 – ponta do instrumento que encaixa na cabeça do mini-implante. 

 

Após eleito o ponto de inserção dos mini-implantes, estes foram implantados 

com 9 mm para dentro dos blocos de osso artificial, ficando, da ponta ativa, exposto 

apenas o perfil transmucoso (figura 17).  Todos os mini-implantes foram inseridos 

nos blocos de osso com a mesma profundidade, acumulando um total de 40 mini-

implantes, inseridos cada um em um bloco de osso artificial (figuras 18 e 19). 



57 

 

 

 

Figura 17 – Mini-implante inserido no bloco de osso artificial, apenas com o perfil 

transmucoso da ponta ativa exposto. 

 

 

Figura 18 – Mini-implantes de 2,0mm inseridos nos blocos de osso artificial. 
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Figuras 19 – Mini-implantes de 2,2mm inseridos nos blocos de osso artificial. 

 

Os blocos de osso artificial com seus mini-implantes inseridos foram 

colocados manualmente nos orifícios retangulares paralelos do suporte metálico. Em 

cada suporte metálico foram acomodados dois blocos de osso artificial com mini-

implantes, totalizando 4 blocos de osso artificial para cada corpo de prova. Após a 

perfeita adaptação dos blocos de osso artificial ao suporte metálico, os parafusos 

laterais de fixação do osso artificial foram apertados manualmente, evitando assim 

que os blocos escapassem durante os ensaios mecânicos (figuras 20 e 21) 
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Figura 20 – Blocos de osso artificial acomodados nos suportes metálicos. 

 

 

Figura 21 – Parafuso para fixação do osso artificial, apertado manualmente. 
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Os parafusos disjuntores tipo Hyrax também necessitaram de modificações 

para se adaptarem as necessidades dos testes mecânicos. Primeiro foi alterado o 

comprimento das hastes. Em duas hastes, uma de cada lado do parafuso expansor, 

foi removido 5mm e nas outras duas hastes foi removido 10 mm, ficando duas 

hastes com 30mm e as outras duas com 25mm, ou seja, duas hastes maiores e 

duas menores, respectivamente. A remoção destas pontas das hastes foi feita 

através e alicate de corte para fios grossos (figuras 22 a 24). 

 

 

 

Figura 22 – Alicate de corte para fios grossos, cortando uma das hastes do parafuso 

expansor tipo Hyrax. 
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Figura 23 – Amostra das medidas das hastes cortadas. 

 

 

Figura 24 – Hastes do disjuntor com cortes iniciais. 
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Depois de cortadas as extremidades das hastes, estas foram divididas em 

hastes maiores e hastes menores, uma de cada lado do parafuso expansor. Nas 

hastes menores, com comprimento de 25mm, foi feita uma marcação separando a 

haste em dois segmentos, um com 10mm, na extremidade lateral das hastes 

menores e outro com 15mm, mais próximo do parafuso expansor. Nas hastes 

maiores, com comprimento de 30mm, realizou-se duas marcações, dividindo estas 

em 3 segmentos de 10mm cada. Estas marcações foram realizadas como guias 

para confecção de dobras nas hastes dos parafusos expansores. (figura 25). 

 

 

Figura 25 – Marcações realizadas nas hastes maiores e menores do disjuntor tipo 

Hyrax. 

 

 

Depois das marcações nas hastes realizadas, foram incorporadas dobras de 

90°, em ambas as hastes (maiores e menores). As dobras foram realizadas no 

segmento laterais das hastes e todas as dobras seguiam um mesmo sentido (figuras 

26 e 27). 
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Figura 26 – Operador realizando dobras no segmento lateral das hastes. 

 

 

Figura 27 – Dobras das hastes, realizadas no segmento lateral. 

 

Feitas estas primeiras dobras nas hastes, ainda podia-se observar hastes 

maiores e menores e, embora os segmentos laterais das hastes estivessem 

paralelos, eles não seguiam um mesmo alinhamento, necessário para adaptação do 

parafuso disjuntor no corpo de provas. Foi então necessário incorporar uma 

angulação entre as hastes maiores e menores de aproximadamente 35°, para que 
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os segmentos distais de ambas a hastes seguissem um mesmo plano e assim fosse 

possível a adaptação do disjuntor nos blocos de osso artificial fixados nos suportes 

metálicos (figuras 28 a 31). 

 

 

Figura 28 – Angulação entre as hastes de aproximadamente 35 °. 

 

 

Figura 29 – Segmentos laterais das hastes maiores e menores, seguindo um 

mesmo plano. 
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Figura 30 – Seqüência de dobras para adaptação do disjuntor de Hyrax. 

 

 

Figura 31 – Vários disjuntores adaptados e prontos para os testes. 
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Os suportes metálicos foram fixados na máquina de ensaios universais 

EMIC® e a distância entre os suportes metálicos foi ajustada para que ambas as 

hastes direitas e esquerdas dos disjuntores se encaixassem nos orifícios das 

cabeças dos 4 mini-implantes (figuras 32 a 35). 

 

 

 

Figura 32 – Ajuste da distância entre os suportes metálicos. 
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Figura 33 - Ilustração da adaptação da haste do disjuntor à cabeça do parafuso. 

 

 

Figura 34 – Adaptação das hastes as cabeças dos mini-implantes. 
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Figura 35 – As quatro hastes do disjuntor adaptadas nas cabeças dos mini-implantes. 

                  

Para o início dos ensaios, cada conjunto composto por suportes metálicos, 

blocos de osso artificial, mini-implantes e disjuntores era adequadamente montado 

passivamente na máquina de ensaios universais EMIC®. A máquina era zerada, 

através de um painel de controles (figura 36), a cada ensaio mecânico e as 

ativações eram realizadas com ¼ (um quarto) de volta a cada 5 segundos 

aproximadamente, utilizando uma chave própria para ativação de disjuntor Hyrax, 

também fabricada pela Dental Morelli® (figura 37). A cada ativação o parafuso 

disjuntor abria 0,25mm e a cada 4 ativações o parafuso expansor do disjuntor tipo 

Hyrax realizava uma volta completa. 
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Os dados de quantidade de carga acumulada durante ativação eram medidos 

a cada ¼ de volta do parafuso expansor pelo software Tesc, versão 3.01, que colhia 

os dados e formava imediatamente gráficos. As ativações foram feitas até que o 

sistema todo não tivesse mais capacidade de acumular carga.  Ao final de cada teste 

realizado, o motivo pelo qual o aparelho perdia sua eficácia foi anotado, tendo 

variado entre as seguintes razões: deformação da chave de ativação, 

desprendimento do Hyrax dos mini-implantes e deflexão das hastes do parafuso 

expansor. Após os ensaios mecânicos, foi medida com paquímetro digital a 

quantidade de abertura dos disjuntores, em cada um dos corpos de prova (figura 

38). 

 

 

 

Figura 36 – Painel de controle da máquina de ensaios EMIC®. 
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Figura 37 – Chave para ativação de disjuntor Hyrax. 

 

 

 

Figura 38 – Aferição de medidas de abertura dos disjuntores. 
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Após a finalização dos ensaios mecânicos, os mini-implantes foram 

removidos dos blocos de osso artificial, para que fossem analisados visualmente os 

orifícios formados pela introdução dos parafusos no osso artificial e também para 

análise visual dos mini-implantes. Também foi medida com paquímetro digital a 

quantidade de abertura que sofreram os parafusos disjuntores durante os testes. Os 

corpos de prova foram denominados CP1, CP2, CP3, CP4 e CP5 tanto para o grupo 

1 (parafusos com 2,0mm) quanto para o grupo 2 (parafusos com 2,2mm). Após a 

obtenção das informações geradas pelos testes referentes à quantidade de carga 

suportada pelos corpos de prova e quantidade de abertura dos dispositivos 

disjuntores, estas informações foram submetidas a análises estatísticas. 
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5- Resultados 

 

Apenas com objetivo de facilitar a compreensão e visualização dos 

resultados, optou-se por dividi-lo em: Resultados visuais, Resultados dos testes e 

Resultados estatísticos. 

 

5.1 – Resultados visuais 

Na análise visual pós-testes dos orifícios da espuma de poliuretano, ou osso 

artificial, confeccionados com a introdução dos mini-implantes, notou-se que não 

houve deformação perimetral. Isso indicou que a espuma de poliuretano não cedeu 

de forma perceptível, durante os testes, ou não se deformou com o acúmulo das 

forças que eram geradas a cada ativação dos parafusos expansores, em ambos os 

grupos. (Figura 39 a 48). 

 

 
Figura 39 - Blocos de osso artificial do corpo de prova CP1 de 2,0 mm. 
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Figura 40 - Blocos de osso artificial do corpo de prova CP2 de 2,0 mm. 

 

 
Figura 41 - Blocos de osso artificial do corpo de prova CP3 de 2,0 mm. 

 

 
Figura 42 - Blocos de osso artificial do corpo de prova CP4 de 2,0 mm. 
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Figura 43 - Blocos de osso artificial do corpo de prova CP5 de 2,0 mm. 

 

 
Figura 44 – Blocos de osso artificial do corpo de prova CP1 de 2,2 mm. 

 

 
Figura 45 – Blocos de osso artificial do corpo de prova CP2 de 2,2 mm. 
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Figura 46 – Blocos de osso artificial do corpo de prova CP3 de 2,2 mm. 

 

 
Figura 47 – Blocos de osso artificial do corpo de prova CP4 de 2,2 mm. 

 

 
Figura 48 – Blocos de osso artificial do corpo de prova CP5 de 2,2 mm. 
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Na análise visual feita com os mini-implantes após os testes, pode-se verificar 

que alguns parafusos do grupo 1 sofreram leve deformação, enquanto os parafusos 

do grupo 2 não sofreram deformações aparentemente visíveis. Estas deformações 

aparentes no grupo 1 não impediram a conclusão dos testes e nenhum mini-implante 

sofreu fratura visível após sua remoção do bloco de osso artificial (Figura 49 a 58). 

 

 

 
Figura 49 – Mini-implantes do CP1 do Grupo 1. 

 
 
 

 
Figura 50 – Mini-implantes do CP2 do Grupo 1. 
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Figura 51 – Mini-implantes do CP3 do Grupo 1. 

 
 

 

 
Figura 52 – Mini-implantes do CP4 do Grupo 1. 

 
 

 

 
Figura 53 – Mini-implantes do CP5 do Grupo 1. 
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Figura 54 – Mini-implantes utilizados no CP1 do grupo 2. 

 
 

 
Figura 55 – Mini-implantes utilizados no CP2 do grupo 2. 

 
 

 

 
Figura 56 – Mini-implantes utilizados no CP3 do grupo 2. 
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Figura 57 – Mini-implantes utilizados no CP4 do grupo 2. 

 
 

 

 
Figura 58 – Mini-implantes utilizados no CP5 do grupo 2. 

 
 
 

 

5.2 – Resultados dos testes 

 

Os valores de carga resultantes das ativações dos parafusos disjuntores foram 

coletados pela máquina de ensaios mecânicos EMIC® modelo DL 2000, que trabalha 

acoplada a um computador e gerenciada pelo software Tesc versão 3.01. Através 

dos dados coletados obteve-se os resultados mostrados nas tabelas 2 e 3. 
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Tabela 2 – Resultados dos ensaios mecânicos do grupo 1 (2,0 mm). 

Grupo 1 
Corpo de prova Força Máxima (Kgf) 

CP1 18,9 
CP2 21,4 
CP3 19,1 
CP4 20,2 
CP5 18,5 

Número CP´s 05 
Média 19,64 
Desvio Padrão +/- 1,2 
Mínimo 18,56 
Máximo 21,48 

 

Tabela 3 – Resultados dos ensaios mecânicos do grupo 2 (2,2 mm). 

Grupo 2 
Corpo de prova Força Máxima (Kgf) 

CP1 17,0 

CP2 17,0 

CP3 23,1 

CP4 18,9 

CP5 15,8 

Número CP´s 05 

Média 18,35 

Desvio Padrão +/- 2,88 

Mínimo 15,81 

Máximo 23,11 
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Conforme o software TESC, versão 3.01, recebia os dados fornecidos pela 

máquina de ensaios, criava gráficos tipo linha ou tipo segmentos, mostrado nos 

gráficos 1 e 2. 

 
Gráfico 1–Registro da linha de carga/ativação dos corpos de prova (CP) do grupo 1. 

 
Gráfico 2–Registro da linha de carga/ativação dos corpos de prova (CP) do grupo 2. 
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Os corpos de prova de ambos os grupos eram ativados, utilizando chave 

própria para ativação dos parafusos expansores, até que o conjunto não resistisse 

mais ao acumulo de carga, ou seja, por algum motivo perdia sua capacidade de 

expansão.  Ao final de cada teste realizado, o motivo pelo qual o aparelho perdia sua 

eficácia era anotado, e foram os seguintes: 

 

Grupo 1: CP1 – Soltou o Hyrax dos mini-implantes. 

 CP2 - Deformou a chave de ativação 

 CP3 – Soltou o Hyrax dos mini-implantes. 

 CP4 – Deformou a chave de ativação 

 CP5 – Soltou o Hyrax do mini-implante. 

 

Grupo 2: CP1 – Defletiram as hastes do parafuso expansor. 

 CP2 – Deformou a chave de ativação 

 CP3 – Deformou a chave de ativação 

 CP4 – Soltou o Hyrax dos mini-implantes. 

 CP5 –Soltou o Hyrax dos mini-implantes. 

 

Ao final dos testes foram aferidas as medidas de abertura realizada nos 

parafusos expansores, até que o sistema perdesse sua eficácia. O resultado para os 

grupos 1 e 2 é mostrado na tabela 4. 
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Tabela 4 – Medida das aberturas máximas dos disjuntores após os ensaios. 

 

 

 

 

 

 

5.3 – Resultados Estatísticos 

 

Os resultados estatísticos foram divididos em duas partes. A primeira parte diz 

respeito aos valores obtidos de intensidade de carga (C) e a segunda parte aos 

valores medidos de dimensão de abertura dos parafusos expansores (Ab). Portanto, 

na primeira parte deste trabalho experimental, a variável dependente é a intensidade 

de carga e o fator de variação, que é único, é o Diâmetro dos mini-implantes. A 

tabela 5 traz a análise descritiva dos parâmetros estatísticos dos dados. 

 

Tabela 5 - Estatística descritiva e os parâmetros estatísticos dos dados. Variável 

dependente: Intensidade de Carga (C).     

Diâmetros  Amplitude  Mínimo  Máximo  Soma  Média  Erro Padrão Desvio Padrão  Variância  C.V. 

2.0mm  2.92  18.56  21.48  98.15  19.63  0.53  1.20  1.43  6.09% 

2.2mm  7.30  15.81  23.11  91.76  18.35  1.29  2.88  8.28  15.68% 

*C.V. – Coeficiente de Variação; Unidade Experimental = (Kgf). 

 

 Grupo 1 Grupo 2 
CP1 4,87 mm 6,72 mm 

CP2 5,51 mm 6,47 mm 

CP3 5,66 mm 6,48 mm 

CP4 5,04 mm 6,64 mm 

CP5 6,87 mm 5,63 mm 
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O modelo estatístico escolhido para a análise dos dados deste estudo 

experimental foi o teste “t” paramétrico para as duas amostras independentes, sendo 

a variável dependente, intensidade de carga (C) (unidade = Kilogramas força “Kgf”) e 

o fator de variação única, diâmetro do parafuso, em 2 níveis: 2,0mm e 2,2mm.  Antes 

de aplicar a análise estatística às amostras, estas foram avaliadas pelos testes de 

normalidade e homogeneidade. O teste de normalidade avalia se existe uma 

distribuição normal da variável “C” entre os testes, ou seja, se há normalidade na 

distribuição dos dados sob análise. Quando o conjunto de observações é pequeno 

(≤ 50) o teste de normalidade mais utilizado é o de Shapiro-Wilk, mostrado na tabela 

6. 

 

Teste de normalidade 

Tabela 6 – Teste de normalidade de Shapiro-Wilk (SW), para a variável dependente 

(C). 

Variável  gl  Estatística Prob (H0)<W

"C"  10  0.96  0.77 

*gl = Graus de Liberdade 

O teste de normalidade de Shapiro-WIlk (SW) foi não significante (P=0,77), 

apontando que a variável “C” está normalmente distribuída ao nível de 0,05. 

O teste estatístico de homogeneidade serviu para verificar se as diferentes 

amostras, analisando a variável “C”, apresentavam as mesmas características, 

sendo executado sempre para avaliar se a variabilidade das amostras pode ser 

considerada desprezível quando comparada à variabilidade do próprio método de 

ensaio. Realizou-se o teste então como observamos na tabela 7. 

 

Teste de homogeneidade 
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Tabela 7 – Teste de homogeneidade (F), para a variável dependente (C). 

Variável  F  gl1  gl2 

Prob(H0) > 

F 

"C"  0.17  4  4  0.12 

*gl1 = Graus de Liberdade do Numerador; gl2 = Graus de Liberdade do Denominador 

 

 

O teste de homogeneidade (F) para as duas amostras apontou que 

F(4;4)=0.17, P= 0.12, ou seja, não significante, sendo então os dados homogêneos 

ao nível de 0.05. 

Devido aos testes de normalidade e homogeneidade terem mostrado 

resultados não significância estatística, o teste “T” (tabela 8) foi realizado levando-se 

em consideração variâncias equivalentes. 

 

Tabela 8 – Teste “T” independente para os diâmetros de 2.0mm e 2.2mm. Variável 

Independente foi a Intensidade de Carga (C). 

   2.0mm  2.2mm 

Média  19.63  18.35 

Variância  1.43  8.28 

Observações  5  5 

Variância agrupada  4.86   

Hipótese da diferença de 

média  0   

gl  8   

Stat t  0.92   

P(T<=t) bi‐caudal  0.39   

t crítico bi‐caudal  2.31   
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A tabela 8 aponta que o teste “t” entre os grupos de 2,0mm (19.63±1.20a) e 

2,2mm (18.35±2.88a) foi não significante, com valor de T calculado (0.92), menor que 

o valor T crítico tabelado de 2.31. Logo não há diferença estatística entre os dois 

diâmetros de mini-implantes ao nível de 0,05. A não significância estatística do teste 

“t” está representada graficamente na ilustração gráfico 3, pela intercalação dos 

intervalos de confiança. 

 

 
Gráfico 3 - Ilustração comparativa dos intervalos de confiança em 95% dos 

grupos de 2,0mm e 2,2mm, para a Variável Dependente “C”. 

 

 

Na segunda parte dos resultados estatísticos, foi considerado como variável 

dependente, dimensão de abertura (Ab). O fator de variação é único, sendo o 

diâmetro dos mini-implantes. A tabela 9 traz a estatística descritiva dos parâmetros 

estatísticos dos dados obtidos com os testes. 
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Tabela 9 - Estatística descritiva e os parâmetros estatísticos dos dados. Variável 

dependente: Dimensão de Abertura (Ab). 

Diâmetros  Amplitude  Mínimo  Máximo Soma Média Erro Padrão  Desvio Padrão  Variância  C.V. 

2.0mm  2.00  4.87  6.87  27.95 5.59  0.35  0.79  0.62  14.06%

2.2mm  1.09  5.63  6.72  31.94 6.38  0.20  0.44  0.19  6.84% 

*C.V. – Coeficiente de Variação; Unidade Experimental = (mm) 

 

O modelo de teste estatístico escolhido para a análise dos dados de 

dimensão de abertura dos parafusos expansores foi o teste “t” paramétrico para as 

duas amostras independentes, sendo a variável dependente, a dimensão de 

abertura (Ab) (unidade = milímetros “mm”) e o fator de variação único, o diâmetro 

dos mini-implantes, em dois níveis: 2,0mm e 2,2 mm. As amostras também foram 

submetidas aos testes de normalidade e homogeneidade, antes de serem usadas no 

teste “t”, como mostramos abaixo: 

 

 

Teste de normalidade 

Tabela 10 – Teste de normalidade de Shapiro-Wilk (SW), para a variável dependente 

(Ab). 

Variável  gl  Estatística Prob(H0)<W

Ab  10  0.90  0.20 

*gl = Graus de Liberdade 

 

O teste de normalidade se Shapiro-Wilk (tabela 10) foi não significante 

estatisticamente (P = 0.20), apontando que a variável “Ab” está normalmente 

distribuída ao nível de 0.05. 

 

 



89 

 

 

Teste de homogeneidade (F) 

Tabela 11 – Teste de homogeneidade, para a variável dependente (Ab). 

Variável  F  gl 1  gl 2 

Prob(H0) > 

F 

Ab  3.24  4  4  0.28 

*gl1 = Graus de Liberdade do Numerador; gl2 = Graus de Liberdade do Denominador 

 

 

O teste de homogeneidade para as duas amostras (tabela 11) apontou que 

F(4;4)=3.24,P=0.28, não significante estatisticamente, sendo então os dados 

homogêneos ao nível de 0,05. 

Devido a não significância estatística dos testes de normalidade e 

homogeneidade, o teste “t” foi realizado levando-se em consideração variâncias 

equivalentes e mostrado na tabela 12. 

 

Tabela 12 – Teste “t” independente para os diâmetros de 2,0mm e 2,2mm. Variável 

independente, dimensão de Abertura (Ab). 

   2.0mm  2.2mm 

Média  5.59  6.38 

Variância  0.62  0.19 

Observações  5  5 

Variância agrupada  0.40   

Hipótese da diferença de 

média  0   

gl  8   

Stat t  ‐1.98   

P(T<=t) bi‐caudal  0.08   

t crítico bi‐caudal  2.31   
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A tabela 12 afirma que o teste “t” entre os grupos de 2,0mm (5.59±0.79a) e 

2,2mm (6.38±0.44a) foi não significante, com valor de “t” calculado (-1.98), menor 

que o valor “t” crítico tabelado de 2.31. Logo, não há diferença estatisticamente 

significante entre os dois diâmetros ao nível de 0,05. A não significância mostrada no 

teste “T” está representada por ilustração no gráfico 4, pela intercalação dos 

intervalos de confiança. 

 
Gráfico 4 – Ilustração comparativa dos intervalos de confiança em 95% dos 

grupos de 2.0mm e 2.2mm para a variável dependente “Ab”. 

Ainda analisando os resultados dos testes, pôde-se conferir quantas ativações 

eram aplicadas a cada corpo de prova até que este alcançasse seu limite máximo de 

acúmulo de carga (pico das linhas nos Gráficos 1 e 2). Estes dados foram obtidos 

através da contagem dos ápices dos gráficos de linha e verificou-se uma média de 

ativações de 20,2 para o grupo 1 e 22,2 para o grupo 2, como mostrado na tabela 

13. 
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 Tabela 13 – Número de ativações realizadas para os limites de valores máximos de 

carga, de acordo com os diâmetros dos mini-implantes. 

 Nº de ativações na carga máxima 

2.0 mm 

Nº de ativações na carga máxima 

2.2 mm 

CP1 19 22 

CP2 21 19 

CP3 20 19 

CP4 21 29 

CP5 20 22 

Média 20,2 22,2 
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6. DISCUSSÃO 

 

Durante a fase de planejamento de um tratamento ortodôntico, uma das 

primeiras preocupações do ortodontista é a correção de deformidades transversais 

presentes no arco dentário. Segundo Capelozza Filho e Silva Filho (1987), Siqueira, 

Almeida e Henriques (2002) é imprescindível que as bases apicais mantenham um 

bom relacionamento transversal entre si. Devido à presença da sutura palatina 

mediana no osso maxilar e a possibilidade do rompimento dessa sutura corrigir 

transversalmente as atresias nessa região, a principal forma de correção nas 

deformidades transversas maxilares é a expansão rápida da maxila. 

O primeiro relato de expansão rápida da maxila foi descrito por Angel (1860), 

que constatou a abertura da sutura palatina mediana por meio de evidências 

clínicas, como o alargamento da base óssea maxilar e o aparecimento de diastema 

entre os incisivos centrais superiores. Por falta de estudos sobre o assunto ou 

desinteresse dos ortodontistas da época, pois o assunto era bastante controverso 

nesta época, a terapia foi esquecida e após quase um século, o tema voltou a ser 

estudado, graças a experimentos realizados principalmente por Krebs (1959), 

Korkhaus (1960), Haas (1961),e Haas (1965). 

Os aparelhos ortodônticos utilizados atualmente para promover a abertura da 

sutura palatina mediana podem ser dento-suportados ou dento-muco-suportados e 

seus efeitos sobre as estruturas de suporte e dentes de apoio mostram a cada nova 

pesquisa, reações indesejáveis que colocam em discussão a real viabilidade deste 

procedimento, do modo como está sendo feito. Segundo Haas (1980), Capelozza 

Filho e Silva Filho (1997), Pearson E Pearson (1999), Reed, Ghosh e Nanda (1999), 
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Sarkis Filho, Sarkis e Santos (2002), Olmez, Akin e Karaçai (2007), 

Rungcharassaeng (2007) uma das primeiras reações que podem ser constatadas 

com a disjunção apoiada em dentes ou em dentes e mucosa palatina é a inclinação 

para vestibular dos dentes que servem de apoio para os aparelhos disjuntores, ou 

seja,  ocorre um movimento ortodôntico indesejado. Com a introdução da tomografia 

computadorizada, as investigações científicas sobre os efeitos da ERM nos dentes 

de suporte e periodonto foram enriquecidas. Segundo Garib et al. (2005) e Garret et 

al (2008) em avaliações tomográficas, o movimento ortopédicos nos casos de 

disjunção maxilar dento-apoiada ocorre na proporção de metade a um terço do total 

da abertura do parafuso expansor, ficando o restante da abertura responsável pelo 

movimento ortodôntico, normalmente indesejado durante a disjunção rápida da 

maxila. O ganho de dimensão transversal maxilar por movimento ortopédico diminui 

à medida que a idade do paciente, ou a maturidade esquelética aumenta. Ainda 

explorando tomografias computadorizadas, Garib et al (2006), Rungcharassaeng 

(2007), Garret et al. (2008), constataram que a disjunção maxilar apoiada em dentes, 

causa alterações ósseas, como diminuição da tábua óssea vestibular e um aumento 

da tábua óssea palatina, no processo alveolar da maxila, em pacientes que foram 

submetidos a disjunção palatina com aparelhos convencionais apoiados em dentes. 

Também conseguiram constatar que a disjunção palatina convencional causa uma 

diminuição de altura da crista óssea alveolar. 

Devido ao grande movimento ortodôntico envolvido nas disjunções maxilares , 

a recidiva de parte da expansão se torna esperada, segundo Linder-aronson e 

Lindgren (1979), Basdra, Zoller e Komposh (1995), Capelozza Filho e Silva Filho 

(1997), Siqueira, Almeida e Henriques (2002), Garret et al (2008), sendo necessário 

ao ortodontista promover uma sobrecorreção, sem ter como prever se a quantidade 
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dessa sobrecorreção será suficiente, ou seja, não existe meios de mensurar com 

precisão o total de recidiva que irá acontecer, uma vez que vários autores como 

Haas (1961), Haas (1980), Biederman (1968),Basdra, Zoller e Komposch (1995), 

Scanavini et al. (2006) defendem a idéia que quanto maior for a consolidação da 

sutura palatina mediana, que ocorre com a maturação do osso palatino, menores 

serão os efeitos ortopédicos da disjunção palatina e maiores os efeitos ortodônticos, 

causando assim oscilações na quantidade de recidiva presente após a aplicação 

desta terapia.  

Uma das propostas deste trabalho é apresentar aos ortodontistas uma nova 

maneira de realizar a expansão rápida da maxila, sem apoio do aparelho disjuntor 

em dentes. Este novo método de disjunção maxilar tem como diferencial a 

ancoragem esquelética e disjunção maxilar sem assistência cirúrgica, indicado para 

pacientes jovens, com a sutura palatina mediana ainda não solidificada. 

A primeira tentativa relatada na literatura para se obter ancoragem esquelética 

em ortodontia foi realizada por Gainfforth e Higley (1945), infelizmente sem sucesso, 

mais a idéia de se conseguir realizar forças ortodônticas apoiando-se somente em 

osso havia sido lançada. Kanomi (1987) revisou vários trabalhos que mostravam 

novas tentativas de ancoragem esquelética, utilizando diversos tipos de material e 

de variadas formas, instalados em diferentes locais da cavidade bucal, contudo, 

trabalhos como os apresentados por Chun et al.(2009), Squeff et al. (2008), Park, 

Lee e Kwon (2005) e Liou, Pai e Lin (2004) nos mostram que os dispositivos 

confeccionados em titânio e com características próprias para serem utilizados na 

clinica de ortodontia ganharam a aprovação nesta especialidade e, vem sendo 

utilizados em larga escala, com inúmeras publicações científicas comprovando sua 

eficácia, como foi mostrado por Favero, Brollo e Bressan, em 2002.  
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Embora os mini-implantes ortodônticos já estejam integrados no arsenal de 

recursos auxiliares a disposição do ortodontista, não existe relatos de sua utilização 

como ancoragem para um sistema de disjunção maxilar, como este que estamos 

propondo neste experimento. 

Trabalhos como os de Harzer, Schneider E Gedrange (2004), Tausche et al. 

(2007) mostraram ancoragem esquelética utilizando implantes osseointegráveis, 

porém em casos onde a assistência cirúrgica foi utilizada como recurso facilitador da 

diminuição da resistência óssea à disjunção palatina. Segundo estes autores, o 

movimento ortodôntico nestes casos diminuiu, evitando assim grande parte da 

recidiva, por conta do sistema de ancoragem utilizado ser apenas esquelético e ter 

ocorrido a cirurgia prévia à terapia. A utilização de ancoragem esquelética parcial 

com implantes não ósseointegráveis e sem assistência cirúrgica foram relatados por 

Garib et al. (2007) e Garib et al. (2008) e segundo os autores esta distribuição da 

ancoragem entre dentes e osso periodontal também minimizou os efeitos colaterais 

da disjunção palatina. Embora a utilização de implantes como ancoragem 

esquelética seja eficiente, autores como Favero, Brollo e Bressan (2002), Ohmae et 

al. (2001) e Kanomi (1987) discursam sobre as dificuldades clínicas da utilização de 

implantes como ancoragem esquelética, uma vez que o paciente é submetido a uma 

cirurgia anterior a disjunção palatina, para instalação do implante, o que é 

desnecessário, se a ancoragem esquelética for realizada com mini-implantes. Outro 

fator importante é o desconforto para o paciente. Além do desconforto de passar por 

um procedimento cirúrgico extra, os implantes são mais calibrosos que os mini-

implantes, causando assim, maior irritação na cavidade bucal. Outro aspecto que se 

pode considerar, com relação à utilização de implantes como ancoragem 

esquelética, é que sua utilização necessita da prestação de serviços de um 
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implantodontista, o que poderia gerar custos extras ao pacientes, tanto na instalação 

dos implantes quanto na remoção destes. Sugere-se pela utilização de mini-

implantes como ancoragem esquelética, um procedimento mais simples, onde o 

próprio ortodontista será capaz de instalar e remover os componentes de 

ancoragem, simplificando assim todo o processo de disjunção maxilar. 

Uma das primeiras perguntas que necessitariam ser respondidas com relação 

à utilização dos mini-implantes como ancoragem esquelética é se estes seriam 

capazes de suportar as forças produzidas durante a disjunção palatina. Segundo 

Capelozza Filho e Silva Filho (1997), Siqueira, Almeida e Henriques (2002), Garib et 

al. (2008), Chaconas e Caputo (1982), Krebs (1959), Korkhaus (1960), Haas (1961), 

Haas (1965) durante o processo de disjunção maxilar, forças residuais são geradas 

a cada ativação, podendo acumular durante todo o procedimento aproximadamente 

7.000 gramas imediatamente antes do rompimento da sutura palatina mediana, em 

pacientes jovens.  Nesta pesquisa se verificou que, in vitro, o sistema de ancoragem 

esquelética suportou forças maiores que as exigidas durante a disjunção maxilar, em 

todos os corpos de prova avaliados independentemente da espessura de mini-

implante utilizada. Obtive-se média de 19.630 gramas no grupo de mini-implantes 

com 2,0 mm e média de 18.350 gramas no grupo de mini-implantes com 2,2 mm. 

Como o sistema de ancoragem com parafusos de 2,2 mm de diâmetro é mais rígido 

que o de 2,0 mm, suspeitou-se que ocorreu dissipação e transferência de forças 

mais rapidamente para as partes menos rígidas deste novo sistema disjuntor, uma 

vez que o ponto de maior fragilidade do sistema não estaria nos mini-implantes. Por 

essa razão, o grupo de mini-implantes de 2,2 mm obteve médias inferiores durante 

os testes, já que o principal motivo da interrupção de cada ensaio foi a soltura do 
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parafuso Hyrax dos mini-implantes, ou a deformação da chave de abertura do 

parafuso Hyrax. 

A escolha do diâmetro dos mini-implantes utilizados neste experimento 

científico foi aleatória, uma vez que não se tem como referência outros trabalhos 

testando mini-implantes com carga incidindo de forma semelhante à que foi utilizada 

neste experimento. Como o mini-implante de maior calibre comercializado 

atualmente é o de 2,0 mm e só se tem como referência para disjunção maxilar a 

utilização de implantes, que são sempre mais calibrosos, optou-se em utilizar no 

experimento o diâmetro de 2,0 mm e um de calibre maior, neste caso o de 2,2 mm. 

Utilizou-se nesta pesquisa quatro mini-implantes em cada corpo de prova, por 

se acreditar que facilitaria a dissipação da força durante os testes, assim como é 

utilizado no sistema de ancoragem dento-suportado dos disjuntores convencionais. A 

utilização de quatro apoios facilitou também a adaptação dos disjuntores Hyrax na 

cabeça dos mini-implantes, uma vez que os disjuntores Hyrax possuem quatro 

hastes próprias para serem adaptadas ao sistema de ancoragem. 

O parafuso expansor Hyrax utilizado neste experimento tem como abertura 

total 11 mm, e cada quarto de volta, que considera-se como uma ativação, 

corresponde a 0,25 mm de abertura do parafuso expansor. Segundo Capelozza 

Filho E Silva Filho (1997), Haas (1961), Haas (1965), Siqueira, Almeida e Henriques 

(2002) a sutura palatina mediana, durante a terapia de expansão rápida da maxila, 

se rompe por volta da terceira ou quarta volta completa do parafuso expansor, ou 

seja, depois de doze a dezesseis ativações, gerando assim 3 mm a 4 mm de 

abertura do parafuso Hyrax. Neste novo sistema de ancoragem óssea proposto, com 

utilização de mini-implantes, no auge do acúmulo das cargas expansoras, alcançou-
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se uma média de 20,2 ativações para o grupo de mini-implantes de 2,0 mm e média 

de 22,2 ativações para o grupo de mini-implantes de 2,2 mm. Esta quantidade de 

ativações também é superior às encontradas na literatura e que seriam necessárias 

para a abertura da sutura palatina mediana. Quanto à quantidade de abertura 

conseguida no parafuso expansor Hyrax, mediu-se nos ensaios mecânicos uma 

média de 5,59 mm para o grupo de mini-implantes de 2,0 mm e 6,38 mm para o 

grupo de 2,2 mm, medidas estas também superiores as relatadas na literatura 

científica.  

O novo sistema de expansão rápida da maxila, sem auxílio de osteotomia 

maxilar e, apoiado exclusivamente em mini-implantes, demonstrou laboratorialmente 

que é capaz de suportar a quantidades de ativações necessárias ao rompimento da 

sutura palatina mediana e gerar dessa forma, intensidades de carga de força e 

abertura do parafuso Hyrax, superior às exigidas para a utilização da terapia de 

disjunção maxilar.  Como este trabalho de pesquisa científica tem características 

mecânicas laboratoriais e a utilização do  sistema proposto demonstrou ser viável 

dentro do protocolo experimental realizado. Clinicamente, estudos futuros com 

utilização in vivo deverão ser realizados e seus resultados divulgados para a 

comunidade ortodôntica. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

Baseando-se na metodologia aplicada e nos resultados obtidos, este 

experimento pode concluir que: 

• O sistema avaliado suportou forças compatíveis com as necessárias à 

expansão rápida da maxila, considerando-se as características in vitro que 

formaram os corpos de prova; 

• Ocorreu estabilidade visual na estrutura de suporte dos mini-implantes, o osso 

artificial. Quanto aos mini-implantes, no grupo 1, visualmente alguns sofreram 

ligeira deformação estrutural, o que clinicamente não seria significante, ainda 

mais levando-se em conta que os mini-implantes sofreram forças superiores 

às necessárias para disjunção palatina em pacientes jovens; 

• Os sistemas expansores com mini-implantes de 2,0mm ou 2,2mm 

apresentaram comportamento estatístico semelhante quanto à quantidade de 

carga acumulada, independentemente de suas espessuras; 

• A quantidade de abertura do parafuso expansor foi estatisticamente 

semelhante nos dois grupos avaliados, 2,0 e 2,2mm. 
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ANEXO A – Comprovante de Aprovação na Comissão de Ética em 

Pesquisa. 

 
 
 
Anexo B – Certificado de calibração da célula de carga da 
máquina de ensaios EMIC®. 



 

 

 
 
 

 
 
 
Anexo C: Normas técnicas da ASTM internacional para uso de espuma 
de poliuretano. 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


