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RESUMO 
Objetivos: Este estudo objetivou avaliar a resistência ao cisalhamento de esporão 
colado, em dentes decíduos e permanentes; comparar as complicações clínicas de 4 
diferentes aparelhos no tratamento precoce da mordida aberta anterior (MAA) e 
ainda, avaliar a estabilidade 5 anos após o término do tratamento.  
Material e Métodos: Realizou-se ensaio mecânico de resistência ao cisalhamento 
em 80 corpos de prova preparados com molares humanos (40 decíduos e 40 
permanentes) que receberam esporões colados e os resultados avaliados por meio 
do ANOVA a 2 critérios. Para a etapa clínica, foram avaliados 99 prontuários de 
pacientes com MAA, tratados com 4 diferentes aparelhos e os dados relacionados à 
quantidade total e a frequência de complicações clínicas, descritos e comparados 
por meio dos testes Qui-quadrado e Kruskal-Wallis (pós-teste de Dunn). Ainda, 23 
indivíduos com MAA, foram tratados por um período de 12 meses e acompanhados 
durante 5 anos pós-tratamento. Realizou-se o teste ANOVA para medidas repetidas 
com pós-teste de Bonferroni para as variáveis cefalométricas iniciais, finais e após 5 
anos. A influência entre a recidiva e a presença de hábitos e tipo de aparelho foi 
calculada por meio dos testes ANOVA fatorial e ANCOVA.  
Resultados: Não houve diferença na resistência ao cisalhamento entre dente 
decíduo e permanente (p=0,116); porém verificou-se diferença para o tipo de malha 
nos dentes permanentes (p<0,001). Não houve interação entre os fatores (substrato 
x malha, p=0,227). Na etapa clínica, 66,7% dos pacientes apresentaram 
complicação clínica, com diferença significativa (p<0,0001) entre os grupos, sendo o 
grupo E aquele que apresentou a maior mediana. Ainda, de forma geral, os grupos 
apresentaram baixa frequência de complicações. Não houve diferença na incidência 
de complicações entre aparelhos fixos ou removíveis (p>0,094). A correção média 
da MAA foi de 3,59mm e após 5 anos, o overbite médio foi de 1,15mm, onde apenas 
um paciente (4,3%) apresentou recidiva clinicamente significante. A presença de 
hábito bucal deletério e a severidade inicial do overbite influenciaram a recidiva 
(p<0,05); enquanto o tipo de aparelho utilizado não influenciou a estabilidade 
(p>0,05).  
Conclusão: Pode-se concluir que os esporões colados possuem resistência ao 
cisalhamento adequada ao uso clínico, tanto em dentes decíduos, quanto 
permanentes, apesar dos resultados clínicos demonstrarem moderada frequência de 
quebras e descolagens. Verificaram-se complicações clínicas nos 4 aparelhos 
avaliados para o tratamento da MAA e não há diferença entre aparelhos fixos e 
removíveis para a incidência de complicações. Ainda, o tratamento precoce da MAA 
apresenta alta estabilidade dos resultados (95,7%). Os hábitos bucais deletérios 
devem ser eliminados para se obter correção e estabilidade em longo prazo. 
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Interceptora, Resistência ao Cisalhamento 
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ABSTRACT  
 

Objectives: This study aimed to evaluate the shear bond strength of spurs,bonded 
at deciduous and permanent teeth; to compare the clinical complications of 4 
different devices in the early treatment of the anterior open bite (AOB) and to 
evaluate the 5 years stability after the end of treatment. 
Material and Methods: Shear bond strength test was performed on 80 specimens 
prepared with human molars (40 deciduous and 40 permanent) that received bonded 
spurs and the results were evaluated using 2-way ANOVA. For the clinical phase, 99 
records of patients with AOB treated with 4 different devices were evaluated and data 
related to the total amount and frequency of clinical complications were described 
and compared using the Chi-square and Kruskal-Wallis tests (post-test of Dunn). 
Furthermore, 23 AOB subjects were treated during 12-months period and followed up 
for 5 years post treatment. Repeated measures ANOVA with Bonferroni post-test 
was performed for the initial, final and after 5 years cephalometric variables. The 
influence between relapse, the presence of oral habits and type of devices was 
calculated using the factorial ANOVA and ANCOVA tests. 
Results: There was no difference in shear bond strength between deciduous and 
permanent teeth (p = 0.116); however, there was a difference in the type of mesh in 
permanent teeth (p <0.001). There was no interaction between the factors (substrate 
x mesh, p = 0.227). At the clinical phase, 66.7% of the patients presented clinical 
complications, with a significant difference (p <0.0001) between groups, whereas 
group E presented the highest median. In general, the groups presented a low 
frequency of complications. There was no difference in the incidence of complications 
between fixed or removable appliances (p> 0.094). Mean AOB correction was 3.59 
mm and after 5 years the mean overbite was 1.15 mm where only one patient (4.3%) 
had a clinically significant relapse. The presence of deleterious oral habit and the 
initial severity of the overbite influenced relapse (p <0.05); while the type of device 
used did not influence stability (p> 0.05). 
Conclusion: It can be concluded that bonded spurs have shear bond strength 
adequate for clinical use, both in deciduous and permanent teeth, although clinical 
results demonstrate a moderate frequency of fall-offs. Clinical complications were 
observed in the 4 devices evaluated for the treatment of AOB and there was no 
difference between fixed and removable appliances for the incidence of 
complications. Furthermore, the early treatment of AOB presents a high stability of 
the results (95.7%). Deleterious oral habits should be eliminated for long-term 
correction and stability. 
 
Key-words: Open bite, Orthodontic Appliances, Orthodontics, Interceptive, Shear 
Strength 
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1 INTRODUÇÃO  

A mordida aberta anterior (MAA) é definida pela deficiência vertical 

na relação oclusal, resultando em ausência de trespasse entre os dentes 

antagonistas1 o que causa grande comprometimento nas funções mastigatória e 

fonatória, além de prejudicar a estética e afetar a autoestima do paciente, 

justificando sua correção. 

Na literatura ortodôntica alguns autores1-6 afirmam que o tratamento 

da MAA não é tarefa fácil, devido à necessidade de associar técnicas mecânicas 

com motivação pessoal e eliminação de hábitos. Diversos autores6-10 recomendam o 

período final da dentadura decídua e início da dentadura mista para se obter 

melhores resultados e estabilidade, restabelecendo as funções musculares e 

propiciando um crescimento normal das estruturas faciais. Ainda, a colaboração por 

parte do paciente e dos pais representa um papel importante no sucesso do 

tratamento, tanto no uso de aparelhos removíveis quanto fixos. 

Embora as características dentoesqueléticas associadas a MAA 

possam induzir os profissionais à escolha de diferentes protocolos e aparelhos, a 

prática clínica e a viabilidade da conduta terapêutica devem ser levadas em 

consideração11. Diversos estudos11-21 tem observado bons resultados no fechamento 

da MAA, em pacientes em crescimento, com a utilização de diferentes dispositivos.  

Após atingir o propósito da correção, a estabilidade pós-tratamento é 

uma questão importante a ser explorada, pois ainda representa um desafio para os 

ortodontistas23,24. Embora a literatura apresente resultados de estudo da estabilidade 

do tratamento ortodôntico e cirúrgico da MAA6,23-31, a maioria observa apenas os 

efeitos imediatos pós-tratamento, emergindo a necessidade de avaliações em longo 

prazo32, 33. 

Ainda, apesar dos autores11,19,21 relatarem problemas com os 

aparelhos para o tratamento precoce da MAA, até o momento nenhum trabalho 

verificou as possíveis complicações clínicas.  

Dentre os dispositivos, o esporão colado apresenta-se como um 

método rápido e de baixo custo, demonstrando uma opção de tratamento para MAA 

evidenciado na literatura para tratamento nas fases de dentadura mista e 

permanente19,21. No entanto, não há estudos mecânicos da resistência ao 



13 

 

 

cisalhamento do esporão colado. 

Portanto, este estudo possui três objetivos: avaliar a resistência ao 

cisalhamento dos esporões colados na face palatina/lingual de molares decíduos e 

permanentes; comparar a frequência de complicações clínicas do tratamento 

precoce da MAA e comparar entre as modalidades fixas (esporão e grade fixa) e as 

removíveis (mentoneira e grade); e avaliar a estabilidade em longo prazo do 

tratamento precoce da MAA após 5 anos do término do tratamento. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

Com a finalidade de contextualizar os diversos aspectos científicos e 

compilar as principais questões associadas à MAA, dividiu-se este capítulo em 

tópicos, de acordo com a sequência descrita abaixo: 

 Mordida Aberta Anterior 

 Tratamento 

 Estabilidade 

 Complicações dos aparelhos para tratamento da MAA 

 Esporão colado 

2.1 MORDIDA ABERTA ANTERIOR 

O termo “mordida aberta” foi mencionado pela primeira vez por 

Carabelli em 1842, apud Parker (1971)34. A mordida aberta é definida pela 

deficiência vertical na relação oclusal, o que resulta em ausência de trespasse entre 

os dentes antagonistas1. Pode ser observada em uma região limitada ou, raramente, 

em todo o arco dentário35. Ocorre com mais frequência na região anterior, sendo 

definida assim pela ausência de trespasse vertical entre as bordas incisais dos 

dentes superiores e inferiores, enquanto os dentes posteriores mantêm contato 

oclusal. 

Para Watson (1981)36, a mordida aberta pode ser dividida conforme 

seu envolvimento com suas bases ósseas, podendo ser classificada em: 

dentoalveolar, na qual os componentes esqueléticos do indivíduo estão 

relativamente normais; e esquelética, na qual existe discrepância na base do crânio, 

mandíbula e/ou maxila. 

Para Ursi e Almeida (1990)37 a MAA pode ser classificada de acordo 

com o componente envolvido, dividindo a mordida aberta em: dentária, quando a 

erupção normal dos dentes anteriores é obstruída, mas não envolve o processo 

alveolar; dentoalveolar, quando ocorre o comprometimento do desenvolvimento 

ósseo, por algum fator causal bloqueando-o; esquelética, quando ocorre uma 

displasia craniofacial com características verticais. Seu padrão é semelhante, porém 

a severidade é variável. 
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A etiologia da mordida aberta é multifatorial e apresenta papel 

importante no diagnóstico, pois sua determinação é fundamental para obter sucesso 

no tratamento. Entretanto, cabe ao ortodontista verificar o fator primordial desta 

displasia em cada caso. Dentre os fatores relacionados, destacam-se: hipertrofia dos 

tecidos linfáticos, problemas esqueléticos, trauma e a presença de hábitos bucais 

deletérios36. Nesse sentido, diversos autores1, 2, 4, 6, 9, 35-43 discorreram a respeito dos 

fatores que contribuem para o desenvolvimento desta má oclusão. 

Para Subtelny e Sakuda (1964)1, a MAA apresenta como fatores 

etiológicos geralmente associados: deficiência de crescimento vertical posterior, 

crescimento muscular desproporcional ou função muscular anormal e hábitos de 

sucção digital. 

Segundo Parker (1971)34, mesmo bem documentada na literatura, a 

etiologia da mordida aberta requer bastante atenção dos ortodontistas, 

especialmente no que diz respeito à dinâmica e à complexa relação de crescimento 

alveolar, que pode eventualmente sofrer fortes pressões exercidas nos dentes e 

osso alveolar, pela língua e musculatura peribucal, que coordenam o fechamento 

bucal na deglutição. 

Nahoum (1971)42 comparou cefalometricamente um grupo de 

pacientes com mordida aberta à um grupo controle com oclusão normal, verificando 

que a altura facial superior era menor no grupo com mordida aberta, porém a altura 

facial inferior estava aumentada. Em outro estudo publicado no ano seguinte41, 

verificaram que o componente posterior da face influencia o desenvolvimento da 

MAA, particularmente no segmento posterior da mandíbula, sendo o plano oclusal 

superior igual ao do grupo controle, mas a altura facial inferior estava aumentada e a 

altura alveolar posterior da mandíbula diminuída nos portadores da displasia (ramo 

mais curto e ângulo goníaco obtuso). 

Segundo Kim (1974)4 a etiologia da mordida aberta pode ser 

esquelética, resultado de um padrão esquelético desfavorável, ou adquirida, 

causada por sucção digital e/ou interposição lingual. O autor destacou, ainda, que o 

músculo da língua é bem versátil e consegue se adaptar rapidamente às estruturas 

anatômicas. Nos casos de MAA é natural que a língua repouse mais inferior e 

anteriormente na tentativa de obter o selamento da cavidade bucal na deglutição. 

A postura lingual desempenha importante papel na etiologia da 
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MAA. Kravanja et al. (2018)44, em um estudo com o objetivo de apresentar 

diagnósticos funcionais, utilizando a avaliação ultrassonográfica tridimensional 

(US3D) da postura da língua em repouso, verificaram que 81,2% das crianças pré-

escolares com MAA apresentaram postura inadequada no assoalho bucal. 

Assim, o desenvolvimento multifatorial da mordida aberta deve-se, 

provavelmente, não apenas a um fator isolado, mas a uma combinação de muitas 

variáveis operando dentro de um potencial de crescimento inerente de cada 

indivíduo37. 

Ainda, há que se ressaltar que, além das alterações dentárias e 

esqueléticas que interferem no crescimento e desenvolvimento normal das 

estruturas faciais, a MAA é uma das más oclusões que apresenta maior 

comprometimento estético-funcional, dificultando a apreensão e corte de alimentos e 

a pronúncia de alguns fonemas9. 

Esta má oclusão pode apresentar diferentes severidades, conforme 

os componentes envolvidos45 e dependendo de sua etiologia, apresentará um 

prognóstico favorável ou desfavorável46. O tratamento precoce da mordida aberta, 

realizado durante a dentadura decídua ou mista, tem sido preconizado por reduzir a 

necessidade de tratamento na dentadura permanente e facilitar a correção da MAA. 

Diversos métodos de tratamento podem ser encontrados na literatura45. 

Para Graber (1959)40, os hábitos deletérios são considerados 

normais nos primeiros anos de vida, e tendem a diminuir gradualmente a sua 

intensidade até desaparecer, com o desenvolvimento e a maturação da criança. 

Nesses casos, o dano causado geralmente é temporário, restrito ao segmento 

anterior e permite a autocorreção da má oclusão, quando removido precocemente 

até os 4 anos de idade.  

Almeida et al. (2000)47 mencionaram a função de sucção como 

atitude instintiva dos mamíferos que a utilizam para a aquisição do nutriente 

necessário para a vida. A sucção digital, de chupetas e de lábios podem se 

estabelecer e prolongar-se para uma fase além da dentição decídua e promover 

alterações oclusais, como a MAA.  

A prevalência de hábitos de sucção de dedo ou de chupeta atinge 

30% das crianças com até 3 anos de idade e das crianças que prolongam o hábito, a 

MAA está presente em 78,5%48. Caso haja interrupção do hábito de sucção 
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precocemente, o equilíbrio no desenvolvimento das estruturas e funções do sistema 

estomatognático se reestabelece e ocorre prevenção, correção ou melhora das 

diversas más oclusões, incluindo a MAA. A interposição lingual pode agravar e 

perpetuar a MAA, mesmo com a interrupção dos hábitos de sucção, sendo fator 

importante no diagnóstico desta má oclusão12.  

O hábito de interposição lingual pode ser a causa da MAA ,devido ao 

pressionamento atípico (primário) ou uma adaptação da língua, para permitir o 

selamento durante a deglutição em casos de uma MAA preexistente (secundário)47. 

2.2 TRATAMENTO 

Em geral, quando é causada por algum hábito deletério, a mordida 

aberta corrige-se espontaneamente com a eliminação do hábito35. Nesse sentido, a 

criança deve ser estimulada pelos pais e ortodontistas a abandonar o hábito9. 

Dependendo do grau de severidade, os casos em que não há a remoção 

espontânea, é necessária a utilização de um aparelho ou associar diferentes 

dispositivos que permitam a correção da mordida aberta ainda em idade precoce1. 

Dentre eles, destacam-se os esporões, a grade removível e a grade fixa1, 6, 7, 9, 34. 

Outras modalidades terapêuticas visam o controle do crescimento vertical da face49-

51 e o posicionamento lingual normal3, 9, 37.  

Para Subtelny e Sakuda (1964)1 isto pode ser conseguido pelo uso 

de uma grade palatina para ambos os propósitos, servindo como barreira para os 

dedos e prevenindo que a língua se mova para a região da mordida aberta durante a 

função.  

Henriques et al. (2000)9 sugerem que a interceptação na dentadura 

decídua ou mista possa ser realizada por meio da utilização da grade palatina, fixa 

ou removível, que deve se estender até a região cervical dos incisivos inferiores. A 

grade deve ser longa o suficiente para impedir que durante a deglutição a língua 

passe sob ela37. Para Huang et al. (1990)6, o uso da grade deve ser de pelo menos 

6 meses ou até que a mordida aberta esteja corrigida, com overbite positivo de 2 a 3 

milímetros6, 9. 

Haryett et al. (1967)52 trataram 66 crianças com mais de quatro anos 

que apresentavam hábito de sucção digital prolongada, utilizando arco palatino, 
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esporões soldados e orientação psicológica para abandono do hábito, durante um 

período de 10 meses. Verificaram que a utilização dos esporões era uma forma 

eficaz de tratamento, e ainda, que os efeitos causados pelo tratamento psicológico 

não foram significantes na remoção do hábito.  

Parker (1971)34 utilizou esporões soldados às bandas dos incisivos. 

Para esse autor, as vantagens do uso dos esporões soldados são: maior liberdade 

no posicionamento da língua, redução do tratamento fonoaudiológico, possibilidade 

de ajustes progressivos, uso concomitantemente ao tratamento corretivo, maior 

rigidez, possibilidade do acréscimo de esporões menores em casos persistentes e 

menor trauma. 

Em um paciente motivado, que sinceramente quer interromper o 

hábito, o aparelho servirá como “recordatório” e o ajudará a interrompê-lo. Mas se o 

hábito for compulsivo, então um tratamento com orientação psicológica está 

indicado37. No entanto, no estudo realizado por Haryett et al. (1967)52, onde crianças 

com hábitos de sucção prolongada foram agrupadas e algumas receberam 

tratamento psicológico para a remoção do hábito, não houve efeitos significantes. 

Ainda, não houve relação da remoção do hábito com o desenvolvimento de 

“manias”. Esses resultados corroboraram com os resultados de Graber (1959)40, o 

qual afirmou que a tentativa de interrupção do hábito não está relacionada ao 

aparecimento de outros hábitos. 

Huang et al. (1990)6 trataram a mordida aberta com e sem a 

associação da grade palatina ao tratamento corretivo fixo em pacientes em fase de 

crescimento, e compararam a um grupo sem crescimento tratado apenas com 

aparelho corretivo fixo. Vverificaram recidiva em 17,4% dos casos em crescimento, 

com idade média de 9,7 anos. Dessa forma, sugeriram que se a mordida aberta for 

causada ou mantida por posicionamento lingual, as modificações na postura da 

língua podem aumentar a estabilidade dos casos tratados6. As crianças que 

apresentam esta má oclusão deglutem com a língua posicionada no espaço da 

mordida aberta para alcançar um selamento adequado5, 35. 

Para Gershater (1972)3, uma grade palatina pode ser reforçada com 

esporões e utilizada para o tratamento da mordida aberta causada pela sucção 

digital ou má função da língua. Os métodos geralmente empregados na tentativa de 

corrigir um padrão de deglutição anormal na mordida aberta, são a terapia 
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miofuncional ou a mecânica, que limitam a posição e a atividade da língua3. 

Em alguns casos, é necessária a remoção do tecido linfático que 

pode estar hipertrofiado, causando obstrução da nasofaringe e orofaringe, e 

impedindo a respiração normal, o que direciona a língua a uma posição mais anterior 

em repouso. Assim, a remoção do tecido aumentado permitirá o reposicionamento 

da língua e a subsequente erupção dos incisivos1. 

Uma mordida aberta em potencial pode ser evitada pelo tratamento 

adequado das tonsilas palatinas e faríngeas, nos estágios precoces de crescimento 

e desenvolvimento3, 37. Ainda, a reeducação das funções musculares da língua e dos 

lábios, realizada por um fonoaudiólogo com terapia miofuncional após o tratamento 

ortodôntico, exerce papel fundamental na manutenção dos resultados9.  

Com relação ao tratamento, há que se determinar se a mordida 

aberta é resultante de um padrão esquelético ou algum problema adquirido4. A 

análise cefalométrica apresenta papel fundamental no diagnóstico e tratamento, pois 

auxilia na determinação do padrão de crescimento e do grau de envolvimento dos 

elementos ósseos e dentários37. A correção pode resultar em mudanças no ângulo 

do plano mandibular e no irrompimento dos incisivos34.  

Uma rotação para trás da mandíbula, geralmente leva a um aumento 

da altura facial anterior, posicionamento para trás do mento e o desenvolvimento de 

uma MAA53. Para Pearson (1978)53, forças intrusivas nos segmentos posteriores 

podem prevenir o aumento da altura facial anterior em pacientes com tendência de 

crescimento horário da mandíbula. Isso ocorre em função do pressionamento dos 

centros de crescimento ósseos e por retardar a erupção dos dentes posteriores 

forçando o ligamento periodontal. 

Para English (2002)50, o tratamento bem sucedido da mordida aberta 

deve iniciar na dentadura decídua ou mista. Considera o controle vertical com o uso 

de mentoneira um fator importante no tratamento de pacientes hiperdivergentes. 

Iscan et al. (2002)51 obtiveram sucesso no tratamento da mordida 

aberta dentária e esquelética com a utilização de mentoneira com tração vertical, o 

que produziu efeitos como a diminuição do ângulo do plano mandibular, rotação 

anterior da mandíbula e extrusão dos incisivos inferiores. Para Iscan et al. (2002)51, 

o aumento da dimensão vertical em mordidas abertas esqueléticas produz limitações 

no tratamento, produzindo resultados insatisfatórios e recidivas, até mesmo nos 
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tratamentos com terapia ortopédica funcional.  

Frankel e Frankel (1983)16 compararam o tratamento da mordida 

aberta esquelética com um aparelho ortopédico funcional para treinamento do 

selamento labial (Frankel Regulator – FR4) com um grupo controle não tratado. 

Neste estudo, verificaram alterações esqueléticas na proporção da altura facial 

anterior superior e inferior, e na proporção da alturas faciais anterior e posterior, o 

que favoreceu o fechamento da mordida. Ainda, o grupo controle manteve-se ou 

piorou. Os autores verificaram que o tratamento era efetivo e poderia ser empregado 

em casos com deficiência postural. Assim como Erbay et al. (1995)17, que 

encontraram movimento para cima e para frente da mandíbula em casos na 

dentadura mista tratados com aparelho de Frankel para melhorar o selamento labial 

(FR4), ao contrário do grupo controle, onde houve crescimento espontâneo para trás 

e para baixo. Essas alterações provenientes do tratamento, colaboraram para o 

fechamento da mordida e a obtenção de overbite correto, sendo que o grupo 

controle apresentou correção espontânea, porém em quantidade menor e não 

suficiente para o correto fechamento da mordida. No entanto, também verificaram 

alterações dentárias significantes em relação ao grupo controle: diminuição do 

desenvolvimento vertical alveolar posterior superior; retrusão e inclinação palatina 

dos incisivos superiores, decorrentes de possível intrusão dos molares e do escudo 

labial, respectivamente. 

Defraia et al. (2007)54 verificaram pouca eficiência do aparelho 

Bionator na correção da mordida aberta comparado a um grupo controle não tratado. 

O uso do dispositivo modificado para a mordida aberta produziu suave melhora 

esquelética; porém, pouco efeito dentário favorável no controle da extrusão dos 

dentes posteriores.  

Pedrin et al. (2006)14 obtiveram sucesso em 80% de seus casos de 

MAA tratados precocemente com grade palatina removível associada ao uso de 

mentoneira por 12 meses. Os resultados do estudo foram estritamente dentários, 

não havendo alteração esquelética com o uso do controle vertical. Os casos tratados 

foram comparados a um grupo controle não tratado, com características iniciais 

semelhantes. Verificaram uma correção média de 5,01 mm da mordida aberta, 

enquanto o grupo controle apresentou 1,38 mm de autocorreção. Os efeitos 

dentários de retrusão e extrusão dos incisivos superiores e inferiores no tratamento 
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foram significativamente diferente do grupo controle, entretanto os molares 

superiores sofreram maior extrusão no grupo tratado e os molares inferiores 

apresentaram alterações similares. 

Torres et al. (2006)13 encontraram resultados semelhantes aos de 

Pedrin et al. (2006)14 para os casos tratados com grade palatina removível, 

associada ao uso de mentoneira para controle vertical por um período de 12 meses 

comparado a um grupo controle não tratado. Entretanto, os resultados nos dentes 

posteriores não mostraram diferenças significativas em relação ao grupo controle 

não tratado. As diferenças se restringiram à mudanças dentárias, não sofrendo 

alterações significantes nos componentes esqueléticos e no perfil tegumentar; 

porém, os resultados dentários foram suficientes para corrigir a mordida aberta com 

aumento médio de 3,86 mm no overbite em pacientes em crescimento. 

Torres (2012)55 comparou cefalometricamente as alterações obtidas 

no tratamento precoce da mordida aberta com grade fixa e removível, ambos com 

associação de mentoneira. Seus resultados não foram significantes tanto na 

erupção, como na mesialização dos molares. No entanto, houve diferença 

significante na extrusão dos incisivos superiores e no aumento do overbite para o 

grupo com grade fixa, sendo mais efetivo no fechamento da mordida. A grade fixa 

provocou menor inclinação palatina dos incisivos superiores e inclinação lingual dos 

incisivos inferiores, o que favoreceu o aumento do overjet. 

Cassis et al. (2012)12 realizaram um estudo clínico prospectivo para 

avaliar a alterações cefalométricas na correção da MAA em pacientes em 

crescimento utilizando esporões colados nas faces palatina e lingual dos incisivos 

centrais, associados ao uso de mentoneira. O tratamento resultou em correção de 

86% dos casos, com diminuição no ângulo goníaco e aumento do overbite pelo 

desenvolvimento dentoalveolar dos incisivos superiores e inferiores.  

Canuto et al. (2016)21 em um estudo randomizado multicentro 

comparou o tratamento com esporões colados ao com esporões bandados 

convencionais e ainda, à um grupo controle. Verificaram que ambos os dispositivos 

promoveram resultados similares na correção da MAA, no entanto, os esporões 

colados tiveram maior aceitação por parte dos pacientes nos primeiros dias.  

Leite et al. (2016)19 avaliaram a correção do overbite com grade 

palatina fixa e esporão lingual colado no tratamento precoce da MAA na dentadura 
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mista (resultado primário) assim como a sua influência nas medidas cefalométricas 

dentárias e esqueléticas (resultados secundários). Concluíram que os dispositivos 

utilizados são simples e efetivos para o tratamento da MAA, com vantagens dadas à 

grade palatina. Embora os esporões linguais tenham uma ação positiva na MAA 

(53,8% dos pacientes com overbite positivo ao final do tratamento) na fase de 

dentadura mista, não possui um efeito comparado ao da clássica grade palatina 

(100% efetiva nos pacientes deste grupo), ao menos no período avaliado. Um 

estudo subsequente poderá avaliar a estabilidade em longo prazo das alterações 

observadas nesta amostra.  

Rossato et al. (2018)11 analisaram as alterações dentoalveolares 

produzidas em 12 meses por quatro aparelhos distintos para o tratamento da MAA e 

concluíram que todos os protocolos de tratamento testados promoveram alterações 

dentárias, principalmente na região anterior, com movimentos extrusivos e correção 

da inclinação dos incisivos, o que colaborou para a redução média de 3,1mm da 

MAA. No estudo, a grade palatina fixa demonstrou maior impacto nos incisivos, com 

ligeira diferença em relação à grade removível, seguido pelos esporões e 

mentoneira. Ainda, verificaram quebras e descolagens, especialmente no grupo 

tratado com esporão colado, o que pode limitar sua utilização clínica. 

2.3 ESTABILIDADE 

Após atingir o propósito da correção, a estabilidade pós-tratamento é 

uma questão importante a ser explorada. Recidiva ou instabilidade refere-se à 

tendência de reincidência da má oclusão após o tratamento32. Sugere-se, que a 

estabilidade seja reportada como a porcentagem de pacientes com alteração 

significativa após o tratamento em relação à abordagem realizada. “Altamente 

estável” refere-se à condição de que menos que 10% dos pacientes têm uma 

alteração significativa após o tratamento, e “estável” que menos que 20% dos 

pacientes têm uma alteração significativa após o tratamento e que a maioria não 

teve grandes alterações pós-tratamento26, 56. 

No caso específico da MAA, o parâmetro clínico utilizado por alguns 

autores para avaliação da estabilidade é denominado “recidiva clinicamente 

significante”, que se apresenta quando existe um overbite negativo entre os incisivos 
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superiores e inferiores na avaliação pós-tratamento24, 29, 57-59.  

Greenlee et al. (2011)32 realizaram uma meta-análise com o objetivo 

de revisar e compilar evidências da estabilidade de terapias cirúrgicas e não 

cirúrgicas para a MAA. Afirmaram que um número relativamente pequeno de artigos 

são encontrados publicados referentes a este tema. Relataram que a maioria dos 

estudos possui sérios problemas como a falta de poder devido ao pequeno tamanho 

das amostras e variáveis de confusão, ausência de cegamento nas medições e 

deficiência nos métodos estatísticos32. A escassez e a qualidade dos estudos de 

acompanhamento do período pós-tratamento não permitem traçar uma conclusão 

baseada em evidências sobre a questão de estabilidade e tratamento mais efetivo 

da MAA32, 45.  

O primeiro estudo, de longo prazo, que avaliou a estabilidade da 

MAA em um grupo de pacientes foi o de Lopez-Gavito et al. (1985)23, que avaliaram 

a resposta de participantes submetidos ao tratamento ortodôntico em um período de 

contenção de, no mínimo, 9,5 anos. Mais de 35% dos pacientes tratados, 

demonstraram no pós-tratamento a MAA de 3mm ou mais, menor altura do terço 

facial superior, maior altura do terço facial inferior e menor altura facial posterior. A 

magnitude da MAA pré-tratamento, ângulo do plano mandibular e qualquer outro 

parâmetro individual dentofacial não foram identificados como predictores confiáveis 

da estabilidade pós-tratamento.  

Resultados agrupados de estudos sobre a estabilidade mostram 

razoável índice de sucesso pós-tratamento da MAA com abordagens cirúrgicas 

(82%) e não-cirúrgicas (75%)32. A recidiva em longo prazo pode ser atribuída aos 

efeitos resultantes do tratamento ou às alterações fisiológicas na dentição ou nos 

tecidos bucais, fatores estes, não identificados nos estudos publicados sobre o 

assunto33.  

A obtenção de um overbite positivo durante o tratamento é um fator 

importante para a manutenção da correção após a finalização ortodôntica, creditada 

à mudança da postura ou a posição lingual. Em estudo retrospectivo sobre 

estabilidade da MAA após a correção com o uso de grade palatina, realizado em 

pacientes com e sem crescimento, 17,4% dos pacientes em crescimento exibiram 

recidiva, enquanto no grupo sem crescimento foi de 0%. Entretanto, todos os 

pacientes que atingiram um overbite positivo durante o tratamento, mantiveram esta 
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condição pós-tratamento60.  

A influência do crescimento intrínseco aliada aos resultados obtidos 

com a grade palatina removível associada à mentoneira em jovens com dentadura 

mista, foi sugerida como responsável pela melhora no overbite, após 

acompanhamento de 15 meses, em 12 pacientes tratados31. Este mesmo estudo 

prospectivo mostrou que os incisivos inferiores apresentaram significante 

vestibularização no grupo tratado, provavelmente pela ação da língua após remoção 

da grade palatina. Também houve maior extrusão dos incisivos inferiores no grupo 

controle, pela falta de contato com os incisivos superiores, bem como a extrusão dos 

molares inferiores. O equilíbrio muscular e a melhora oclusal permitidos após o 

tratamento da MAA contribuem para a estabilidade, satisfazendo as necessidades 

funcionais, estéticas e sociais dos jovens tratados31.  

A “recidiva clinicamente significante”, avaliada em diversos 

trabalhos24, 57-59, varia de acordo com o tratamento e a idade dos pacientes tratados. 

O tratamento precoce com esporões associados à mentoneira, após três anos da 

finalização, mostrou que 96% dos pacientes tratados apresentaram estabilidade29. O 

tratamento da MAA na dentição permanente, em pacientes submetidos ou não a 

extrações mostra diferenças em relação à estabilidade. As alterações no overbite e 

outras variáveis analisadas pós-tratamento mostrou que o tratamento com extrações 

promoveu maior estabilidade da correção da MAA24, mantendo-se estável em 61,3% 

dos pacientes não submetidos a extração61 e em 74,2% naqueles que fizeram 

extração57.  

A postura mais anterior da língua tem sido apontada como o 

principal agente de recidiva por diferentes autores61, 62, afirmando que os esporões 

talvez sejam o tratamento mais adequado para o problema. O estudo clínico e 

retrospectivo de Cassis et al.(2018)29 sugere que a língua apresentou um novo 

posicionamento durante o tratamento com esporões colados e mentoneira, que se 

manteve no período pós tratamento, garantindo a estabilidade.  

A correlação entre a magnitude inicial e a quantidade de correção da 

MAA com a recidiva do tratamento ortodôntico não foi encontrada em estudos de 

Cassis et al.(2018)29 e Janson et al.(2003)61, discordando dos resultados de Freitas 

et al (2004)57, que mostraram correlação positiva entre as alterações no overbite e 

alterações na altura dentoalveolar dos incisivos superiores pós-tratamento com a 
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quantidade inicial de overbite.  

Ainda em relação ao tratamento da MAA na dentadura permanente, 

a avaliação da terapêutica com ajuste oclusal mostrou 66,7% de estabilidade58. 

Comparando com outros estudos de estabilidade com e sem extrações de pacientes 

com dentadura permanente24, 57, 61, observa-se que esta má oclusão apresenta um 

grande potencial de recidiva, independentemente do tipo de tratamento. Em 

pacientes tratados com ajuste oclusal, a recidiva é primariamente consequência da 

extrusão dos dentes posteriores em resposta ao restabelecimento do balanço 

fisiológico. Adicionalmente a estes mecanismos, hábitos musculares podem 

contribuir para essa recidiva; devendo ser também investigados58. 

Remmers et al (2008)63, em estudo retrospectivo, avaliaram 

resultados do tratamento e a estabilidade em longo prazo de 52 pacientes com MAA 

e buscaram identificar fatores preditivos para ambos. Após 5 anos, 44% dos 

pacientes apresentaram MAA e, segundo os autores, nenhuma variável pré-

tratamento pode predizer essas alterações.  

Zuroff et al. (2010)25 avaliaram alterações ocorridas após o tempo 

médio de 14 anos do tratamento de 64 pacientes com MAA. Os autores dividiram a 

amostra em 3 grupos para avaliar a estabilidade: (I) grupo contato: com overbite 

positivo e contato incisal; (II) grupo trespasse: com overbite, mas sem contato incisal 

e; (III) MAA: overbite negativo. Os sujeitos do grupo MAA apresentaram um aumento 

significantemente maior no overjet quando comparado ao grupo contato, e o grupo 

contato apresentou um aprofundamento maior do overbite quando comparado ao 

grupo MAA. Como outros autores23, 63, o referido estudo não conseguiu predizer 

quais pacientes poderiam ser estáveis ou instáveis com base nas características 

apresentadas no pré-tratamento. 

2.4 COMPLICAÇÕES DOS APARELHOS PARA TRATAMENTO DA MAA  

De acordo com Silva et al. (2015)64, uma das considerações mais 

importantes ao se selecionar um aparelho ortodôntico, é a frequência das 

complicações e as possíveis implicações financeiras e de aumento de tempo para o 

ortodontista e para o paciente. A complicação clínica é preocupante, pois gera 

consultas adicionais para os pacientes, com desconforto associado, perda de horas 
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e tempo de trabalho e custo financeiro adicional para o consultório ortodôntico e/ou 

para a família do paciente. 

Lentini-Oliveira et al. (2014)65 realizaram uma revisão sistemática 

com o objetivo de avaliar tratamentos ortodônticos e ortopédicos para correção da 

MAA em crianças. Além dos resultados obtidos nas diversas modalidades de 

tratamento, outros resultados devem ser avaliados, como tolerabilidade, custo e 

satisfação do paciente. 

Em um estudo comparativo, entre grades palatinas removíveis e 

fixas no tratamento de mordida aberta, Torres et al. (2014)55 afirmaram que os 

dispositivos removíveis dependem ainda da adesão do paciente ao uso. No entanto, 

em muitos casos, proporciona maior conforto do que os fixos, pois os pacientes 

podem começar a usar o aparelho gradualmente e podem ser removidos para as 

refeições e higiene bucal, o que seria favorável do ponto de vista psicológico. 

Canuto et al. (2016)21 ao comparar os efeitos produzidos por 

esporões colados ou bandados afirmaram que alguns aspectos devem ser 

considerados na seleção do aparelho. Estes aspectos foram relacionados à 

conveniência clínica e frequência de intercorrências clínicas. Apesar dos bons 

efeitos dos esporões colados, realçaram que a cautela é imperativa no uso deles, 

pois podem ocasionalmente cair e serem aspirados para os pulmões ou engolidos. 

Enfatizaram que isso também deve ser considerado durante a seleção do aparelho. 

Para Leite et al. (2016)19, entre as vantagens dos esporões colados 

estão: a simplicidade, o custo e a fácil colaboração do paciente. Mas, além de um 

desempenho menor na obtenção de correção em comparação com a grade palatina, 

as desvantagens incluem a possibilidade de que ele se solte ou caia e seja engolido, 

assim como a irritação da ponta da língua. 

Para Pisani et al. (2016)66 em uma revisão sistemática do tratamento 

da MAA na dentadura mista, relataram as complicações clínicas reportadas nos 

estudos revisados como efeitos colaterais e custos. Entre eles, encontraram relatos 

de higiene oral prejudicada, possibilidade de quebras de esporões e efeitos 

indesejados no padrão esquelético, como ocorrência de mordida cruzada posterior 

unilateral, aumento do ângulo goníaco e rotação horária da mandíbula. No entanto, 

afirmaram que nenhum estudo realizou análise de custo-benefício. 

Albogha et al. (2015)67, desenvolveram um estudo clínico 
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prospectivo com o objetivo de determinar as diferenças entre duas modalidades de 

tratamento para MAA de pacientes em crescimento. As modalidades de tratamento 

envolveram o uso de “bite-blocks” magnéticos (MBB) ou aparelho de intrusão rápida 

dos molares (RMI) aplicados com “bite-blocks” posteriores. Ambos os aparelhos 

dificultaram a higiene bucal, necessitando de cuidados especiais durante a duração 

do tratamento. Para os autores, este problema é comum a todos os tipos de “splints” 

cimentados e “bite blocks”, incluindo o expansor rápido de McNamara. 

Dowsing, Murray e Sandler (2015)68, 69 discorreram sobre 

emergências ortodônticas, que, embora relativamente infrequentes, ocorrem tanto 

com dispositivos fixos quanto com os removíveis. Para os autores, a maioria dos 

pacientes submetidos a tratamento ortodôntico terá apenas alguns problemas 

durante o período de terapia. Destacam as intercorrências como: fratura de grampos 

de retenção; fratura do componente ativo (grade palatina); fratura do corpo de 

acrílico; problemas relacionados à higiene do aparelho; e possível aspiração ou 

ingestão de um componente ortodôntico. Problemas gerais com aparelhos 

removíveis incluem ainda: dificuldades iniciais com a fala; produção excessiva 

temporária de saliva; e desconforto geral inicial. Esses sintomas logo passarão 

depois que o paciente se acostumar com o aparelho, portanto, todo paciente deve 

ser incentivado a perseverar. Se algum desses problemas persistir por mais de 

alguns dias, é mais do que provável que o paciente não esteja usando o aparelho 

por um período suficiente para se acostumar com ele, o que certamente 

comprometerá o resultado do tratamento.  

2.5 ESPORÃO COLADO 

O esporão colado lingual70 é um acessório ortodôntico fixo idealizado 

com base nos princípios dos esporões tradicionais, utilizado no tratamento da 

deglutição atípica por pressionamento lingual, podendo ser aplicado tanto no arco 

superior como no inferior. Este esporão apresenta base com uma malha na sua 

parte posterior, para colagem nas superfícies linguais dos incisivos superiores e/ou 

inferiores, soldado a essa base apresenta duas hastes afiladas, com as 

extremidades levemente arredondadas. Segundo a literatura12, 19, 21, 70, consiste em 

um método rápido e de baixo custo. Ainda, permite o desenvolvimento normal da 
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região dentoalveolar anterior, uma vez que, impede o hábito de sucção digital, a 

interposição lingual e a postura anteriorizada da língua na posição de repouso71. 

Diversos estudos clínicos randomizados11, 12, 18, 19, 21, 62, 71 verificaram 

que os esporões foram efetivos no tratamento da mordida aberta na dentadura 

mista. Insabralde et al. (2016)18, verificaram melhora da mordida aberta com o uso 

da grade palatina removível (97,5%), esporões (84,5%) e mentoneira (48,8%). 

Rossato et al. (2018)11, demonstraram que os esporões colados foram tão efetivos 

no tratamento da MAA na dentadura mista quanto outros dispositivos (grade palatina 

fixa, grade palatina removível e mentoneira). Contudo, ainda faltam pesquisas que 

avaliem este dispositivo na dentadura decídua. 

Os dentes decíduos apresentam quantidade de colágeno 

aparentemente menor ao microscópio ótico (MO), menor porcentagem de Ca e P, 

menor espessura de esmalte e dentina, maior densidade numérica de prismas e 

dentina peritubular mais delgada quando comparados aos dentes permanentes, o 

que poderia influenciar na adesão72. 

Abu Alhaija; Irshaid, e Alwahadni (2012)73, comparando a resistência 

ao cisalhamento de braquetes colados aos dentes decíduos e permanentes, 

observaram que a falha de adesão esmalte/interface adesiva ocorreu com maior 

frequência nos grupos de dentes decíduos, enquanto o fracasso na interface 

adesiva/braquete foi verificado com maior frequência no grupo de dentes 

permanentes. Nogueira et al. (2005)74 e Cassis et al. (2012)12 descrevem a utilização 

mais usual dos esporões colados nas dentaduras mista e permanente, pois a boa 

adesão desses acessórios aos dentes permanentes permite sua utilização segura 

para o tratamento da MAA.  

Os resultados encontrados em um estudo recente de Rossato et al. 

(2018)11 colaboram com os relatos de Canuto et al.(2016)21, em que as descolagens 

acontecem e estas devem ser levadas em consideração pelo clínico devido à 

possibilidade desta falha ocasionar um dano à saúde do paciente. 

O esporão ou reeducador lingual já é relatado na literatura12,21 para 

tratamento ortodôntico interceptador da MAA nas dentaduras mista e permanente, 

no entanto, não existe na literatura até o momento, estudos que avaliem a 

resistência ao cisalhamento dos esporões colados. Ainda, esporões colados na face 

lingual de dentes decíduos comparados aos dentes permanentes, com vistas a 
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verificar a viabilidade da utilização deste acessório para o tratamento da MAA na 

dentadura decídua também se faz necessário. 
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3 PROPOSIÇÃO 

Baseado no exposto, este estudo foi composto por duas etapas: 

uma laboratorial e outra clínica e dispostos em 3 artigos, que visam verificar os 

aspectos laboratoriais e clínicos do tratamento precoce da MAA, conforme objetivos 

específicos descritos a seguir: 

3.1 ETAPA LABORATORIAL 

3.1.1 Avaliar a resistência ao cisalhamento de dois modelos de esporão colado, em 

dentes decíduos e permanentes. 

3.2 ETAPA CLÍNICA 

3.2.1 Comparar as complicações clínicas de 4 diferentes aparelhos utilizados para o 

tratamento precoce da MAA. 

3.2.2 Avaliar a estabilidade em longo prazo do tratamento precoce da MAA após 5 

anos do término do tratamento. 
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4 ARTIGO 1 

RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE ESPORÕES COLADOS EM DENTES 

DECÍDUOS E PERMANENTES 

 

RESUMO:   

Objetivo: Avaliar a resistência ao cisalhamento do esporão lingual colado, em 
diferentes substratos (decíduo e permanente) e com diferentes malhas.  
Material e Métodos: Foram preparados 80 corpos de prova com molares humanos 
(40 decíduos e 40 permanentes). Os dentes receberam esporões colados e foram 
divididos igualmente em 4 grupos: D1, dentes decíduos, esporões Morelli; D2, 
dentes decíduos, esporões 3M Oral Care; P1, dentes permanentes, esporões 
Morelli; P2, dentes permanentes, esporões 3M Oral Care. Realizou-se ensaio 
mecânico de resistência ao cisalhamento em máquina de teste universal EMIC, com 
velocidade de 0,5mm/min. Ainda, verificou-se o Índice de Remanescente Adesivo 
(IRA). Os resultados obtidos entre os substratos e as diferentes malhas foram 
comparados por meio do teste ANOVA a 2 critérios. Para todos os testes foi adotado 
α=5% e IC 95%. 
Resultados: Não houve diferença na resistência ao cisalhamento no que se refere 
ao substrato (decíduo x permanente, p=0,116); porém verificou-se diferença para o 
tipo de malha nos dentes permanentes, com P1 apresentando resistência superior 
ao P2 (p<0,001). Não houve interação entre os fatores (substrato x malha, p=0,227). 
Verificou-se que os dentes decíduos apresentaram menor quantidade de 
remanescente adesivo aderido à superfície de esmalte em relação aos dentes 
permanentes. Ainda, observou-se que o fator malha influenciou o IRA, pois os 
grupos D1 e P1 apresentaram escores mais baixos (0 e 1, respectivamente), 
enquanto que os grupos D2 e P2 apresentaram maior frequência do escore 3. 
Contudo, os valores obtidos para ambos os substratos e malhas são aceitáveis do 
ponto de vista clínico.  
Conclusão: Os esporões colados possuem resistência ao cisalhamento adequada 
ao uso clínico, tanto em dentes decíduos quanto permanentes, apesar das 
diferenças entre as malhas testadas. Contudo, estudos clínicos são necessários 
para atestar a utilização destes acessórios, avaliando possíveis riscos relacionados 
à descolagem. 
 
Palavras-chave: Mordida aberta, Aparelhos Ortodônticos, Ortodontia, Ortodontia 
Interceptora, Resistência ao Cisalhamento 
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SHEAR BOND STRENGTH OF LINGUAL SPURS BONDED IN DECIDUOUS AND 

PERMANENT TEETH 

 

ABSTRACT:   

Objective: To evaluate the shear bond strength of the bonded lingual spur, in 
different substrates (deciduous and permanent) and with different meshes. 
Material and Methods: 80 specimens were prepared with human molars (40 
deciduous and 40 permanent). The teeth received bonded spurs and were equally 
divided into 4 groups: D1, deciduous teeth, Morelli spurs; D2, deciduous teeth, spurs 
3M Oral Care; P1, permanent teeth, Morelli spurs; P2, permanent teeth, 3M Oral 
Care spurs. A mechanical test of shear bond strength was performed in a EMIC 
universal test machine with a head speed of 0.5mm / min. Also, the Adhesive 
Remnant Index (ARI) was verified. The results obtained between the substrates and 
the different meshes were compared by means of the 2-way ANOVA test. For all 
tests, α = 5% and 95% CI were used. 
Results: There was no difference in shear bond strength with respect to the 
substrate (deciduous x permanent, p = 0.116); however, there was a difference in the 
type of mesh in permanent teeth, with P1 showing higher values than P2 (p <0.001). 
There was no interaction between the factors (substrate x mesh, p = 0.227). It was 
verified that the deciduous teeth had less amount of ARI to the enamel surface in 
relation to the permanent teeth. It was also observed that the mesh factor influenced 
the ARI, since the D1 and P1 groups had lower scores (0 and 1, respectively), while 
the D2 and P2 groups showed a higher frequency of score 3. However, the bond 
strength obtained for both substrates and meshes are clinically acceptable. 
Conclusion: Bonded spurs have adequate shear bond strength for clinical use, both 
in deciduous and permanent teeth, despite the difference between the meshes 
tested. However, clinical studies are required to substantiate the use of these 
accessories, assessing possible risks related to fall-off. 

 
Key words: Open bite, Orthodontic appliances, Orthodontics, Interceptive, Shear 
Strength 
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INTRODUÇÃO  

A mordida aberta anterior (MAA) é definida pela deficiência vertical 

na relação oclusal, resultando em ausência de trespasse entre os dentes 

antagonistas1 o que causa grande comprometimento nas funções mastigatória e 

fonatória, além de prejudicar a estética e afetar a autoestima do paciente, 

justificando sua correção2.  

Em geral, quando é causada por algum hábito deletério, a mordida 

aberta corrige-se espontaneamente com a eliminação do hábito3. Nesse sentido, a 

criança deve ser estimulada pelos pais e ortodontistas a abandonar o hábito4. 

Dependendo do grau de severidade, os casos em que não há remoção espontânea, 

é necessária a utilização de um aparelho ou associar diferentes dispositivos que 

permitam a correção da mordida aberta ainda em idade precoce1. 

Existem diversos dispositivos descritos na literatura utilizados para o 

tratamento da MAA5-12. Dentre eles, o esporão colado apresenta-se como um 

método rápido e de baixo custo 9, 10, 13, sendo excelente opção de tratamento por 

permitir o desenvolvimento normal da região dentoalveolar anterior, uma vez que 

impede o hábito de sucção digital, interposição lingual e a postura anteriorizada da 

língua na posição de repouso7, 14, 15. 

O esporão colado ou reeducador lingual é um acessório ortodôntico 

fixo idealizado com base nos princípios dos esporões tradicionais, utilizado no 

tratamento da deglutição atípica por pressionamento lingual, podendo ser aplicado 

tanto ao arco superior como ao inferior7. Este esporão apresenta duas hastes 

afiladas soldadas à uma base com malha para colagem nas superfícies linguais ou 

palatinas13.  

Considerando que este dispositivo já é bastante aceito na literatura 

para tratamento na fase de dentadura mista e permanente 7, 9-12; e a ausência de 

estudos mecânicos deste acessório, o objetivo deste estudo foi comparar a 

resistência ao cisalhamento dos esporões colados na face palatina/lingual de 

molares decíduos e permanentes, com vistas a verificar a viabilidade da utilização 

deste acessório para o tratamento da MAA tanto na dentadura decídua quanto na 

permanente. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Antes do início do estudo, este projeto de pesquisa teve o parecer 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UNOPAR (CAAE: 

52522015.1.0000.0108) (ANEXO A). 

Para calcular o número necessário de amostras para se obter poder 

do teste de 80% ao nível de significância de 5%, utilizaram-se os resultados do 

estudo piloto, resultando na necessidade de 18 amostras para cada grupo. 

Portanto, para este estudo foram selecionados 80 molares humanos 

(40 decíduos e 40 permanentes), sem defeitos visíveis, esfoliados naturalmente ou 

indicados para extração. Todos os dentes incluídos nesta amostra foram obtidos 

após os responsáveis legais terem assinado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para de doação de dentes humanos (APÊNDICES A).  

Após a doação, os dentes foram limpos, desinfetados em solução de 

cloramina à 0,5% por 7 dias e congelados até início do experimento conforme 

indicação da ISO/TS 11405 (2015)16. Para início dos testes, os dentes foram 

embutidos em tubo de PVC com resina acrílica auto-polimerizável, deixando a face 

palatina ou lingual livre e paralela ao eixo vertical por meio do uso de um planificador 

adaptado (Figura 1). As faces palatina ou lingual de todas as amostras foram 

submetidas à profilaxia com pedra-pomes e água, com auxílio de escova tipo 

Robinson (KG Sorensen), montada em contra-ângulo, com baixa velocidade de 

rotação por 20 segundos. As escovas foram substituídas por outras novas a cada 5 

dentes, propiciando padronização na ação mecânica de profilaxia em todos os 

dentes. Em seguida, os dentes foram lavados em água corrente por 10 segundos e 

secos com leves jatos de ar comprimido, livre de óleo, por 20 segundos.  
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Figura 1. Corpo de prova embutido em PVC utilizando planificador adaptado para posicionar a 

superfície palatina ou lingual livre e paralela ao eixo vertical. A) vista lateral; B) vista superior 

 

Após preparação e limpeza iniciais, os dentes foram aleatoriamente 

divididos em 4 grupos (Tabela 1), de acordo com o tipo de malha do esporão colado: 

D1 (n=20, decíduos) esporão lingual Morelli (Morelli Ortodontia, SP, Brasil ref. 

30.60.002); D2 (n=20, decíduos) esporão lingual 3M Oral Care (3M Oral Care, 

Monrovia,CA, USA); P1 (n=20, permanentes), esporão lingual Morelli; P2 (n=20, 

permanentes) esporão lingual 3M Oral Care (Figura 2).  

 

Tabela 1. Distribuição das amostras nos grupos experimentais considerando os dois fatores 

estudados: substrato (D=decíduo e P=Permanente) e malha (1= Morelli e 2= 3M Oral Care). 

VARIÁVEL Substrato 

Malha Dente Decíduo (D) Dente Permanente (P) 

1 D1 (n=20) P1 (n=20) 

2 D2 (n=20) P2 (n=20) 

 
Figura 2. A) Esporão malha Morelli; B) Esporão malha 3M Oral Care 
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Os acessórios foram colados utilizando o sistema adesivo 

Transbond XT (3M Unitek, Monrovia, CA, USA) de acordo com a recomendação do 

fabricante e, para cada amostra, o esporão lingual foi pressionado firmemente para 

ser perfeitamente assentado na superfície do esmalte. Para padronização da força 

aplicada, utilizou-se um Dinamômetro Ortodôntico aplicando 100 g de magnitude de 

força (Morelli -Ref 427172). Durante o período que estava sendo mantido em 

posição foram removidos os excessos de resina com o auxílio de uma sonda 

exploradora. Para polimerização do sistema adesivo, utilizou-se aparelho 

fotopolimerizador Radii Cal, SDI (Dental Limited, Bayswater, VIC, Austrália), 

seguindo a orientação do fabricante. 

Após a colagem, as amostras foram armazenadas durante 24 horas 

em água destilada/deionizada em estufa a 37˚C. Transcorridas as 24 horas, os 

corpos de prova foram adaptados em um cilindro com mordentes regulando sua 

posição, de maneira a receberem o movimento paralelo à face lingual ou palatina 

(Figura 3). O cinzel de cisalhamento foi posicionado na interface acessório/esmalte. 

O ensaio de resistência ao cisalhamento foi realizado em máquina de ensaio 

universal (EMIC DL 2000), regulada para uma velocidade de 0,5 mm/min, célula de 

carga de 50 kgf, até a remoção do acessório (esporão lingual)17. 

 

 
Figura 3. A) Corpo de prova adaptado em um cilindro com mordentes regulando sua posição, cinzel 

paralelo à face dentária; B) Vista aproximada 
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A resistência ao cisalhamento (MPa) foi calculada a partir dos 

resultados obtidos (em N) divididos pela área de adesão. De acordo com os 

fabricantes, as áreas da malha de colagem dos esporões são de 9,4 mm2 e 9,93 

mm2 para os esporões Morelli e 3M Oral Care, respectivamente. 

Os remanescentes adesivos foram visualizados em lupa 

estereoscópica para a determinação do Índice de Remanescente Adesivo (IRA)18, 

seguindo os seguintes critérios: escore 0, ausência de material aderido ao dente; 

escore 1, menos da metade do material aderido ao dente; escore 2, mais da metade 

do material aderido ao dente; escore 3, todo material aderido ao dente, inclusive a 

impressão de malha do acessório. 

 

Tratamento Estatístico 

Os dados da resistência ao cisalhamento (MPa), considerando-se o 

substrato (dente decíduo e dente permanente) e malha (Morelli e 3M Oral Care) 

foram testados quanto à normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk, e comparados por 

meio do teste ANOVA a dois critérios, seguido pelo pós-teste de Tukey. Ainda, o 

índice de remanescente adesivo (IRA) para os grupos experimentais, foram 

expressos por meio de dados descritivos. Os testes estatísticos foram realizados no 

programa BioEstat versão 5.3 (Instituto Marimauá, Belém, Pará, Brasil), e para todas 

as comparações foi adotado o nível de significância de 5% e intervalo de confiança 

(IC) de 95%. 

 

RESULTADOS 

A Tabela 2 demonstra os resultados descritivos obtidos para os 

grupos testados. 

Não houve diferença significante na resistência ao cisalhamento no 

que se refere ao tipo de substrato (decíduo x permanente, p=0,116). Entretanto, 

verificou-se diferença significante ao considerar o fator malha na comparação entre 

os dentes permanentes, sendo o grupo P1 com resistência superior ao grupo P2 

(p<0,001) (Tabela 3). Não houve interação entre os fatores (substrato x malha, 

p=0,227). 
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Tabela 2. Média, desvio-padrão, tensões máxima e mínima para resistência ao cisalhamento dos 

testados (D1= decíduo Morelli; D2= decíduo 3M Oral Care; P1= permanente Morelli; P2= permanente 

3M Oral Care) 

Grupo n Média Desvio-Padrão 
95% Intervalo de Confiança 

Tensão Mínima Tensão Máxima 
Limite Inferior Limite Superior 

D1 20 18,39 5,39 15,350 19,552 10,4 30,9 

D2 20 14,98 7,32 12,202 16,252 4,34 27,9 

P1 20 22,77 5,98 20,352 24,502 13,5 34,2 

P2 20 15,56 8,72 12,952 17,701 7,28 38,9 

 

 

Tabela 3. Resistência ao cisalhamento de esporões colados considerando o substrato (dente decíduo 

x dente permanente) e malha (Morelli x 3M Oral Care): Média, Desvio Padrão, ANOVA a 2 critérios 

seguido pelo teste de Tukey 

Variável Substrato 

p 
Malha 

Decíduo Permanente 

Média (DP)  Média (DP) 

1 18,39 (5,39) Aa 22,77 (5,98) Ab 
0,116 

2 14,98 (7,32) Aa 15,56 (8,72) Aa 

p 0,001*  

Interação 0,227  

Letras maiúsculas iguais (linhas) indicam semelhança entre os grupos para o critério substrato (p=0,116) 
Letras minúsculas diferentes (colunas) indicam diferença significante entre os grupos para o critério malha/marca 
comercial (p<0,001) 
*Diferença estatisticamente significativa (p<0,05) 

 

Com relação ao IRA, verificou-se que os dentes decíduos 

apresentaram menor quantidade de remanescente adesivo aderido à superfície de 

esmalte em relação aos dentes permanentes. Ainda, observou-se que o fator malha 

influenciou o IRA, pois os grupos D1 e P1 apresentaram IRA com escores mais 

baixos (0 e 1, respectivamente), enquanto que para os grupos D2 e P2 verificou-se 

maior frequência do escore 3 (Figura 4).  
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Gráfico 1. Índice de Remanescente Adesivo (IRA) nos grupos avaliados 

 
 

DISCUSSÃO 

Uma vez que a MAA apresenta alta prevalência na dentadura decídua e 

mista, sua correção precoce continua motivo de interesse para a Ortodontia2. A 

intervenção no período final da dentadura decídua e início da dentadura mista tem 

sido recomendada para a obtenção de melhores resultados e estabilidade12.  

A MAA pode ser tratada com diversos dispositivos que auxiliem a remoção do 

hábito e permitam a correção ainda em idades precoces1. O uso dos esporões tem 

sido preconizado desde o início do século XX para permitir o desenvolvimento 

normal da região dentoalveolar anterior, impedindo o hábito de sucção digital, 

interposição lingual e postura anteriorizada da língua19. Com o advento dos 

procedimentos adesivos após a publicação de Buonocore (1955)20 promoveu-se a 

substituição gradual de acessórios ortodônticos bandados para colados à superfície 

do dente, assim como a possibilidade de utilização dos esporões colados às faces 

palatinas ou linguais.  

Nogueira et al. (2005)13 apresentaram a proposta de um dispositivo com duas 

hastes afiladas soldadas à uma base com malha para colagem nas superfícies 
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linguais ou palatinas. As vantagens deste dispositivo tem sido relatadas na literatura 

como simplicidade de instalação e baixo custo7, 9, 10. Apesar dos eficientes resultados 

demonstrados na correção da MAA7, 12 e aceitação por parte dos pacientes10, até o 

desenvolvimento deste estudo, não havia na literatura estudos in vitro que 

comprovassem a propriedade mecânica destes dispositivos.  

Para a segura utilização destes dispositivos em crianças, há que se verificar a 

chance de descolagem desses acessórios. Desta forma, o teste de resistência ao 

cisalhamento é o método mais comumente utilizado para estudos in vitro no intuito 

de determinar a verdadeira força de adesão de determinado sistema adesivo ao 

esmalte17, 21, 22.  

Esta preocupação é relevante, pois os dentes decíduos apresentam 

diferenças em relação aos dentes permanentes, o que poderia influenciar a 

adesão23. Os dentes decíduos apresentam menor porcentagem de Ca e P, menor 

espessura de esmalte e maior densidade numérica de prismas quando comparados 

aos dentes permanentes23. Esta diferença na composição química e histológica 

poderia influenciar na adesão dos esporões, sobretudo se o tempo de 

condicionamento do esmalte for o mesmo. No entanto, o presente estudo verificou 

que não houve diferença significativa entre os substratos (dente decíduo e dente 

permanente). 

Além da composição química, outros fatores podem afetar a resistência ao 

cisalhamento, tais como o tamanho da malha e adequada profilaxia17. Os esporões 

testados no presente estudo apresentam área da base e desenhos de malha 

diferentes. Esses fatores podem ter influenciado os resultados obtidos, uma vez que 

o grupo P1 apresentou resistência ao cisalhamento significantemente maior que o 

grupo P2, mostrando diferença para o fator malha. Com relação à profilaxia, este 

procedimento foi padronizado para todos os grupos e não poderia influenciar os 

resultados do presente estudo. 

Outro aspecto relevante verificado neste estudo se relaciona ao IRA, que 

representa a quantidade de adesivo remanescente verificado no esmalte após a 

descolagem dos acessórios. Os dados do presente estudo demonstraram que o IRA 

observado após descolagem nos dentes permanentes foi maior (maior quantidade 

de adesivo remanescente) em relação aos dentes decíduos, independente da 

malha. Isso aponta para uma maior interação do adesivo com o substrato 



41 

 

 

permanente, de acordo com estudos prévios18, 21. Destaca-se, ainda, que a malha 

influenciou o IRA nos dentes permanentes, uma vez que os esporões com a malha 

3M Oral Care apresentaram maior IRA em comparação aos esporões com malha 

Morelli. Os resultados indicam que no grupo P2 houve maior remanescente adesivo 

na superfície de esmalte em comparação ao grupo P1. Esse resultado, corrobora 

com estudos prévios17, 22 que demonstraram que o tipo de malha dos acessórios 

ortodônticos pode influenciar diretamente sua resistência de união aos dentes 

permanentes. O mesmo resultado não foi verificado no presente estudo para dentes 

decíduos. 

Um estudo prévio de revisão sistemática com meta-análise de estudos in vitro 

demonstrou que a resistência de união de acessórios ortodônticos colados varia de 

3,5 a 27,8 MPa17. Ainda, observa-se que as implicações clínicas dos estudos in vitro 

que avaliam a resistência de união de acessórios ortodônticos geralmente são 

baseadas na recomendação do artigo de Revisão de Literatura de Reynolds 

(1975)24, que descreve valores “clinicamente aceitáveis” entre 6-8MPa. Contudo, 

uma vez que esses valores reportados por Reynolds (1975) não foram de fato 

testados e definidos como suficientes, há que se ter cuidado ao extrapolar valores 

obtidos em estudos in vitro para a prática clínica21, 22.  

Ainda, uma limitação deste estudo se refere à falta da realização da 

termociclagem. No entanto, assim como relatado por Finnema et al. (2010)17 em 

uma revisão sistemática, nem todos os estudos reportaram a realização desta etapa. 

Apesar dos resultados semelhantes entre os substratos, a indicação da 

utilização clínica destes acessórios deve, ainda, avaliar possíveis riscos de 

descolagem e de serem engolidos ou aspirados para os pulmões7, 9-11, sobretudo em 

crianças menores. Por isto, o cuidado deve ser imperativo. 

 

CONCLUSÃO 

  Baseado nos resultados obtidos in vitro, pode-se concluir que os esporões 

colados possuem resistência ao cisalhamento adequado ao uso clínico, tanto em 

dentes decíduos quanto permanentes, apesar das diferenças entre as malhas 

testadas. 
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5 ARTIGO 2 

ESTUDO RETROSPECTIVO DAS COMPLICAÇÕES CLÍNICAS DURANTE O 

TRATAMENTO PRECOCE DA MORDIDA ABERTA ANTERIOR COM 4 

APARELHOS 

 

RESUMO:   

Objetivo: Comparar as complicações clínicas de 4 diferentes aparelhos utilizados 
para o tratamento precoce da mordida aberta anterior (MAA).  
Material e Métodos: Foram avaliados 99 prontuários de pacientes de ambos os 
sexos, com média de idade de 8,4±0,8 anos, Classe I com MAA, tratados com 4 
diferentes aparelhos: Esporão colado (E, n=25), Mentoneira (M, n=25), Grade Fixa 
(GF, n=25) e Grade Removível (GR, n=24). Dados relacionados à quantidade total e 
frequência de complicações clínicas ocorridas no período de 12 meses foram 
descritos e comparados por meio dos testes Qui-quadrado e Kruskal-Wallis (pós-
teste de Dunn) (α = 5%, IC = 95%). 
Resultados: 66,7% dos pacientes apresentaram alguma complicação clínica ao 
longo do período avaliado. Com relação à quantidade total das complicações por 
paciente, houve diferença significativa (p<0,0001) entre os grupos, sendo o grupo E 
aquele que apresentou quantidade de complicações por paciente (E=2; M=1; GF=0; 
GR:1). Ainda, de forma geral, os grupos apresentaram baixa frequência de 
complicações (1 a 3); somente no grupo E, 8% dos pacientes apresentaram 
frequência moderada de complicações (4 a 6). Considerando os tipos de aparelho 
(fixo ou removível), não houve diferença na incidência de complicações (p>0,094). 
Conclusão: Verificaram-se complicações clínicas nos 4 aparelhos avaliados para o 
tratamento da MAA. No entanto, essas complicações apresentaram baixa frequência 
durante o período avaliado. Além disso, não houve diferença entre aparelhos fixos e 
removíveis para a incidência de complicações clínicas; porém, os aparelhos 
removíveis apresentaram maior abandono ao tratamento. 
 
Palavras-chave: Mordida aberta, Aparelhos Ortodônticos, Ortodontia, Ortodontia 
Interceptora.
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RETROSPECTIVE STUDY OF CLINICAL COMPLICATIONS DURING THE EARLY 

TREATMENT OF ANTERIOR OPEN BITE WITH 4 DEVICES 

 

ABSTRACT 

Objective: To compare the clinical complications of 4 different devices used for the 
early treatment of anterior open bite (AOB). 
METHODS: Records of 99 patients of both sexes, with mean age of 8.4 ± 0.8 years, 
Class I with MAA, treated with 4 different devices: bonded spurs (BS, n = 25), 
Chincup (C, n = 25), Fixed Crib (FC, n = 25) and Removable Crib (RC, n = 24) were 
evaluated. Data regarding the total number and frequency of clinical complications 
occurred in the 12-month period were described and compared using the Chi-square 
and Kruskal-Wallis tests (Dunn post-test) (α = 5%, CI = 95%). 
Results: 66.7% of the patients presented any clinical complication during the period 
evaluated. Regarding the total number of complications per patient, there was a 
significant difference (p <0.0001) between groups, with group E presenting higher 
median (BS = 2, C = 1, FC = 0, RC: 1). In general, the groups presented low 
frequency of complications (1 to 3); only in group BS, 8% of the patients presented 
moderate frequency of complications (4 to 6). Considering the types of appliance 
(fixed or removable), there was no difference in the incidence of complications (p> 
0.094). 
Conclusion: Clinical complications were observed in all 4 devices evaluated for the 
treatment of AOB. However, these complications presented low frequency during the 
period evaluated. In addition, there was no difference between fixed and removable 
appliances for the incidence of clinical complications; however, the removable 
appliances showed greater dropout to the treatment. 

 
Key words: Orthodontics; Open bite; Orthodontics, Interceptive. 
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INTRODUÇÃO 

A mordida aberta anterior (MAA) é definida pela deficiência vertical 

na relação oclusal, resultando em ausência de trespasse entre os dentes 

antagonistas1 o que causa grande comprometimento nas funções mastigatória e 

fonatória, além de prejudicar a estética e afetar a autoestima do paciente, 

justificando sua correção. 

A literatura ortodôntica é unânime em afirmar que o tratamento da 

MAA não é tarefa fácil1-6, devido à necessidade de associar técnicas mecânicas com 

motivação pessoal e eliminação de hábitos. Ainda, a colaboração por parte do 

paciente e dos pais representa um papel importante no sucesso do tratamento, tanto 

no uso de aparelhos removíveis quanto fixos. 

Embora as características dentoesqueléticas associadas a MAA 

possam induzir os profissionais à escolha de diferentes protocolos e aparelhos, a 

prática clínica e a viabilidade da conduta terapêutica devem ser levadas em 

consideração7.  

Diversos estudos7-19 tem observado bons resultados no fechamento 

da MAA em pacientes em crescimento, e sucesso clínico na utilização de diferentes 

dispositivos. Apesar dos autores7,8,15,17 relatarem problemas com os aparelhos para 

o tratamento precoce da MAA, até o momento nenhum estudo comparou as 

possíveis complicações clínicas.  

Portanto, este estudo tem como objetivo avaliar o tipo e a frequência 

das complicações clínicas de 4 diferentes aparelhos no tratamento precoce da MAA. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Antes do início do estudo, este projeto de pesquisa teve o parecer 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UNOPAR (CAAE: 

60230916.0.0000.0108) (ANEXO B). 

Obtenção da amostra 

A amostra para a execução deste estudo foi obtida por meio de 

análise de prontuários de 99 pacientes que apresentavam má oclusão Classe I de 

Angle, MAA média de 3,7mm e idade média de 8,4±0,8 anos, aleatoriamente 

alocados em 4 grupos: Esporão colado (E, n=25), Mentoneira (M, n=25), Grade Fixa 

(GF, n=25) e Grade Removível (GR, n=24). Os pacientes foram acompanhados por 
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um período de 12 meses, conforme descrito no estudo de Rossato et al. (2018)7 e 

ilustrado pelo fluxograma (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Fluxograma 

Os pacientes receberam instruções de uso e cuidados com os 

aparelhos. O tratamento consistiu em consultas mensais agendadas durante todo o 

período de avaliação do estudo e, ainda, em consultas emergenciais, pois os 

pacientes foram instruídos a informar aos avaliadores imediatamente sobre a 

ocorrência de complicações. Todos os procedimentos executados eram anotados 

em uma ficha clínica individualizada.  

Para este estudo, os dados contidos nos prontuários foram 

acessados e apresentados de forma descritiva considerando informações 

pertinentes à quantidade total e à frequência das complicações clínicas. Para a 

análise da frequência de complicações, realizou-se diferenciação qualitativa em 

quatro categorias, de acordo com a proposta de Schiöth et al. (2007)20: baixa 

frequência (1-3 complicações), moderada frequência (4-6 complicações), alta 

frequência (7‐10 complicações), e muito alta frequência (mais de 10 complicações). 

Para comparar o número total de complicações durante o tratamento considerando o 

tipo de dispositivo utilizado (fixo ou removível), os dados foram divididos conforme o 

Seleção da amostra 
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Composição da 

Amostra 

Análise 
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estudo de Silva et al (2015)21 em: “ausência de complicações” e “pelo menos uma 

complicação”. 

 

Tratamento Estatístico 

Para comparar a ocorrência de complicações entre os grupos, 

realizou-se o teste do Qui-quadrado. Para avaliar a quantidade de complicações por 

paciente em cada grupo, realizou-se teste de Kruskal-Wallis, seguido pelo pós-teste 

de Dunn. Todos os testes foram realizados no programa BioEstat versão 5.3 

(Instituto Marimauá, Belém, Pará, Brasil) (α = 5%, IC = 95%). 

  

RESULTADOS 

Durante o período de avaliação, 33 pacientes (33,3%) não 

apresentaram complicações. Um total de 109 complicações clínicas foram 

encontradas nos prontuários de 66 pacientes (66,6%), que ocorreram em maior 

parte no Grupo E (23 pacientes), seguido pelo Grupo M (18 pacientes), Grupo GR 

(14 pacientes) e Grupo GF (11 pacientes). Somente 2 pacientes (8%) do Grupo E 

não tiveram experiência de complicações clínicas (Figura 2).  

 

 
Figura 2: Prevalência de complicações nos grupos Esporão (E), Mentoneira (M), Grade Fixa (GF) e 

Grade Removível (GR) 

As complicações clínicas observadas durante o período 

observacional foram apresentadas de forma descritiva (Tabela 1). Oito tipos de 

complicações clínicas foram relatadas: descolagem de esporão, quebra do aparelho, 

desajuste, alergia, lesões em tecido mole, perda de aparelho removível e abandono 
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ou desistência. Não houve registro de complicações que impossibilitassem a 

continuação do tratamento ou que colocassem em risco os pacientes.  

 As quebras, descolagens e desajustes que necessitaram de reparos 

imediatos para continuidade do tratamento ocorreram com maior frequência apenas 

uma vez. Exceto para o grupo E, no qual, além da ocorrência de apenas uma vez 

em 36% dos pacientes, verificou-se também maior número de reincidências (2 

complicações: 20%, 3 complicações: 28%; 5 complicações: 8%) (Tabela 1).  

Os grupos E e GR não apresentaram complicações relacionadas à 

alergia ou a lesões em tecido mole. No entanto, 8% dos pacientes que utilizaram 

mentoneira apresentaram alergia na pele ao uso do dispositivo; e 12% dos pacientes 

que utilizaram grade fixa apresentaram alguma lesão em tecido mole (gengiva, 

mucosa ou língua) (Tabela 1). 

O abandono ao tratamento foi considerado uma complicação clínica 

(Tabela 1). Ocorreram 18 desistências no total, sendo mais frequente nos grupos 

com aparelhos removíveis (M=8 pacientes e GR=6pacientes) em relação aos 

aparelhos fixos (E=3 pacientes e GF=1). Os resultados das complicações “perda” e 

“uso irregular”, possíveis apenas nos aparelhos removíveis, ocorreram com maior 

frequência no grupo M (Tabela 1). 

Tabela 1: Quantidade total de complicações para os grupos Esporão, Mentoneira, Grade Fixa e 

Grade Removível: frequência absoluta (n) e relativa (%). 

             COMPLICAÇÕES NÚMERO DE COMPLICAÇÕES 
Grupo E Grupo M Grupo GF Grupo GR 
n % n % n % n % 

Quebras, descolagem, desajuste 1 9 36% 3 12% 7 28% 5 20,8% 

 2 5 20% 0 0% 3 12% 0 0% 

 3 7 28% 0 0% 0 0% 0 0% 

 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 5 2 8% 0 0% 0 0% 0 0% 

          

Alergia, lesões tecido mole 1 0 0% 2 8% 3 12% 0 0% 

          

Perda 1 0 0% 2 8% 0 0% 1 4% 

          

Uso irregular 1 0 0% 6 24% 0 0% 3 13% 

 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 

          

Abandono 1 3 12% 8 32% 1 4% 6 25% 
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Houve diferença significante entre os grupos com relação à 

presença/ausência de complicações (p=0,0028) (Tabela 2). Ainda, verificou-se para 

todos os grupos maior percentual de baixa frequência de complicações (1 a 3), com 

exceção do grupo E, em que 8% dos pacientes apresentaram moderada frequência 

de complicações (4 a 6). Nenhum dos grupos acompanhados apresentou frequência 

de complicação classificada como alta ou muito alta (Tabela 2). Ainda, o Grupo E 

apresentou quantidade significativamente maior de complicações por paciente em 

relação aos demais grupos avaliados (p<0,0001) (Tabela 2).  

 

Tabela 2: Frequência das complicações clínicas durante o tratamento da MAA nos grupos testados. 

* Estatisticamente significante 
β Teste do Qui-quadrado 
£ Teste de Kruskall-Wallis (Letras minúsculas diferentes representam diferença significante entre os grupos, pós-teste de 
Dunn) 

 

Ao considerar os tipos de aparelho (fixo ou removível), não houve 

diferença na incidência de complicações (p=0,94), com a ocorrência de pelo menos 

1 complicação em 64 e 65% dos pacientes para os aparelhos fixos e removíveis, 

respectivamente (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Incidência de complicações de acordo com o tipo de aparelho (fixo ou removível)  

 Tipo do aparelho  

 Fixo Removível  

COMPLICAÇÕES n % n % p 

Ausência 16 32% 17 35%  

Pelo menos uma 34 64% 32 65% 0,94 

 

 

FREQUÊNCIA COMPLICAÇÕES E (N=25) M (N=25) GF (N=25) GR (N=24) 
 

n % n % n % n % p 

Ausência de complicações 2 8,0% 7 28,0% 14 56,0% 10 41,6% 

0,0028*β 

Presença de complicações         

Baixa Frequência (1-3 complicações) 21 84,0% 18 72,0% 11 44,0% 14 58,3% 

Moderada Frequência (4-6 complicações) 2 8,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 

Alta Frequência (7-10 complicações) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 

Muito Alta Frequência (>10 complicações) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 

Total 23 92,0% 18 72,0% 11 44,0% 14 58,3% 

COMPLICAÇÕES POR PACIENTE 
Mediana (1Q/3Q) 2(2/1)a 1(0/1)b 0(0/1)b 1(0/1)b <0,0001*£ 
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DISCUSSÃO 

O tratamento precoce da MAA possui diversas possibilidades 

terapêuticas19. Apesar dos efeitos na correção e estabilidade do resultado serem 

considerados como desfecho principal, a variabilidade dos dispositivos apresenta 

fatores relacionados à indicação clínica. Para isto, a escolha do aparelho que 

forneça bons resultados deve estar aliada à aceitação por parte do profissional e do 

paciente, sendo uma das considerações mais importantes na seleção do aparelho, a 

frequência das complicações clínicas e as implicações financeiras21. 

Apesar dos diversos estudos acerca do tratamento precoce da 

MAA7-19, não existe comparação das complicações clínicas que possam auxiliar o 

profissional na escolha do aparelho. Alguns autores7, 8, 17 apenas apontaram a 

preocupação com a descolagem dos esporões, apesar da sua eficiência no 

tratamento da MAA, fato que deveria ser considerado na escolha do aparelho. Por 

outro, os possíveis problemas ou dificuldades na utilização de um determinado 

aparelho ortodôntico têm sido recentemente estudados nos tratamentos da má 

oclusão de Classe II com propulsores mandibulares20-22. Assim, este é o primeiro 

estudo das complicações clínicas dos dispositivos utilizados no tratamento precoce 

da MAA.  

No presente estudo, ao comparar as complicações clínicas dos 4 

diferentes dispositivos avaliados (esporão colado, mentoneira, grade fixa e grade 

removível), verificou-se que apenas 33,3% dos pacientes tratados não apresentaram 

complicações, ou seja, completaram o período de tratamento sem que houvesse 

alguma intercorrência relacionada ao aparelho utilizado.  

Apesar da alta taxa de ocorrência das complicações clínicas neste 

estudo, estas foram em sua maioria classificadas como ”baixa freqüência”, ou seja, 

ocorreram de 1 a 3 vezes durante o período de observação20. Somente o grupo E 

apresentou moderada frequência (4 a 6 complicações); no entanto, foram em 

apenas 8% dos pacientes deste grupo. Os resultados do presente estudo diferiram 

daqueles observados nos estudos do tratamento da má oclusão de Classe II com 

propulsores mandibulares20-22, em que verificou-se frequência alta e muito alta de 

complicações.   

O grupo tratado com esporão colado apresentou quantidade de 

complicações por paciente significativamente maior que os demais grupos, 
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relacionada à descolagem dos dispositivos, o que demandou maior quantidade de 

intervenções clínicas. No presente estudo, 92% dos pacientes tratados com esporão 

colado apresentaram descolagem ao menos 1 vez durante o período avaliado. 

Apesar da técnica de colagem do esporão ser semelhante àquela dos braquetes, as 

descolagens foram mais frequentes no presente estudo em relação a resultados de 

falhas de braquetes durante o tratamento ortodôntico23. Por outro lado, a quantidade 

de complicações encontrada no presente estudo foi semelhante aos resultados 

reportados por Silva et al. (2015)21 no tratamento da Classe II.  

Com relação à aceitação ou tolerabilidade dos dispositivos utilizados 

para para o tratamento precoce da MAA, Canuto et al. (2016)17 verificaram que 

92,5% dos pacientes apresentaram boa aceitação aos esporões colados após uma 

semana. Estes resultados, foram relacionados à maior aceitação durante às funções 

mastigatórias e de deglutição. O presente estudo corrobora com esses resultados, 

pois não houve relato de lesões em tecido mole no grupo E. O mesmo foi observado 

no presente estudo para o grupo GR, uma vez que no tratamento com esse 

dispositivo existe a possibilidade de remoção do aparelho durante a alimentação, o 

que pode favorecer a aceitação por parte do paciente24. 

No entanto, os dispositivos removíveis necessitam da colaboração 

do paciente no uso regular do aparelho de acordo com as recomendações 

fornecidas. Apesar dos constantes reforços nas orientações sobre o uso correto dos 

aparelhos removíveis7, o presente estudo observou que 24% dos pacientes do grupo 

M e 17% do grupo GR relatavam uso irregular do aparelho. Devido a esta limitação, 

o uso de dispositivos removíveis tem diminuído ao longo dos anos25. Porém, 

indicações específicas durante a dentadura mista tem sido baseadas em 

investigações de resultados de índices oclusais25.  

Ao comparar aparelhos fixos e removíveis, o presente estudo 

verificou, ainda, que não houve diferença para a incidência de complicações clínicas. 

Apesar dos resultados semelhantes na correção da MAA encontrados na literatura 

com os diversos tipos de aparelhos7-10, 17, 24, no presente estudo cerca de 65% dos 

pacientes apresentaram ao menos uma complicação clínica durante o tratamento. O 

tipo de complicação clínica pode, ainda, induzir a escolha do aparelho, uma vez que 

no presente estudo os aparelhos fixos apresentaram maior frequência de 

complicações que necessitavam de reparo ou nova confecção, enquanto os 
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aparelhos removíveis apresentaram complicações inerentes à colaboração do 

paciente no uso do aparelho.  

 A desistência pode retratar a não aceitação por parte do paciente 

frente à terapêutica empregada26, e ser considerada uma complicação devido à 

dificuldade de adaptação do indivíduo à terapia proposta. O presente estudo 

verificou maior frequência de abandono ao tratamento no grupo M, seguido pelo 

grupo GR (32% e 25%, respectivamente). Este fato pode estar associado a estes 

dispositivos serem removíveis e necessitarem da colaboração do paciente, tornando 

assim a possibilidade de abandono a solução para a desistência no tratamento. Há 

que se ressaltar que os dados foram obtidos a partir de um estudo clínico 

randomizado7, em os pacientes foram aleatoriamente designados ao grupo de 

tratamento. 

O esporão colado, apesar das complicações clínicas de descolagem 

encontradas neste estudo, e de acordo com estudos prévios7, 8, 15, 17, apresenta 

como vantagem a simplicidade de instalação e baixo custo15. Já as grades fixa e 

removível necessitam, ainda, de tempo e custos de laboratório, o que representam 

desvantagens em relação ao esporão colado. Um futuro estudo poderia  considerar 

resultados econômicos para avaliar as implicações financeiras do tratamento com 

análises de custo-benefício27, com o intuito de fornecer qual o melhor mais eficiente 

e com menores implicações financeiras.   

 

CONCLUSÃO 

Verificaram-se complicações clínicas nos 4 aparelhos avaliados para 

o tratamento da MAA. No entanto, essas complicações apresentaram baixa 

frequência durante o período avaliado. Além disso, não houve diferença entre 

aparelhos fixos e removíveis para a incidência de complicações clínicas; porém, os 

aparelhos removíveis apresentaram maior abandono ao tratamento.   
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6 ARTIGO 3 

TRATAMENTO PRECOCE DA MAA: ESTABILIDADE EM LONGO PRAZO 

 

RESUMO  

Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a estabilidade dos resultados obtidos 5 
anos após o tratamento precoce da mordida aberta anterior (MAA). 
Material e Métodos: Vinte e três indivíduos com média de idade inicial de 
8,4±0,81anos (13 femininos e 10 masculinos) e com MAA média de 3,26±1,68mm 
foram tratados por um período de 12 meses. Realizou-se análise retrospectiva das 
telerradiografias laterais obtidas ao início (T1), após 12 meses (T2) e 5 anos após o 
tratamento (T3), medidas de forma cega no programa Dolphin Imaging 11.7 
(Chatsworth, California, EUA). Para verificar se existia diferença para as variáveis 
cefalométricas em T1, T2 e T3, utilizou-se o teste ANOVA para medidas repetidas 
com pós-teste de Bonferroni. O teste de correlação de Pearson foi utilizado para 
verificar se a severidade inicial da MAA (overbite) poderia influenciar a estabilidade 
em longo prazo. A influência entre a recidiva clinicamente significante, a presença de 
hábitos bucais deletérios e o tipo de aparelho (fixo ou removível) no pós-tratamento 
foi calculada por meio dos testes ANOVA fatorial e ANCOVA. Trinta dias após a 
primeira avaliação, 30% das medidas foram repetidas para verificação do erro 
intraexaminador. Para todos os testes foi adotado α=5% e IC=95%.  
Resultados: A correção média da MAA foi de 3,59mm. Após 5 anos, o overbite 
médio foi de 1,15mm e apenas um paciente (4,3%), apresentou recidiva clinicamente 
significante. A presença de hábito bucal deletério e a severidade inicial do overbite 
influenciaram a recidiva (p<0,05); enquanto o tipo de aparelho utilizado não 
influenciou a estabilidade (p>0,05).  
Conclusão: Pode-se concluir que o tratamento precoce da MAA apresenta alta 
estabilidade dos resultados (95,7%). Os hábitos bucais deletérios, devem ser 
eliminados, para se obter a correção e a estabilidade em longo prazo. 
 
Palavras-chave: Mordida aberta, Aparelhos Ortodônticos, Ortodontia, Ortodontia 
Interceptora 
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EARLY TREATMENT OF ANTERIOR OPEN BITE: LONG-TERM STABILITY 

 

ABSTRACT:   

Objective: The objective of this study was to evaluate the stability of the results 
obtained 5 years after the early treatment of anterior open bite (AOB). 
Material and methods: Twenty-three individuals with an initial mean age of 8.4 ± 
0.81 years (13 females and 10 males) and mean AOB of 3.26 ± 1.68 mm were 
treated duringa a period of 12 months. A retrospective analysis of lateral 
cephalograms obtained at baseline (T1), after 12 months (T2) and 5 years after 
treatment (T3), was performed blindly in the Dolphin Imaging 11.7 software 
(Chatsworth, California, USA). To verify if there was a difference for the 
cephalometric variables in T1, T2 and T3, the repeated measurements ANOVA test 
was used with Bonferroni post-test. Pearson's correlation test was used to verify if 
the initial severity of AOB (overbite) could influence long-term stability. The influence 
of clinically significant relapse, presence of deleterious oral habits and type of 
appliance (fixed or removable) in the posttreatment was calculated using the 
Factorial ANOVA and ANCOVA tests. Thirty days after the first evaluation, 30% of 
the measurements were repeated to verify intra-examiner error. For all tests, α = 5% 
and CI = 95% were used. 
Results: The mean correction of AOB was 3.59mm. After 5 years, the mean overbite 
was 1.15mm and only one patient (4.3%) presented clinically significant relapse. The 
presence of deleterious oral habit and the initial severity of the overbite influenced 
the relapse (p<0.05); meanwhile the type of device used did not influence stability 
(p>0.05). 
Conclusion: It can be concluded that the early treatment of AOB presents high 
stability of the results (95.7%). Deleterious oral habits should be eliminated for long-
term correction and stability. 
 
Key words: Open bite, Orthodontics, Orthodontics, Interceptor Orthodontics 
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INTRODUÇÃO 

A mordida aberta anterior (MAA) é definida pela deficiência vertical 

na relação oclusal, resultando em ausência de trespasse entre os dentes 

antagonistas1 o que causa grande comprometimento nas funções mastigatória e 

fonatória, além de prejudicar a estética e afetar a autoestima do paciente, 

justificando sua correção. 

A literatura ortodôntica, alguns autores1-6 afirmam que o tratamento 

da MAA não é tarefa fácil, devido à necessidade de associar técnicas mecânicas 

com motivação pessoal e eliminação de hábitos. Outros6-9, recomendam o período 

final da dentadura decídua e início da dentadura mista para se obter melhores 

resultados e a estabilidade, restabelecendo as funções musculares e propiciando um 

crescimento normal das estruturas faciais. Ainda, a colaboração por parte do 

paciente e dos pais representa um papel importante no sucesso do tratamento, tanto 

no uso de aparelhos removíveis quanto fixos. 

Embora as características dentoesqueléticas associadas a MAA 

possam induzir os profissionais à escolha de diferentes protocolos e aparelhos, a 

prática clínica e a viabilidade da conduta terapêutica devem ser levadas em 

consideração10. Diversos estudos10-20 tem observado bons resultados no fechamento 

da mordida anterior em pacientes em crescimento com a utilização de diferentes 

dispositivos.  

Após atingir o propósito da correção, a estabilidade pós-tratamento é 

uma questão importante a ser explorada, pois ainda representa um desafio para os 

ortodontistas21, 22. 

 Embora a literatura apresente resultados de estudos da estabilidade 

do tratamento ortodôntico e cirúrgico da MAA6, 21-29, a maioria observa apenas os 

efeitos imediatos pós-tratamento, emergindo a necessidade de avaliações em longo 

prazo30, 31. Portanto, este estudo tem o objetivo avaliar a estabilidade em longo prazo 

após 5 anos do término do tratamento precoce. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo clínico retrospectivo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa/ Plataforma Brasil/CONEP (CAAE: 01640818.1.0000.0108, parecer n° 

3.059.010) (ANEXO C). 
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Foi realizado cálculo amostral baseado nos dados de um estudo 

prévio27 para se obter poder de teste de 80% e nível de significância alfa de 0,05, 

com média das diferenças de 0,7mm e desvio padrão de 0,93mm. O tamanho da 

amostra calculada resultou na necessidade de 16 pacientes. No entanto, este estudo 

avaliou retrospectivamente parte da amostra de um estudo clínico randomizado10 no 

qual realizou-se o tratamento precoce da MAA em 99 jovens, aleatoriamente 

divididos em quatro grupos (esporão lingual colado, mentoneira, grade palatina fixa e 

grade palatina removível), tratados por um período de 12 meses (Figura 1).  

O presente estudo compreende o acompanhamento de 23 pacientes 

(13 do sexo feminino e 10 do masculino), com média de idade inicial de 8,4±0,81 

anos, da referida amostra10, que não realizaram qualquer modalidade de tratamento 

ortodôntico nesse intervalo (5 anos) e que se propuseram a comparecer 

voluntariamente para controle (Figura 1). 

 

Figura 1. Diagrama demonstrando o fluxo dos participantes durante o estudo. 
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Para a realização dos traçados cefalométricos, as telerradiografias 

digitais foram inseridas no programa Dolphin Imaging System 11.7 (Chatsworth, 

California, EUA) e traçadas por um único examinador (PHR) (Figuras 2 e 3). As 

telerradiografias em norma lateral nos três tempos foram codificadas e avaliadas de 

forma cega. 

As telerradiografias laterais dos referidos pacientes foram obtidas 

em períodos correspondentes ao início do tratamento (T1), final do tratamento (T2) e 

avaliação após 5 anos do final do tratamento (T3). Todas as radiografias digitais 

foram realizadas no mesmo centro de radiologia e com a mesma técnica.  

A estabilidade do tratamento foi calculada pela diferença dos 

resultados obtidos ao final e após 5 anos do término do tratamento (T3-T2). Assim, 

foi calculada a frequência da recidiva “clinicamente significante”, que é definida pela 

presença do overbite negativo entre os incisivos superiores e inferiores em T322. A 

presença dos hábitos bucais deletérios no pós-tratamento (T3) foi verificada por 

meio de exame clínico e entrevista com os responsáveis.  

 

 
Figura 2. Pontos cefalométricos: S, Sela; N, Násio; Po, Pório; Or, Orbitário; A, subespinhal; B, 

supramentoniano; Me, mentoniano; Go, gônio; Gn, gnátio; ENA, espinha nasal anterior; ENP, espinha 

nasal posterior; BIS, borda do incisivo superior; AIS, ápice do incisivo superior; BII, borda do incisivo 

inferior; AII, ápice do incisivo inferior; CMVMS, cúspide mesio-vestibular do primeiro molar superior; 

CMVMI, cúspide mesio-vestibular do primeiro molar inferior. 
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Figura 3. Variáveis cefalométricas menos comuns: 1, Overbite (distância no sentido vertical da borda 

incisal dos incisivos superiores a borda incisal dos incisivos inferiores, perpendicular ao plano 

oclusal); 2, 1-PP (distância entre a borda incisal do incisivo central superior e o plano palatino. 

Determina a altura do processo alveolar superior em sua região anterior); 3, 1-GoMe (distância entre 

a borda incisal do incisivo central inferior e o plano mandibular GoMe. Determina a altura do processo 

alveolar inferior em sua região anterior); 4, 6-PP (distância entre a cúspide mesiovestibular do 

primeiro molar superior e o plano palatino. Avalia a altura do processo alveolar em sua região 

posterior); 5, 6-GoMe (distância entre a cúspide mesiovestibular do primeiro molar inferior e o plano 

mandibular GoMe. Determina a altura do processo alveolar inferior em sua região posterior). 

 

- Tratamento Estatístico  

Para avaliar o erro intraexaminador, 30% da amostra foi 

aleatoriamente selecionada e os traçados cefalométricos repetidos após 30 dias. Os 

resultados foram analisados por meio do Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC) 

e teste de concordância  de Bland & Altman, de acordo com os critérios descritos por 

Fleiss (1986)32. 

A frequência relativa e absoluta das variáveis: aumento do overbite, 

correção da MAA, diminuição da overbite, recidiva “clinicamente significante”, 

overbite negativo e hábitos bucais deletérios nos períodos de tratamento, pós-

tratamento e após 5 anos (T1, T2 e T3) foram calculadas. 

O teste de Shapiro-Wilk verificou a normalidade das variáveis 
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cefalométricas estudadas. Para avaliar se existia diferença para as variáveis 

cefalométricas em T1, T2 e T3, utilizou-se o teste ANOVA para medidas repetidas e 

pós-teste de Bonferroni. O teste de correlação de Pearson foi utilizado para verificar 

se a severidade inicial da MAA (overbite) poderia influenciar a estabilidade em longo 

prazo.  

A influência entre a recidiva clinicamente significante, a presença de 

hábitos bucais deletérios e tipo de aparelho (fixo ou removível) no pós-tratamento foi 

calculada por meio do teste ANOVA fatorial. Em seguida, realizou-se a correção por 

meio do teste ANCOVA, utilizando a covariável overbite inicial (T1), com o intuito de 

verificar a influência dos fatores (presença de hábitos e tipo de aparelho) no 

desfecho principal (overbite) em T3. 

Todos os testes estatísticos foram realizados por meio do programa 

Statistical Package for Social Sciences, versão 22.0 (IBM SPSS - Chicago, Illinois, 

EUA). Foi estabelecido um intervalo de confiança de 95% e nível de significância de 

5% para todos os testes aplicados. 

 

RESULTADOS 

A análise do erro do método demonstrou alta confiabilidade nos 

resultados32. O Coeficiente de Correlação Intraclasse para as medidas 

cefalométricas variou de 0,9 a 1 para variáveis angulares (FMA e ANB) e de 0,63 a 

0,99 para variáveis lineares (overbite e AFAI). O teste de concordância  de Bland & 

Altman mostrou baixo grau de viés para a maioria das medidas repetidas, com o 

coeficiente de correlação de Pearson variando de 0,89 (FMA) a 0,99 (overbite) e os 

intervalos de confiança variando de -2,67 (AFAT) a 0,57 (1-NB) para o menor limite, 

e 2,01 (Interincisivos 1.1) a 5,03 (Interincisivos 1.1) para o maior limite.  

A Tabela 1 apresenta os resultados descritivos da idade e das 

variáveis cefalométricas acessadas nos tempos estudados (T1, T2 e T3). Ainda, 

destaca as diferenças relativas ao resultado do tratamento (T2-T1) e da estabilidade 

(T3-T2).  

As variáveis cefalométricas no pré-tratamento (T1) indicam que os 

pacientes apresentavam boa relação esquelética e MAA média de 3,26mm (Tabela 

1). As relações sagitais alteraram significativamente no período de tratamento (T1 e 

T2); e obtiveram melhora para o período de 5 anos (T3). O padrão de crescimento 
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(SN-GoGn) manteve-se sem alterações durante os períodos estudados (T1,T2 e T3).  
 

 

 

Tabela 1: Variáveis cefalométricas iniciais (T1), avaliação 12 meses (T2), 5 anos (T3), diferença entre 

T2-T1 e diferença entre T3-T2 descritas em Média (M) e desvio-padrão (DP). ANOVA de medidas 

repetidas para T1, T2 e T3 e Bonferroni (p<0,05).   

 

VARIÁVEIS T1 T2 T3 

p 

T2-T1 T3-T2 

M DP M DP M DP M DP M DP 

Idade 8,41ª 0,81 9,49b 0,81 14,54c 0,81 0,000* 1,07 0,69 5,06 0,84 

Overbite (mm) -3,26a 1,68 0,33b 2,16 1,15c 2,83 0,000* 3,59 2,06 0,82 1,94 

SNA (º) 84,86 2,49 84,11 2,64 84,46 3,29 0,280 -0,74 1,41 0,34 2,24 

SNB (º) 79,51a 2,40 79,52a 2,66 81,25b 3,21 0,002* 0,01 1,31 1,73 2,13 

ANB (º)  5,36a 1,84 4,58b 2,28 3,19c 2,02 0,000* -0,77 1,13 -1,39 1,42 

FMA (º) 26,58ab 4,10 27,45a 4,77 23,20b 5,86 0,016* 0,87 3,15 0,34 2,24 

SN-GoGn (º) 33,50 4,68 33,72 4,57 32,43 5,55 0,114 0,21 1,55 -1,29 3,32 

AFAT (mm) 99,57a 4,50 101,76b 5,38 111,60c 10,71 0,000* 2,19 2,07 9,83 8,34 

AFPT (mm)  61,37a 4,70 63,13b 5,26 71,49c 8,39 0,000* 1,76 1,55 8,36 5,27 

AFAI (mm)  58,91a 3,38 59,53a 3,74 64,21b 7,10 0,001* 0,61 1,25 4,68 5,24 

Interincisivos (1.1) (º) 115,88a 7,87 124,42b 8,24 124,82b 11,44 0,000* 8,54 8,21 0,40 8,94 

1.NA (º) 25,59a 3,14 21,68b 5,42 21,67b 6,07 0,001* -3,90 5,33 -0,02 5,22 

1.PP (º) 116,20a 4,24 111,71b 5,55 112,79ab 7,14 0,003* -4,49 5,12 1,08 6,12 

1-NA (mm) 4,02ab 1,27 3,82a 1,46 5,21b 2,20 0,004* -0,20 1,84 1,40 1,75 

1-PP (mm) 22,63a 1,78 24,53b 1,88 26,97c 3,08 0,000* 1,90 1,24 2,44 2,11 

6-PP (mm) 16,33a 1,62 17,15b 1,42 21,15c 2,91 0,000* 0,81 0,83 4,00 2,09 

IMPA (º) 97,23a 5,46 93,37b 5,14 94,30b 6,75 0,003* -3,86 4,36 0,93 5,74 

1.NB (º) 33,16a 5,41 29,30b 4,92 30,33ab 7,22 0,005* -3,86 3,96 1,03 5,93 

1-NB (mm) 5,96ab 1,90 5,44a 1,90 6,60b 2,99 0,011* -0,51 0,98 1,16 1,84 

1-GoMe (mm) 34,19a 2,33 36,12b 2,11 39,54c 4,02 0,000* 1,93 1,18 3,42 3,02 

6-GoMe (mm) 26,51a 1,85 26,84a 2,24 30,12b 3,55 0,000* 0,33 1,12 3,28 2,64 

*Diferença estatisticamente significativa (p<0,05)  

Letras diferentes (colunas) indicam diferença significante (Bonferroni). 

As variáveis esqueléticas que representam as alturas faciais (AFAT, 

AFPT e AFAI) demonstraram alterações significativas (Tabela 1). Estas alterações, 
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ilustrada pela sobreposição dos traçados médios (Figura 4), foram decorrentes do 

crescimento craniofacial entre os períodos estudados (T1,T2 e T3).  

Os incisivos superiores e inferiores apresentavam inclinação 

vestibular acentuada (1.1) e obtiveram inclinação palatina e melhora da relação 

interincisivos com o tratamento, mantendo-se durante o período de 

acompanhamento (T3) (Tabela 1). Houve aumento significativo para as medidas 1-

PP, 6-PP, 1-GoMe e 6-GoMe, com movimentos extrusivos e crescimento alveolar na 

região de incisivos e molares (Tabela 1; Figura 4). 

Figura 4. Sobreposição dos traçados médios. T1 em preto; T2 em Vermelho; T3 em azul. 

 

A variável overbite apresentou alterações estatisticamente 

significativas, com média de -3,26±1,68mm em T1, aumentando para 0,33±2,16mm 

em T2 e 1,15±2,83mm em T3. A Figura 4 (sobreposição) mostra a melhora da MAA 

nos diferentes momentos. Vinte e um pacientes (91,3%) apresentaram aumento 

médio de 3,59mm no overbite durante o período de tratamento (T2-T1). Assim, a 

correção da MAA com overbite positivo ocorreu em 14 pacientes (60,9%). Para o 

período de pós-tratamento (T3-T2), 8 pacientes (34,8%) apresentaram diminuição do 

overbite. Destes, apenas 1 apresentou overbite positivo em T2 e retornou a mostrar 
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overbite negativo em T3, mostrando uma recidiva clinicamente significante de 4,3%. 

Por outro lado, dos 9 pacientes (39,1%) que apresentaram overbite negativo em T2, 

5 (55,6%) demonstraram correção espontânea em T3. Desta forma, 5 pacientes 

(21,7%) neste estudo apresentaram overbite negativo em T3; dos quais, 1 

apresentou recidiva e 4 não apresentaram correção (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Descritivo das variáveis aumento do overbite, correção da MAA, diminuição da overbite, 

recidiva clinicamente significante, overbite negativo e hábitos bucais deletérios: número (N) e 

frequência (%). 

VARIÁVEL n % 

Aumento do Overbite (tratamento) Sim 21 91,3 

Não 2 8,7 

Correção da MAA (tratamento) 
Sim 14 60,9 

Não 9 39,1 

Diminuição do Overbite (pós-tratamento) Sim 8 34,8 

Não 15 65,2 

Recidiva Clinicamente Significante 

(pós-tratamento) 

Sim 1 4,3 

Não 22 95,7 

MAA (pós-tratamento) Sim 5 21,7 

Não 18 78,3 

Hábitos (pós-tratamento) Presente 4 17,4 

Ausente 19 82,6 

 

Com relação aos hábitos bucais deletérios, 4 pacientes (17,4%) 

apresentavam hábito persistente na avaliação em longo prazo (T3). O teste ANOVA 

fatorial (Tabela 3) demonstrou que o fator “hábito” em T3 influenciou a estabilidade 

em longo prazo (p=0,000). No entanto, o tipo de aparelho (fixo ou removível) não 

influenciou a recidiva (p=0,369). Da mesma forma, a interação entre os fatores 

(presença de hábitos e tipo de aparelho) não influenciou o overbite (p=0,187) 

(Tabela 3). 

Verificou-se, ainda, que o overbite inicial pode ser uma covariável no 

desfecho em longo prazo, uma vez que se observou correlação moderada (r=0,416, 

p<0,05) para variável overbite em T1 e T3. Devido à presença dessa correlação, 

tornou-se importante controlar esta condição basal no modelo para a análise de 
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covariância (ANCOVA). Mesmo controlando essa variável, observou-se que apenas 

a presença de hábito bucal deletério foi significativa (p<0,05) para a recidiva do 

overbite em T3 (Tabela 3). 

Tabela 3 – Análise da influência da presença ou ausência da hábitos e tipos de aparelhos para a 

variável Overbite em T3. Média e Desvio-padrão, ANOVA fatorial dois fatores e ANCOVA (p<0,05). 

Overbite (T3) Hábitos Tipo de Aparelho 

Presente 

(n=4) 

Ausente 

(n=19) 

Fixos 

(n=13) 

Removíveis 

(n=10)   

Média  -3,6750 2,1684 0,7538 1,6700 

Desvio-padrão 2,27651 1,63233 2,72324 3,02950 

p (ANOVA Fatorial) 0,000* 0,369 

0,187 

p (ANCOVA) 0,000* 0,455 

*Diferença estatisticamente significativa (p<0,05) 

 
DISCUSSÃO 

Um estudo publicado em 201810, realizou comparações iniciais no 

tratamento precoce da MAA objetivando avaliar a efetividade de diferentes 

aparelhos. Após 5 anos do tratamento, alguns pacientes permaneceram sem 

nenhum tipo de tratamento e retornaram para avaliação de acompanhamento, 

conforme fluxograma (Figura 1). Portanto, o presente estudo avaliou 

retrospectivamente a estabilidade em longo prazo do tratamento precoce da MAA, 

independente do aparelho utilizado. 

Diversos estudos tem observado bons resultados no fechamento da 

MAA em pacientes em crescimento com a utilização de diferentes dispositivos10-20. 

No entanto, após atingir o propósito da correção, a estabilidade pós-tratamento é 

uma questão importante a ser explorada, pois ainda representa um desafio para os 

ortodontistas21, 22, 30. 

Tem sido sugerido que a estabilidade da MAA seja reportada com 

valores de porcentagem de pacientes com diferença significativa pós-tratamento 

para determinada intervenção24. Assim, “altamente estável” é a condição em que 

menos de 10% dos pacientes apresentem diferenças significativas, e “estável” 

quando menos de 20%33. De acordo com o desfecho principal deste estudo, o 

overbite, considera-se como clinicamente estável a manutenção do overbite positivo 
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em longo prazo34. Assim, a estabilidade clínica pode ser mantida mesmo com a 

diminuição do overbite após a correção da MAA, contanto que permaneça o 

trespasse entre os incisivos. 

Uma vez que a MAA apresenta alta prevalência na infância, sua 

intervenção precoce, sobretudo no período final da dentadura decídua e início da 

dentadura mista, tem sido recomendada para a obtenção de melhores resultados e 

estabilidade17. Entendendo a recidiva como instabilidade da correção do trespasse 

vertical30, no presente estudo 8 pacientes (34,8%) apresentaram diminuição do 

overbite com tendência a recidiva e apenas 1 paciente (4,3%) saiu da condição de 

correção da MAA com o tratamento para overbite negativo após 5 anos.  

A recidiva clinicamente significante no presente estudo foi de 4,3%, 

com estabilidade em 95,7% dos pacientes, sendo considerado “altamente estável” o 

tratamento precoce da MAA em pacientes Classe I. Estes resultados são 

semelhantes aos encontrados na literatura para o tratamento precoce da MAA. 

Cassis-Benjamin et al.27 estudaram os efeitos pós-tratamento com esporões colados 

e mentoneira e observou uma recidiva de 4% do overbite após três anos. Dados 

semelhantes foram relatados por Ferreira et al.29 com grade palatina removível 

associada à mentoneira, que verificaram estabilidade em aproximadamente 95% dos 

paciente, em um período de quinze meses. Ainda assim, o período de avaliação da 

estabilidade destes estudos com intervenção precoce foi menor que o do presente 

estudo (5 anos). Em um estudo com avaliação da estabilidade da correção da MAA 

após 5 anos do tratamento com quadrihélice e grade palatina, Mucedero et al.35 

observaram estabilidade em 93% dos pacientes. Huang et al.6, em um estudo 

retrospectivo com grade palatina, verificaram 17,4% de diminuição do overbite em 

pacientes do grupo em crescimento durante um período médio de 5,6 anos; no 

entanto, nenhum paciente apresentou recidiva clinicamente significante.  

O presente estudo corrobora com os resultados obtidos em outros 

estudos em longo prazo6, 27, 29, 35, demonstrando maior estabilidade nos tratamentos 

da MAA em pacientes ainda em crescimento, comparados aos resultados obtidos 

com ortodontia corretiva ou tratamento orto-cirúrgico combinado21, 30, 33. Portanto, a 

denominação “tratamento precoce”, poderia ser substituída pelo termo “momento 

oportuno”. 

A MAA inicial média de -3,26mm no presente estudo, semelhante 
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aos reportados em outros estudos19, 27, 29, apresentou aumento médio de 3,59 mm 

com o tratamento (T2-T1). Este resultado corrobora com o desfecho final de alguns 

estudos prévios10-13. No presente estudo, apesar deste aumento no overbite não ter 

sido suficiente para a correção da MAA em 9 pacientes (39,1%) em T2, 5 pacientes 

(55,6%) apresentaram correção espontânea após 5 anos, colaborando para overbite 

médio de 1,15 mm em T3. Esta correção espontânea ocorreu provavelmente devido 

à eliminação mecânica dos obstáculos (hábitos bucais deletérios) que impediam o 

desenvolvimento vertical dos incisivos6, 11, 14, 17-20, 36. Esse efeito do tratamento pode 

ser devido à normalização da função, como a eliminação da interposição da língua e 

a interrupção dos hábitos de sucção. 

A estabilidade em longo prazo da correção da MAA depende de 

diversos fatores, como descrito por Al-Thomali et al.33 em uma revisão sistemática. 

No presente estudo, encontrou-se correlação moderada entre o overbite inicial (T1) e 

aquele obtido após 5 anos (T3). Este resultado corrobora com os obtidos por Huang 

et al.6, que apontam a severidade e a quantidade de correção da MAA como fatores 

influenciadores da recidiva da MAA, além do padrão esquelético, posição lingual e 

idade. Ainda, a obtenção de overbite positivo ao término do tratamento, representa 

maior chance de manter esta condição em longo prazo6.  

Em uma análise individualizada dos 5 pacientes (21,7%) que 

apresentaram overbite negativo ao final deste estudo, apenas 1 (4,3%) apresentou 

overbite positivo ao final do tratamento e voltou a apresentar overbite negativo, 

sendo considerada recidiva clinicamente significante. E, ainda, os outros 4 

pacientes, mantiveram presente o hábito de sucção persistente. Este resultado 

corrobora com os relatos da literatura em que a MAA nesta faixa etária apresenta 

origem dentoalveolar, e é principalmente causada pelos hábitos bucais deletérios e 

postura anterior ou interposição de língua27. Em um estudo por meio de 

Ultrassonografia 3D, Kravanja et al.37 encontraram a postura inadequada da língua 

em repouso nas crianças portadoras de MAA.  Portanto, o tratamento da MAA deve 

visar à eliminação completa dos hábitos bucais deletérios. 

O presente estudo verificou a influência do hábito persistente e o tipo 

de aparelho utilizado (fixo ou removível) na estabilidade da correção da MAA em 

longo prazo. Nenhum outro estudo foi encontrado com a avaliação destes fatores. 

No entanto, os resultados corroboram com as afirmações da literatura6, 19, em que a 
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presença do hábito influenciou a estabilidade em longo prazo; porém, o tipo de 

aparelho utilizado não exerceu essa influência. Ainda, o tipo de aparelho não 

interferiu na relação entre ausência e presença dos hábitos bucais deletérios. Como 

houve uma relação moderada entre o overbite inicial (T1) e após 5 anos (T3), 

estatisticamente houve a necessidade de controlar o overbite inicial como covariável. 

Da mesma forma, o hábito continuou significante para a recidiva. 

 

CONCLUSÃO 

  Baseado nos resultados obtidos na avaliação em longo prazo, pode-se 

concluir que o tratamento precoce da MAA apresenta alta estabilidade dos 

resultados. Os hábitos bucais deletérios devem ser eliminados ou corrigidos para se 

obter correção e estabilidade em longo prazo. 
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7 CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que os esporões colados possuem resistência ao 

cisalhamento adequada ao uso clínico, tanto em dentes decíduos quanto 

permanentes, apesar dos resultados clínicos demonstrarem moderada frequência de 

quebras e descolagens. Verificaram-se complicações clínicas nos 4 aparelhos 

avaliados para o tratamento da MAA e não há diferença entre aparelhos fixos e 

removíveis para a incidência de complicações, porém, os aparelhos removíveis 

apresentaram maior abandono ao tratamento. Ainda, o tratamento precoce da MAA 

apresenta alta estabilidade dos resultados (95,7%). Os hábitos bucais deletérios 

devem ser eliminados para se obter correção e estabilidade em longo prazo. 
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ANEXOS 

ANEXO A - Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisas Envolvendo 
Seres Humanos 
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ANEXO B – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisas 
Envolvendo Seres Humanos 
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ANEXO C – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisas 
Envolvendo Seres Humanos 

 

 

 

 

 


