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ALVES, L.P. Comparação da inclanação dentária após a expansão rápida da maxila 
entre disjuntores encapsulados, dentossuportados e dentomucossuportados. 
[Dissertação de Mestrado].Guarulhos:Universidade; UNG; 2019.  

 

RESUMO 

 
A mordida cruzada posterior consiste em uma das mais frequentes 

deformidades esqueléticas presentes em crianças em fase de dentadura mista e seu 
tratamento é realizado por meio da expansão rápida da maxila com aparelhos 
disjuntores adaptados ou cimentados nos dentes posteriores. O objetivo desse 
trabalho foi comparar, por meio de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico 
(TCFC), os efeitos na inclinação dentária no arco superior. Foram selecionados 18 
pacientes em fase de dentadura mista, com mordida cruzada posterior uni ou 
bilateral, divididos, aleatoriamente, em dois grupos: disjuntor encapsulado 
dentossuportado (Grupo 1, n=8) e disjuntor encapsulado dentomucossuportado 
(Grupo 2, n=10). Os exames de TCFC foram obtidos antes da instalação (T0) e após 
a ativação do aparelho (T1). A partir dos cortes sagital e axial, foram selecionadas 
as imagens no corte coronal para realização das medidas. A mensuração angular da 
inclinação dentária foi realizada a partir da linha de reformatação multiplanar do 
software (RMP) com o longo eixo do conduto radicular da raiz palatina do primeiro 
molar superior permanente. As alterações das variáveis de T0 para T1 foram 
comparadas por meio do teste-t pareado. A comparação intergrupos foi realizada por 
meio do test-t independente. A correlação entre inclinação dentária e distância do 
parafuso expansor do palato foi realizada pelo teste de correlação de Peason. O 
grupo 1 não apresentou diferença estatisticamente significante quanto à inclinação 
dos primeiros molares de T0 para T1. O grupo 2 apresentou um aumento 
estatisticamente significante na inclinação dos primeiros molares permanentes, 
somente do lado esquerdo, no período de T0 para T1. Na comparação intergrupos, 
não foram observadas diferenças tanto na inclinação dentária quanto na distância do 
parafuso expansor. Não foi observada correlação entre as variáveis de inclinação 
dentária e distância do parafuso expansor ao palato. Foi possível concluir que 
ambos os aparelhos apresentam resultados semelhantes. O aparelho 
dentomucosuportado mostrou maior inclinação dentoalveolar dos primeiros molares 
superiores do que o aparelho dentossuportado, apenas de um lado. Ainda, o efeito 
dessa inclinação não apresentou correlação com a distância do parafuso expansor 
em relação à mucosa palatina. 
 

Descritores: Expansão maxilar; Dentadura mista; Ortodontia; Ortopedia. 
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ALVES, L.P. Comparison of dental inclination after rapid maxillary expansion 
between encapsulated, tooth-supported and tooth tissue-borne appliances. 

Guarulhos:Universidade; UNG; 2019.  

 

ABSTRACT 

Posterior crossbite is one of the most frequent skeletal deformities present in children 
with mixed dentition and its treatment is performed by rapid maxillary expansion 
(RME) with adapted or bonded appliances in the posterior teeth. The aim was to 
compare, by Cone-Beam Computed Tomography (CBCT), the effects on dental 
inclination in the maxillary arch. Eighteen patients with mixed dentition and uni or 
bilateral posterior crossbite were randomly divided into two groups: tooth-borne 
bonded expander (Group 1, n = 8) and tooth tissue-borne bonded expander (Group 
2, n = 10). CBCT scans were obtained before installing (T0) and after activation (T1). 
From the sagittal and axial sections, the images in the coronal section were selected 
to perform the measurements. Angular measurement of the dental inclination was 
performed from the multiplanar reformatting line (MRL) with long axis of the root 
canal of the palatal root of the first maxillary molar. Still in the coronal plane, in the 
same region, linear measurement of the expander screw opening was performed 
based on the its clearer image. Changes from T0 to T1 were compared using the 
paired t-test. Intergroup comparison was performed by independent t-test. 
Correlation between dental inclination and distance between palate and expander 
screw was performed by the Peason correlation test. Group 1 did not present 
statistically significant difference regarding inclination teeth from T0 to T1. Group 2 
showed a statistically significant increase in the inclination, only on the left side, from 
T0 to T1. Intergroup comparison presented no differences either dental inclination or 
distance of the expander screw. No correlation was observed between the variables 
of dental inclination and distance from the expander screw to the palate. In general, it 
can be concluded that tooth tissue-borne expander resulted in a higher first maxillary 
molars inclination when compared to the tooth-borne bonded expander, regardless 
the distance of the expander screw to the palatal mucosa. 
 
Keywords: Orthodontics; Malocclusion; Crossbite; Maxillary Expansion. 
 

 

 



10 

 

 
LISTA DE FIGURAS 

 
 
 

FIGURA 1 Disjuntor dentossuportado confeccionado pelo laboratório...... 24 

FIGURA 2 Disjuntor dentomucossuportado confeccionado pelo 

laboratório................................................................................. 

 

25 

FIGURA 3 Janela representativa da ferramenta de reformatação do 

Software CS 3D Imaging.......................................................... 

 

26 

FIGURA 4 Correção da série tomográfica: visão frontal (A), visão sagital 

(B) e visão axial(C).................................................................... 

 

27 

FIGURA 5 Vista sagital (A): visualização  do primeiro molar superior 

permanente, a partir dessa imagem a linha RMP (amarelo) 

que representa o plano axial foi colocada na região mais 

apical dos condutos radiculares e a linha RMP (roxo) 

representativa do plano coronal passando entre as raízes 

mesial e distal do primeiro molar permanente superior; Vista 

axial (B): linha RMP representativa do plano coronal (roxo) 

colocada no centro do conduto radicular da raiz palatina dos 

primeiros molares superiores permanentes. Por último, a 

partir dessas referências, determinação do corte coronal (B), 

sobre as quais as mensurações angulares foram 

realizadas.................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

FIGURA 6 Exemplo da avaliação das alterações angulares dos 

primeiros molares permanentes superiores. No corte sagital 

(A) a linha RMP que representa o plano axial posicionada na 

 

 

 



11 

 

região mais apical dos condutos radiculares e a linha RMP 

representativa do plano coronal passando entre as raízes 

mesial e distal do primeiro molar permanente superior; a 

seguir no corte axial (B) a linha RMP representativa do plano 

coronal colocada no centro do conduto radicular da raiz 

palatina dos primeiros molares superiores permanentes. A 

partir dessas referências foram produzidas as imagens 

padronizadas no sentido coronal (C) sobre as quais foram 

realizadas as mensurações angulares...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

FIGURA 7 Imagem coronal da região posterior da maxila e seus pontos 

e linhas utilizados...................................................................... 

 

29 

FIGURA 8 Imagem mostrando o coronal da região posterior da maxila e 

seus pontos tomográficos para mensuração da distância do 

parafuso com o palato............................................................. 

 

 

30 

 

   

   

   

   

   

   

   

   



12 

 

LISTA DE TABELAS 
 

 
TABELA 1 Resultado do teste-t e fórmula de Dahlberg, aplicado para as 

variáveis para estimar o erro sistemático e casual......................... 

 

32 

TABELA 2 Resultado da comparação intergrupos (Teste Qui-quadrado)....... 32 

TABELA 3 Comparação Pré e Pós expansão para os grupos 1 e 2 juntos... 33 

TABELA 4 Comparação Pré e Pós expansão para o grupo 1........................ 33 

TABELA 5 Comparação Pré e Pós expansão para o grupo 2........................ 33 

TABELA 6 Comparação de inclicação e distância do parafuso entre os 

grupos 1 e 2.................................................................................... 

 

33 

TABELA 7 Resultado do Teste de Correlação de Pearson para as variáveis 

de inclinação (1MS) e Distância do parafuso................................. 

 

34 

 



13 

 

 
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

 

MCP   Mordida cruzada posterior  

RC   Relação cêntrica 

MIH   Máxima intercuspidação habitual  

ERM   Expansão Rápida da Maxila 

SPM   Sutura Palatina Mediana 

AFAI   Altura Facial Antero Posterior 

TCFC   Tomografia computadorizada de feixe cônico  

FOV   Field of View 

AAOMR  American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology 

CAR   Colégio Americano de Radiologia 

NRL   Níveis Relativos de Radiação 

CEP   Comitê de Ética em Pesquisa 

TCLE   Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TALE   Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

RMP   Reformatação Multiplanar  
 

 



14 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO …...................…………………………………………..…….. 15  

    

2. PROPOSIÇÃO…………………………………………………………………… 21  

    

3. MATERIAL E MÉTODOS…………………………………………………....... 22  

     

4. RESULTADOS…………………………………………………………………... 33  

    

5. ARTIGO CIENTÍFICO …………………………………….……………........... 36  

    

6.  CONCLUSÕES………………………………………………………………….. 66 

 

 

  REFERÊNCIAS………………………………………………………………..... 67 

 

 

  ANEXO A …..................................…………………………………………....   71 

 

 

 ANEXO B …..................................…………………………………………....   76 

 

 

 ANEXO C …..................................…………………………………………....   77 

 

 

 ANEXO D …..................................…………………………………………....   78 

 

 

 ANEXO E …..................................…………………………………………....   83 

 

 



15 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

A mordida cruzada posterior (MCP) é uma má oclusão com prevalência que 

varia entre 8 e 22% em crianças na dentadura decídua/mista (LANTERI et al., 2018; 

LUX et al., 2009; SOUSA et al., 2014) e representa uma das deformidades 

esqueléticas mais comuns da região craniofacial (KILIÇ; OKTAY, 2008). Este tipo de 

má oclusão ocorre quando o dente ou os dentes superiores posteriores estão 

posicionados lingualmente em relação aos dentes inferiores posteriores, podendo 

ser uni ou bilateral (PROFFIT, WILLIAM R. FIELDS JR, HENRY W. SARVER, 2007). 

No que se refere a classificação das mordidas cruzadas posteriores, diversos 

autores apresentaram propostas de classificações (COHEN, 1979; PROFFIT, 

WILLIAM R. FIELDS JR, HENRY W. SARVER, 2007). Em 2008, Arno Locks et al. 

(2008) publicaram uma nova classificação para a mordida cruzada posterior, com o 

intuito de facilitar a diferenciação entre os diversos tipos dessa má oclusão, para 

tornar o diagnóstico mais preciso e proporcionar ao profissional a elaboração de um 

correto plano de tratamento e consequentemente um prognóstico mais favorável. 

Utilizaram como base para sua classificação, a observação clínica da posição da 

mandíbula em máxima intercuspidação habitual (MIH) para verificar a presença da 

mordida cruzada posterior e, uma vez constatada a má oclusão, manipula-se a 

mandíbula em RC e verifica-se novamente o relacionamento dentário posterior. Com 

a análise dessas relações, os diferentes casos de mordida cruzada posterior são 

agrupados, segundo a sua origem, em 4 categorias distintas: 

1 – Funcional 

2 – Esquelética e/ou dentoalveolar 

2.1 – Bilateral 

2.1.1 – Com desvio mandibular 

2.1.2 – Sem desvio mandibular 

3 – Dentária 

3.1 – Com desvio mandibular 

3.2 – Sem desvio mandibular 

4 – Mordida cruzada posterior vestibular total 
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Conhecer o fator etiológico da má oclusão é essencial para o sucesso do 

tratamento ortodôntico uma vez que eliminar a causa é pré-requisito para a correção 

do problema e para a estabilidade do tratamento (MACENA; KATZ; ROSENBLATT, 

2009). Os fatores etiológicos da MCP incluem fatores genéticos e ambientais, como 

a hereditariedade, os hábitos de sucção não nutritiva, respiração bucal, perda 

precoce ou retenção prolongada de dentes decíduos, deglutição atípica, migração 

do germe do permanente, interferências oclusais, anomalias ósseas congênitas e 

fissuras palatinas (OULIS et al., 1994; WARREN; BISHARA, 2002).  

As relações de MCP são frequentemente causadas por uma combinação dos 

fatores etiológicos, desenvolvem precocemente na dentição decídua, entre 19 

meses e 5 anos de idade, e apresenta baixo índice de autocorreção (MCNAMARA, 

JA JR.; BRUDON, 2001; SOUSA et al., 2014; THILANDER; WAHLUND; 

LENNARTSSON, 1984). A má oclusão já na dentadura decídua pode ter efeitos a 

longo prazo no crescimento e desenvolvimento dos dentes e das arcadas (maxila e 

mandíbula) (LOPES et al., 2009; MCNAMARA; ARBOR, 2002; PROFFIT, WILLIAM 

R. FIELDS JR, HENRY W. SARVER, 2007). 

Quando o fator etiológico determina o desenvolvimento de uma atresia 

esquelética da maxila, o tratamento preconizado é a expanção rápida da maxila 

(ERM), que consiste em um afastamento das abóbadas palatinas e aumento do 

diâmetro transverso do palato duro, por meio da abertura da sutura média palatina, 

enquanto essa ainda não está totalmente consolidada, durante o crescimento. Esse 

procedimento é realizado com um parafuso de expansão ancorado em uma armação 

fixa, em dentes previamente selecionados. (QUO; HYUNH; GUILLEMINAULT, 2017; 

ŠUJANSKÁ et al., 2014; WESTWOOD et al., 2003). 

Além dos efeitos ortopédicos e ortodônticos, os efeitos da expansão maxilar 

não são limitados ao palato duro e  podem também influenciar a anatomia e a 

fisiologia da cavidade nasal (DA SILVA FILHO; DO PRADO MONTES; TORELLY, 

1995; PIRELLI; SAPONARA; ATTANASIO, 2005; PIRELLI; SAPONARA; 

GUILLEMINAULT, 2015; TIMMS, 1984), uma vez que o palato duro, estrutura óssea 

que separa a cavidade nasal da oral, é constituído pelas maxilas, subdivididas em 

pré-maxila e processo palatino da maxila, além dos ossos palatinos. A sutura 

palatina mediana (SPM) pode ser dividida, portanto, em três partes: inter-pré-

maxilar, intermaxilar e interpalatina (BUCK et al., 2017; REVELO; FISHMAN, 1994). 

Na região de interface osso-sutura têm-se superfícies ósseas não mineralizadas, 
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formadas por osso do tipo osteóide. Na SPM e nas demais suturas das maxilas com 

outros ossos da face, as superfícies ósseas são recobertas por osteoblastos e pré-

osteoblastos organizados como uma única camada celular. A região mais central da 

sutura é constituída por feixes e fascículos de fibroblastos e pela matriz extracelular. 

Fazem parte da matriz extracelular: fibras colágenas, fibras elásticas, proteoglicanas 

e glicoproteínas. Na área central da sutura estão presentes os pré-osteoblastos, 

precursores de clastos, macrófagos, células ósseas progenitoras e células 

indiferenciadas (ENNES; CONSOLARO, 2002).  

A atividade celular na superfície óssea da SPM contribui para o crescimento 

do palato duro até o período compreendido entre 13 e 15 anos de idade, ocorrendo 

estreitamento da região sutural enquanto há crescimento ósseo (MELSEN, 1975).  

Assim, a ERM pode alargar a abertura nasal, promovendo a separação dos 

ossos maxilares em forma piramidal com a máxima expansão ao nível dos incisivos 

e o centro de rotação na sutura frontonasal, aumentando o volume total da cavidade 

nasal (BUCK et al., 2017; HAAS, AJ, 1961). Uma combinação desses fenômenos 

poderia resultar na redução da resistência das vias aéreas nasais e na melhora da 

respiração (BUCK et al., 2017; QUO; HYUNH; GUILLEMINAULT, 2017; ŠUJANSKÁ 

et al., 2014; TAPIA; MARCUS, 2013; VILLA et al., 2015). Diante disso, a ERM 

também tem sido estudada como alternativa de tratamento para apneia do sono 

infantil (CAMACHO et al., 2017; PIRELLI; SAPONARA; ATTANASIO, 2005; 

PIRELLI; SAPONARA; GUILLEMINAULT, 2015; VILLA et al., 2011, 2015). 

As alternativas de disjuntores mais utilizados para a ERM são o Haas, Hyrax 

e McNamara (BACCETTI; FRANCHI; MCNAMARA, 1999). A maior diferença entre 

os vários tipos de disjuntores é a presença ou ausência de bandas e acrílico, bem 

como a sua localização ou área na qual recebe o recobrimento de acrílico (GARIB et 

al., 2005). 

Com o surgimento e aprimoramento dos materias de colagem direta, Cohen e 

Silverman (COHEN; SILVERMAN, 1973) descreveram um disjuntor que incorpora o 

acrílico recobrindo a superfície dos dentes de ancoragem como plano de mordida 

“Bite Block”. Posteriormente, esse tipo de dispositivo de expansão ficou amplamente 

conhecido como disjuntor de McNamara (MCNAMARA, J A, 1987; MCNAMARA; 

ARBOR, 2002). 

Segundo Moss, a abertura da sutura palatina tende a ser mais paralela 

quando se usa o acrílico recobrindo toda a superfície do dente ao invés de bandas, o 
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que resulta em menor inclinação dos dentes e menor recidiva após a contenção 

(MOSS et al., 1968).  

O disjuntor de Haas (HAAS, 1965; HAAS, ANDREW J., 1970) é formado por 

bandas colocadas nos primeiros molares decíduos e nos primeiros molares 

permanentes, conectadas a um parafuso na linha média. Lateralmente ao parafuso 

são incorporados dois blocos de acrílico que contactam com a mucosa palatina com 

o intuito de obter um movimento de corpo, uma vez que as forças são transmitidas 

não só aos dentes de suporte, mas também aos tecidos moles e processo alveolar 

(aparelho dentomucossuportado) (GARIB et al., 2005). 

Biederman, (BIEDERMAN, 1968), questionando o aparelho de Haas por irritar 

os tecidos moles e pelo acúmulo de alimentos devido ao acrílico que cobre o palato, 

desenvolveu um aparelho dentossuportado (com bandas nos primeiros molares 

decíduos e primeiros molares permanentes), totalmente fabricado em aço inoxidável. 

As vantagens da sua utilização seriam a menor retenção de alimentos, maior 

conforto e  prevenção de lesões na mucosa palatina (BISHARA; STALEY, 1987; 

MCNAMARA, JA JR.; BRUDON, 2001). Esses disjuntores bandados permitiriam a 

disjunção da sutura palatina; mas como efeito secundário, produziriam inclinação, 

extrusão dos molares superiores e flexão do processo alveolar, resultando em 

interferências oclusais e rotação posterior da mandíbula, mordida aberta e aumento 

da AFAI (MEMIKOGLU; ISERI, 1999). 

Por outro lado, McNamara et al. (MCNAMARA, JA JR.; BRUDON, 2001) 

consideraram que os disjuntores bandados têm uma maior tendência à quebra por 

soltura das bandas que os disjuntores encapsulados.  

Assim, os disjuntores que incorporam o acrílico recobrindo toda a superfície 

do dente ao invés de bandas foram desenhados para minimizar as desvantagens 

dos disjuntores bandados e têm sido reportados como mais vantajosos do que os 

convencionalmente bandados, como: a não necessidade de confecção de bandas, 

simplicidade de instalação, potencial de intrusão dos dentes pósteroinferiores, mais 

indicado para pacientes com tendência de crescimento vertical, menor 

movimentação maxilar posteroanterior e menor inclinação para vestibular dos dentes 

de ancoragem quando comparado com os aparelhos bandados (COHEN; 

SILVERMAN, 1973; MEMIKOGLU; ISERI, 1999; SARVER; JOHNSTON, 1989; 

WESTWOOD et al., 2003).  
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O aparelho disjuntor de McNamara consiste num esqueleto de aço inoxidável, 

sem bandas, adaptado aos dentes posteriores e que, na região mediana, possui um 

parafuso de expansão. Sobre o esqueleto de aço inoxidável é colocada uma camada 

de 3mm de acrílico transparente na região das faces oclusais dos dentes posteriores 

(MCNAMARA, JA JR.; BRUDON, 2001). 

Em relação ao protocolo de instalação e ativação dos aparelhos expansores, 

Haas (HAAS, A J, 1973; HAAS, ANDREW J.; OHIO, 1961) recomenda que no dia de 

instalação do aparelho, o parafuso seja aberto em 1 volta completa (4/4 de volta) e 

depois, 2/4 de volta, duas vezes ao dia, pelo período de 7 a 14 dias. Esse protocolo 

se refere à disjunção propriamente dita, ou seja, quando a sutura já se apresenta 

fusionada ou com a fusão iniciada, necessitando uma concentração de força inicial 

maior na região sutural que provoque a sua fratura. 

Entretanto, em crianças de menor idade, em que a sutura ainda encontra-se 

aberta ou em estágio inicial de fechamento, a resistência para abertura é baixa, com 

menor necessidade de concentração tão alta de força, podendo seguir o protocolo 

de 1/4 de volta, no dia da instalação e depois 1/4 de volta a cada 12 horas, pelo 

período de 15 dias (DA SILVA FILHO; DO PRADO MONTES; TORELLY, 1995; 

HAAS, AJ, 1961; HALICIOĞLU; KIKI; YAVUZ, 2012). 

O parafuso, elemento ativo do aparelho, no sentido antero-posterior imerge na 

porção acrílica exatamente sobre a rafe palatina (WENDLING et al., 2005), no centro 

sagital da estrutura metálica, unindo as duas metades do aparelho. Os parafusos, 

disponíveis, proporcionam uma expansão de 0,8 a 1mm cada volta completa, 

dividida em quartos de volta (CAPELOZZA FILHO; DA SILVA FILHO, 1997), no 

sentido vertical o parafuso é posicionado o mais próximo do palato possível sem 

fazer compressão no palato na fase passiva.  

A localização do parafuso no sentido antero-posterior e no sentido vertical, 

influencia o efeito da expansão. Quanto mais distante da cortical palatina, menores 

os efeitos esqueléticos e maiores os efeitos dentários. Entretanto, esse 

posicionamento varia enormemente em função da variação na intensidade de atresia 

maxilar que pode determinar um posicionamento mais afastado do palato para que o 

parafuso possa ser posicionado e essa variação pode influenciar na quantidade de 

abertura da sutura média palatina, bem como nos efeitos indesejáveis como a 

inclinação dos dentes ao qual o aparelho está apoiado (WENDLING et al., 2005). 

Em função da ausência de estudos comparando os efeitos dentários e 
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ortopédicos da expansão com e sem o apoio palatino, objetivamos a realização 

desse trabalho, utilizando TCFC, para comparar os efeitos da expansão e quanto às 

inclinações dos primeiros molares permanentes, resultantes da ERM, na correção da 

mordida cruzada posterior com o disjuntor encapsulado dentossuportado e disjuntor 

dentomucossuportado. 

A Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) é o único método de 

diagnóstico que possibilita a análise adequada da sutura média palatina, sem 

sobreposições e maior nitidez (LO GIUDICE et al., 2017; RINALDI et al., 2018). 

Sendo assim, esse tipo de exame complementar é recomendado, dentro da área de 

atuação da ortodontia, para avaliação pré e pós expansão rápida da maxila 

(KAPILA; NERVINA, 2015).  

 Além disso, a utilização desse método para avaliar qualidade e quantidade 

óssea é previsto e aceito pela Academia Americana de Radiologia Oromaxilofacial 

(AAOMR) (SCARFE, 2013). Segundo a AAOMR, procedimentos com baixa dose de 

radiação são aqueles que resultam em doses abaixo de 100.000 µSv (incluindo 

TCFC da região maxilofacial). Por ser importante considerar os riscos associados 

quando uma criança é exposta a radiação, o Colégio Americano de Radiologia 

(CAR) incorporou estimativas de doses efetivas de tomadas e os níveis relativos de 

radiação (NRL) para crianças. A AAOMR recebeu permissão para utilizar o NRL 

para definir os níveis de radiação por esse esquema, porque permite avaliar o risco 

de radiação (partindo da premissa de que em uma exposição a 10.000µSv o risco de 

desenvolver câncer é de 1 em cada 1000 indivíduos), porque o risco é relacionado a 

apenas a exposição de diagnóstico e essa análise considera a maior sensibilidade à 

radiação de crianças. O tomógrafo empregado nessa pesquisa (iCat, Imaging 

Science International, Hatfield, PA-USA), para crianças de 10 anos e FOV médio 

(entre 10 e 15cm de altura de área envolvida) tem uma dose de radiação média de 

96µSv (baixa radiação conforme a NRL). Além disso, as imagens obtidas 

substituíram as radiografias convencionais comumente empregadas para essa 

avaliação como a telerradiografia de tomada posteroanterior e as radiografias 

oclusal e panorâmica.  
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2. PROPOSIÇÃO 

 

Comparar, por meio de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico 

(TCFC), os efeitos do tratamento com o disjuntor encapsulado dentossuportado e o 

disjuntor encapsulado dentomucossuportado quanto às inclinações dos primeiros 

molares permanentes, resultantes da expansão rápida da maxila. Além disso, avaliar 

se existe relação entre a distância do parafuso expansor com o palato e os efeitos 

esqueléticos e dentários pós ERM. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho clínico foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Guarulhos, sob parecer número 3.708.977, 

conforme ANEXO A.  

 

3.1 Material 

 

3.1.1 Cálculo amostral  

A amostra foi calculada baseada num nível alfa de significância de 0,05 e beta 

de 0,2 para obter 80% de poder para detectar uma real diferença de 1,90 graus e um 

desvio padrão de 2,60 na inclinação vestíbulo-lingual dos dentes. Assim, o cálculo 

do tamanho da amostra mostrou que 10 pacientes por grupo seriam necessários 

para o presente estudo. 

 Os pacientes que compuseram a amostra da pesquisa foram recrutados na 

clínica de graduação da disciplina de Odontopediatria da Universidade Guarulhos e 

em uma Escola Estadual do mesmo município. Para iniciar a triagem na escola, foi 

agendada uma reunião com a diretora para explicar a metodologia da pesquisa, 

seus riscos e benefícios e oferecer a contrapartida de informações aos pais. Para 

tal, foi expedida uma carta de anuência da direção (ANEXO B). Após aprovação do 

CEP, foi encaminhado pela coordenadoria da escola, um bilhete de autorização para 

os pais consentirem a análise clínica das crianças. Após prévio agendamento das 

datas e horários, as crianças que apresentaram as autorizações devidamente 

assinadas foram submetidas ao exame clínico com espátula de madeira, e foram 

preenchidas fichas de anamnese contendo as observações de má oclusão 

encontradas (ANEXO C).  

 Para inclusão na amostra, os seguintes critérios foram estabelecidos: 

- Pacientes que apresentavam dentadura mista, com MCP uni ou bilateral, 

determinada pela posição da mandíbula tanto em MIH como em RC 

 - Erupção completa dos primeiros molares permanentes 

 - Ausência de cárie na arcada superior, boa saúde periodontal,  

 - Ausência de doenças crônicas ou comprometimento neurológico.  
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 E como critérios de exclusão, estabeleceu-se: 

 - Crianças com dentadura decídua ou já permanente 

 - Ausência de mordida cruzada posterior  

 - Presença de lesão cariosa nos dentes da arcada superior 

- Presença de doença periodontal e de qualquer doença grave neurológica 

ou não. 

 As crianças que apresentavam MCP unilateral ou bilateral recebiam um 

relatório para ser entregue aos responsáveis, solicitando o contato com os 

pesquisadores para agendamento na clínica de Ortodontia do mestrado, na 

Universidade Guarulhos. Os pacientes recrutados que compareceram e os avaliados 

na clínica de graduação da disciplina de Odontopediatria, da Universidade 

Guarulhos, foram esclarecidos sobre o tipo de má oclusão que apresentavam, suas 

comorbidades e a importância da intervenção precoce. Receberam informações 

sobre o tipo de aparelho a ser utilizado, a necessidade de colaboração dos mesmos 

para ativação e a documentação inicial e final necessárias, que deveriam ser 

realizadas no mesmo centro de documentação, por todos os participantes da 

pesquisa. 

 Somente após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) pelos pais e do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) pelas 

crianças, a pesquisa foi iniciada (ANEXOS D eE).  

  A amostra final contou com 18 pacientes, que foram, aleatoriamente, 

divididos em dois grupos: tratamento com o disjuntor dentossuportado (grupo 1), 

com idade média de 7,87 anos, e dentomucossuportado (grupo 2) com idade média 

de 9,28 anos. O processo de randomização foi estabelecido no momento do envio 

dos modelos de gesso ao laboratório, onde os aparelhos foram confecionados por 

um único técnico que, cego com relação à pesquisa e proposta dos aparelhos, 

construía um ou outro aparelho, aleatoriamente. Ao final, 08 pacientes receberam 

tratamento com o disjuntor encapsulado dentossuportado e 10 com o disjuntor 

dentomucossuportado.  

3.2 Método 
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 O disjuntor encapsulado dentossuportado foi confeccionado com uma 

infraestrutura de aço inoxidável de fio 1,15 mm de espessura da marca comercial 

Dentaurum®, (Alemanha) sem bandas, contornando as faces linguais e vestibulares 

dos dentes posteriores (primeiros e segundos molares decíduos e primeiro molar 

permanente) e que, na região mediana, apresentava um parafuso de expansão 

Magnum de 11mm da Dentaurum® (referência 600-302-60), o mesmo foi soldado ao 

esqueleto de aço inoxidável com solda de prata MORELLI® (Sorocaba – SP, Brasil). 

Sobre a infraestrutura de aço inoxidável, na região das faces oclusais dos dentes 

posteriores, foi colocado uma camada de 3mm de acrílico transparente. Além disso, 

o parafuso foi recoberto por uma pequena camada de acrílico (1mm) transparente 

(Figura 1).  

 

Figura1: Disjuntor dentossuportado confeccionado pelo laboratório  

 

O disjuntor encapsulado dentomucossuportado, que consiste na fusão das 

características dos disjuntores de McNamara e Haas. Apresentou um esqueleto de 

aço inoxidável, sem bandas, adaptado aos dentes posteriores e que, na região 

mediana, foi incorporado um parafuso de expansão Magnum de 11mm da 

Dentaurum® (Alemanha) (referência 600-302-60), porém com recobrimento de 

acrílico no palato e no parafuso, formando, assim, uma estrutura única (Figura 2). 
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Figura 2: Disjuntor dentomucossuportado confeccionado pelo laboratório 

 

Para a cimentação dos disjuntores, foram feitos ajustes no acrílico, buscando 

o maior número de contatos com o arco antagonista, para obter a melhor 

estabilidade do aparelho e correta altura para conforto do paciente. Após os 

desgastes, foi feito o reembasamento com Resina Acrílica Autopolimerizável Jet 

Clássico (Campo Limpo Paulista – SP, Brasil), necessário para perfeita adaptação e 

retenção.  

 Realizou-se a higienização com profilaxia, com escova de Robson e pedra 

pomes e foi efetuada a cimentação do aparelho utilizando dois cimentos: Multi-

Cure® (3M, Maplewood, Minnesota, EUA) e Meron® (Vocco, Cuxhaven, Alemanha) 

que apresentam liberação contínua de flúor (Figura 3). 

 O Multi-Cure® (3M, Maplewood, Minnesota, EUA) que é de presa dual, foi 

utilizado na parte oclusal dos dentes, para proporcionar uma cimentação mais 

efetiva e o Ionomero Meron® (Vocco, Cuxhaven, Alemanha), de presa química, foi 

utilizado para preencher o restante dos espaços. Para acelerar a cimentação, 

procedeu-se à fotopolimerização por 20 segundos, na oclusal de cada dente. Essa 

técnica foi escolhida devido à experência clínica de alto índice de descolamento do 

aparelho, quando utilizado somente o Meron® (Vocco, Cuxhaven, Alemanha) e à 

dificuldade na remoção quando do uso exclusivo do Multi-Cure® (3M, Maplewood, 

Minnesota, EUA). 
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A ativação inicial foi de ¼ de volta, no dia da instalação e, depois, os 

pais/acompanhantes dos pacientes foram treinados a realizar ¼ de volta a cada 12 

horas, pelo período de 15 dias (DA SILVA FILHO; DO PRADO MONTES; TORELLY, 

1995; HAAS, AJ, 1961; HALICIOĞLU; KIKI; YAVUZ, 2012). As ativações foram 

realizadas com a Chave Ortodôntica haste longa para Ativação de Expansor 

Morelli®. 

Ao finalizarem as ativações, o parafuso foi fixado e o aparelho mantido em 

contenção por 3 meses. Os pacientes foram submetidos a exames de TCFC em dois 

momentos: em T0 (antes da instalação do aparelho), para realização das 

mensurações iniciais e T1 (ao final da ativação), para avaliar os efeitos do 

tratamento. 

 O tomógrafo empregado nessa pesquisa (ICAT, Imaging Science 

International, Hatfield, PA-USA), para crianças de 10 anos e FOV médio (entre 10 e 

15 cm de altura de área envolvida) tem uma dose de radiação média de 96μSV 

(baixa radiação conforme a NRL). O protocolo para a obtenção da imagem 

tomográfica usada foi de 120 kV, 5 mA, com o campo de visão (FOV) de 13 x 16 cm 

(FOV), tamanho do voxel de 0.25 mm voxel size e tempo de escaneamento de 40 

segundos. 

A metodologia empregada para avaliar quantitativamente as dimensões 

transversais da maxila em tomografias foi baseada nos trabalhos desenvolvidos por 

Matias, M. (MATIAS, 2017) e Weissheimer, A. (WEISSHEIMER, 2008).  

 Antes da seleção da imagem para medição, foi realizada a correção da 

série tomográfica nos três planos usando a ferramenta de reformatação das imagens 

fornecida pelo software CS 3D Imaging (Figura 3).  

 A correção da série tomográfica foi realizada no exame tomográfico: na 

vista frontal, o plano infra-orbital (plano formado pelos pontos localizados na região 

superior do forame infra-orbital) paralelo ao chão; em vista sagital, o plano horizontal 

de Frankfurt paralelo ao chão; e em vista axial, a linha sagital (ponto central na 

forame magnum ao ponto localizado na crista galli) foi perpendicular ao chão. 
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Figura 3: Janela representativa da ferramenta de reformatação do Software CS 3D Imaging. 

 

 A orientação da cabeça foi a mesma para cada imagem TCFC realizada 

pelo mesmo operador (Figura 4) (MATIAS, 2017). 

 

Figura 4: Correção da série tomogràfica: visão frontal (A), visão sagital (B) e visão axial(C)  

 Todas as medições foram realizadas usando as ferramentas fornecidas pelo 

software CS 3D Imaging. Apenas um calibrador avaliou visualmente todas as 

imagens seccionais em uma sala escura, usando um monitor LCD de 24,1 

polegadas com resolução de 1920 x 1200 pixels. 



28 

 

Após a padronização da posição da cabeça do paciente no padrão pré-

definido, os cortes nos planos axial e sagital, foram utilizadas como orientação para 

determinação do corte coronal em que foram realizadas as medidas.  

As referências e as sequências utilizadas nos cortes para comparação das 

medidas entre T0 e T1  para as mensurações angulares foram as seguintes (Figura 

5): primeiro a partir dos cortes sagitais, foram selecionadas as imagens nas quais se 

visualizava o primeiro molar superior permanente, a partir dessa imagem a linha de 

reformatação multiplanar (RMP) que representava o plano axial foi colocada na 

região mais apical dos condutos radiculares e a linha RMP representativa do plano 

coronal passando entre as raízes mesial e distal do primeiro molar permanente 

superior; a seguir na vista axial a linha RMP representativa do plano coronal foi 

colocada no centro do conduto radicular da raiz palatina dos primeiros molares 

superiores permanentes. Por último, a partir dessas referências o corte coronal foi 

determinado, sobre as quais as mensurações angulares (Figura 6) foram realizadas 

(WEISSHEIMER, 2008). 

Figura 5: Vista sagital (A): visualização  do primeiro molar superior permanente, a partir dessa 
imagem a linha RMP (amarelo) que representa o plano axial foi colocada na região mais apical dos 
condutos radiculares e a linha RMP (roxo) representativa do plano coronal passando entre as raízes 
mesial e distal do primeiro molar permanente superior; Vista axial (B): linha RMP representativa do 
plano coronal (roxo) colocada no centro do conduto radicular da raiz palatina dos primeiros molares 
superiores permanentes. Por último, a partir dessas referências, determinação do corte coronal (B), 
sobre as quais as mensurações angulares foram realizadas.  
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Figura 6: Exemplo da avaliação das alterações angulares dos primeiros molares permanentes 
superiores. No corte sagital (A) a linha RMP que representa o plano axial posicionada na região mais 
apical dos condutos radiculares e a linha RMP representativa do plano coronal passando entre as 
raízes mesial e distal do primeiro molar permanente superior; a seguir no corte axial (B) a linha RMP 
representativa do plano coronal colocada no centro do conduto radicular da raiz palatina dos 
primeiros molares superiores permanentes. A partir dessas referências foram produzidas as imagens 
padronizadas no sentido coronal (C) sobre as quais foram realizadas as mensurações angulares. 

 

Os pontos e ângulos de referência utilizados para avaliação da inclinação dos 

primeiros molares superiores nas imagens coronais da região posterior da maxila, 

gerados a partir da reconstrução multiplanar (sem volume), estão representados na 

Figura 7 e estão descritos a seguir:  

Pontos 1 e 2: pontos mais inferiores do contorno interno inferior da cavidade 

nasal do lado direito e esquerdo, respectivamente. 

Linha 1: linha que passa sobre os pontos 1 e 2. 

Linha 2: reta que superpõe o longo eixo do conduto radicular da raiz palatina 

do primeiro molar superior permanente, com a fossa central da superfície oclusal, do 

primeiro molar permanente dos lados direito e esquerdo, respectivamente.  

Ângulo 1MD: ângulo formado linha 1 (reta formada pelos pontos 1 e 2) e linha 

2 (linha que passa pelo conduto radicular da raiz palatina do primeiro molar supeior 

permanente do lado direito atá a sua fossa central na superfície oclusal). 

Ângulo 1ME: ângulo formado linha 1 (reta formada pelos pontos 1 e 2) e linha 

2 (linha que passa pelo conduto radicular da raiz palatina do primeiro molar supeior 

permanente do lado esquerdo atá a sua fossa central na superfície oclusal). 
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Figura 7: Imagem coronal da região posterior da maxila e seus pontos e linhas utilizados. 
 

 

As referências e as sequências utilizadas nos cortes para comparação das 

medidas entre T0 e T1 para as mensurações lineares foram as seguintes (Figura 5): 

primeiro a partir dos cortes sagitais, foram selecionadas as imagens nas quais se 

visualizava o primeiro molar superior permanente, a partir dessa imagem a linha 

RMP que representava o plano axial foi colocada na região mais apical dos condutos 

radiculares e a linha RMP representativa do plano coronal passando entre as raízes 

mesial e distal do primeiro molar permanente superior; a seguir na vista axial a linha 

RMP representativa do plano coronal foi colocada no centro do conduto radicular da 

raiz palatina dos primeiros molares superiores permanentes. Por último, a partir 

dessas referências sobre o plano coronal, a imagem selecionada foi a qual era 

possível visualizar com nitidez o parafuso expansor, sobre a qual as mensurações 

lineares (Figura 8) foram realizadas. 

Os pontos de referência utilizados para avaliação da distância do parafuso 

com o palato nas imagens coronais da região posterior da maxila, gerados a partir 

da reconstrução multiplanar (sem volume), estão representados na Figura 8 e estão 

descritos a seguir: 

Pontos 3: ponto mais inferior do contorno interno inferior do palato duro.  

Pontos 4: Pontos mais superiores da base do parafuso expansor  

Linha I: reta que vai do ponto 3 ao ponto 4. 
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Figura 8: Imagem mostrando o coronal da região posterior da maxila e seus pontos tomográficos para 

mensuração da distância do parafuso com o palato. 

 
 

3.3 Avaliação do erro do método 
 

 Para avaliar o erro do método, 20% dos exames de TCFC foram reavaliados 

após um intervalo de pelo menos 30 dias da primeira medição, aleatoriamente 

selecionados, para verificar a reprodutibilidade do método. 

 O erro sistemático foi calculado pela comparação dos valores da primeira e 

da segunda medição pelo teste t-pareado com P<0,05. 

 O erro casual foi calculado de acordo com a fórmula de Dahlberg (Se2 = 

Σd2/2n). 

 

3.4 Análise estatística 

 A normalidade da distribuição das variáveis foi verificada pelo teste de 

Shapiro-Wilk, as quais foram comparadas por meio do teste t-pareado. 

 Uma análise descritiva foi realizada para todas as variáveis no início (T0) e 

final (T1) do tratamento, além das mudanças ocorridas neste período (T1-T0). Esta 

análise estatística envolveu o cálculo da média e desvio padrão das inclinações 

vestibulolinguais dos molares permanentes superiores direito e esquerdo. 

 As correlações existentes entre a distância do parafuso expansor e a 

inclinação do primeiro molar superior, foram avaliadas por meio do coeficiente de 

correlação de Pearson. 

Tabela 7: Resultado do Teste de Correlação de Pearson para as variáveis de inclinação (1MS) e 
Distância do parafuso (Dist Paraf) (N=18) 

Correlação r P 
1MSD x Dist Paraf 0,261 0,296 
1MSE x Dist Paraf 0,062 0,806 

*Estatisticamente significante para p<0,05 

 

3 

4 
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 Todas as análises estatísticas foram realizadas com o programa SigmaPlot 

12.0, Systat Software, Inc., USA. Os resultados foram considerados estatisticamente 

significantes para P<0,05. 
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4. RESULTADOS 

A normalidade da distribuição das variáveis foi verificada pelo teste de 

Shapiro-Wilk, as quais foram comparadas por meio do teste t-pareado. 

A normalidade da distribuição das variáveis foi verificada pelo teste-t e 

fórmula de Dahlberg, aplicado para as variáveis para estimar o erro sistemático e 

casual, respectivamente. Como não foram observados valores estatisticamente 

significantes para qualquer das variáveis, testes paramétricos (média e desvio 

padrão) puderam ser empregados (tabela 1). 

 

Tabela 1: Resultado do teste-t e fórmula de Dahlberg, aplicado para as variáveis para estimar o erro 
sistemático e casual, respectivamente (N=18) 

*Estatisticamente significante para p<0,05 

 

Para análise comparativa intergrupos foi realizado o teste Qui-quadrado onde 

também não apresentou diferença estatisticamente significante (p=0,867) (tabela 2). 

 
Tabela 2: Resultado da comparação intergrupos (Teste Qui-quadrado) 

 Masculino Feminino Total 

Grupo 1 3 5 8 

Grupo 2 3 7 10 

Total 6 12 18 
 X2=0,02    DF=1   P=0,867 

 

 Uma análise descritiva foi realizada para todas as variáveis no início (T0) e 

final (T1) do tratamento, além das mudanças ocorridas neste período (T1-T0). Esta 

análise estatística envolveu o cálculo da média e desvio padrão das inclinações 

vestibulolinguais dos molares permanentes superiores direito e esquerdo. Nas 

análises comparativas quanto a inclinação dos primeiros molares permanentes pré e 

pós expansão para os grupos 1 e 2 juntos, utilizando o Teste-t pareado (N=18), 

houve diferença significativa apenas para na inclinação dos primeiros molares 

permanentes do lado direito (p=0,047) (Tabela 3).  

 

Variável Medição 1 Medição 2 t P Dahlberg 

Média D.P. Média D.P. 

ÂNG 1MSD 111,2 
 

8,423 
 

112,333 
 

7,906 
 

1,170 
 

0,276 
 

2,05 
 

ÂNG 1MSE 119,556 
 

5,876 
 

120,889 
 

6,092 
 

1,569 
 

0,155 
 

1,94 
 

DIST. PARAF 7,822 
 

1,807 
 

7,500 
 

1,755 
 

1,539 
 

0,162 
 

0,48 
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Tabela 3: Comparação Pré e Pós expansão para os grupos 1 e 2 juntos (Teste-t pareado) (N=18) 

Variável 
(º)  

T0 T1 Alteração t P 

Média DP Média DP Média DP 

1MSD 111,000 10,847 112,167 10,211 1,167 2,307 2,14 0,047 

1MSE 120,500 5,933 121,889 6,077 1,389 3,109 1,89 0,075 

*Estatisticamente significante para p<0,05 

 

Quando os grupos foram analisados separadamente, o grupo 1 não 

apresentou diferença estatística quanto a inclinação dos primeiros molares direito e 

esquerdo pré e pós expansão (Tabela 4). 

Tabela 4: Comparação Pré e Pós expansão para o grupo 1 (Teste-t pareado) (N=8) 

Variável 
(º)  

T0 T1 Alteração t P 

Média DP Média DP Média DP 

1MSD 113,750 5,701 115,000 5,345 1,250 1,982 1,784 0,118 

1MSE 121,375 5,502 121,250 4,234 0,125 2,997 0,118 0,909 

*Estatisticamente significante para p<0,05 

 

Já o grupo 2 apresentou diferença estatisticamente significante quanto a 

inclinação dos primeiros molares permanentes do lado esquerdo (p= 0,015) (Tabela 

5). 

Tabela 5: Comparação Pré e Pós expansão para o grupo 2 (Teste-t pareado) (N=10) 

Variável 
(º)  

T0 T1 Alteração t P 

Média DP Média DP Média DP 

1MSD 108,800 13,596 109,900 12,723 1,100 2,644 1,316 0,221 

1MSE 119,800 6,460 122,400 7,427 2,600 2,757 2,982 0,015* 

*Estatisticamente significante para p<0,05 

 

 As correlações existentes entre a distância do parafuso expansor e a mucosa 

palatina entre os dois grupos foram avaliadas por meio do Teste-t independente 

(Tabela 6), que não paresentou diferença estatisticamente significantes.  

 
Tabela 6: Comparação de inclicação e distância do parafuso entre os grupos 1 e 2 (Teste-t 

independente) 
Variável (º)  Grupo 1 (N=8) Grupo 2 (N=10) t P 

Média DP Média DP 

1MSD 115,000 5,345 109,900 12,723 1,057 0,306 

1MSE 121,250 4,234 122,400 7,427 0,389   0,702 

Dist Paraf 8,175 0,748 7,390 1,881 1,107 0,285 

*Estatisticamente significante para p<0,05 

 

 O teste de Correlação de Pearson para as variáveis de inclinação (1MS) e 

Distância do parafuso (Dist Paraf) (N=18) também não apresentou diferença 

estatisticamente significante entre as variáveis avaliadas (Tabela 7).  

  

 



35 

 

Tabela 7: Resultado do Teste de Correlação de Pearson para as variáveis de inclinação (1MS) e 
Distância do parafuso (Dist Paraf) (N=18) 

Correlação r P 

1MSD x Dist Paraf 0,261 0,296 
1MSE x Dist Paraf 0,062 0,806 

*Estatisticamente significante para p<0,05 
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Abstract 

Background: Posterior crossbite is one of the most frequent skeletal deformities 
present in children with mixed dentition and its treatment is performed by rapid 
maxillary expansion (RME) with adapted or bonded appliances in the posterior teeth. 
The aim was to compare, by Cone-Beam Computed Tomography (CBCT), the 
effects on dental inclination in the maxillary arch. Methods: Eighteen patients with 
mixed dentition and uni or bilateral posterior crossbite were randomly divided into two 
groups: tooth-borne bonded expander (Group 1, n=8) and tooth tissue-borne bonded 
expander (Group 2, n=10). CBCT scans were obtained before installing (T0) and 
after activation (T1). From the sagittal and axial sections, the images in the coronal 
section were selected to perform the measurements. Angular measurement of the 
dental inclination was performed from the multiplanar reformatting line (M) with long 
axis of the root canal of the palatal root of the first maxillary molar. Still in the coronal 
plane, in the same region, linear measurement of the expander screw opening was 
performed based on the its clearer image. Changes from T0 to T1 were compared 
using the paired t-test. Intergroup comparison was performed by independent t-test. 
Correlation between dental inclination and distance between palate and expander 
screw was performed by the Peason correlation test. Results: Group 1 did not 
present statistically significant difference regarding inclination teeth from T0 to T1. 
Group 2 showed a statistically significant increase in the inclination, only on the left 
side, from T0 to T1. Intergroup comparison presented no differences either dental 
inclination or distance of the expander screw. No correlation was observed between 
the variables of dental inclination and distance from the expander screw to the 
palate. Conclusions: In general, it can be concluded that tooth tissue-borne 
expander resulted in a higher first maxillary molars inclination when compared to the 
tooth-borne bonded expander, regardless the distance of the expander screw to the 
palatal mucosa. 
 
Keywords: Orthodontics; Malocclusion; Crossbite; Maxillary Expansion 
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1. INTRODUCTION  

Posterior crossbite (PC) is a malocclusion with prevalence ranging between 8 

and 22% in children in deciduous /mixed dentition (1–3) and represents one of the 

most common skeletal deformities of the craniofacial region (4). The main treatment 

is rapid maxillary expansion (RME), which is an orthodontic procedure designed to 

increase the transverse diameter of the hard palate by reopening the mid palatal 

suture in the maxilla while it is not yet fully consolidated in children through growth of 

a fixed appliance with an expansion screw anchored to previously selected teeth (5–

7). 

The effects of maxillary expansion are not limited to the hard palate, but may 

also influence the anatomy and physiology of the nasal cavity (8–11), since the 

maxillary bone forms the floor and lateral wall of the nasal cavity, as well as the floor 

of the orbit. RME can widen the nasal opening, promoting the separation of the 

pyramidal maxillary bones with maximum expansion at the level of the incisors and 

the center of rotation in the frontonasal suture, increasing the total volume of the 

nasal cavity (12,13). A combination of these phenomena could result in reduced 

nasal airway resistance and improved breathing (5,6,13–16). Because of this, RME 

has also been studied as an alternative treatment for infant sleep apnea (8,9,16–18). 

The most commonly used RME device alternatives are Haas, Hyrax, and 

McNamara (19). The main difference among the various types of RME device s is the 

presence or absence of bands and acrylic and their location or area that is acrylic 

(20). 

According to MOSS et al. 1968 (21), the opening of the palatal suture tends to 

be more parallel when using acrylic covering the entire surface of the tooth rather 

than bands, which results in lower tooth inclination and less recurrence after restraint. 

With the emergence and refinement of direct bonding materials, in 1973 Cohen and 

Silverman (22) described a breaker that incorporates acrylic covering the surface of 

the anchor teeth as a “Bite Block” bite plane. This type of expansion device was later 

widely known as the McNamara breaker (23,24). 

Thus, RME devices incorporating acrylic covering the entire tooth surface 

rather than bands have been designed to minimize the disadvantages of banded 

RME devices and have been reported to be more advantageous than conventionally 
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banded ones, such as: no need for banding, simplicity potential for posteroinferior 

teeth intrusion potential, more suitable for patients with a tendency for vertical 

growth, lower posteroanterior maxillary movement and lower buccal inclination of the 

anchor teeth when compared to the banded braces (7,22,25,26). 

Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) is the only diagnostic method 

that enables adequate analysis of the midpalatal suture without overlapping and 

greater clarity (27,28). Thus, this type of complementary exam is recommended, 

within the area of orthodontics, for pre and post rapid maxillary expansion evaluation 

(29). 

The use of this method to assess bone quality and quantity is anticipated and 

accepted by the American Academy of Oromaxillofacial Radiology (AAOMR) (30). 

According to AAOMR, low radiation dose procedures are those that result in doses 

below 100,000 µSv (including maxillofacial region CBCT). Because it is important to 

consider the associated risks when a child is exposed to radiation, the American 

College of Radiology (CAR) has incorporated estimates of effective dose doses and 

relative radiation levels (RRL) for children. AAOMR has been allowed to use the RRL 

to define radiation levels by this scheme because it allows the risk of radiation to be 

assessed (assuming that in exposure to 10,000µSv the risk of developing cancer is 1 

in 1000 individuals), because the risk is related to diagnostic exposure only and this 

analysis considers the higher radiation sensitivity of children. The CT scanner to be 

used in this research (iCat, Imaging Science International, Hatfield, PA-USA) for 10-

year-olds and average FOV (10 to 15cm high in area involved) has an average 

radiation dose of 96µSv (low RRL radiation). In addition, the images obtained will 

replace the conventional radiographs commonly used for this evaluation, such as 

posteroanterior teleradiography and occlusal and panoramic radiographs. 

Therefore, the aim of this study was to compare, by CBCT, the effects on 

dental inclination in the maxillary arch with tooth-borne bonded and tooth tissue-

borne bonded expanders. Still, to evaluate the correlation between distance of 

expander screw to palate and dental effects after RME. 

 

2. MATERIAL AND METHODS 

 This study was approved by the Ethics in Research Committee of Guarulhos 

University, São Paulo, Brazil. (3.708.977). Consent to undergo the CBCT 

radiographic examinations and to use the material for the present investigation was 
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obtained from all patients. 

 

2.1 Sample 

The sample size was calculated based on an alpha level of significance of 

0.05 and beta of 0.2 to obtain 80% power to detect a true difference of 1.90 degrees 

and a standard deviation of 2.60 in the buccolingual inclination of the teeth. Thus, 

sample size calculation showed that 10 patients per group would be needed for the 

present study. 

The patients who were part of the research sample were recruited at the 

undergraduate clinic of the Pediatric Dentistry discipline of Guarulhos University and 

at a State School of Guarulhos-SP. To begin screening at school, a meeting was 

arranged with the principal to explain the research methodology, its risks and benefits 

and to provide information to parents. To this end, a letter of consent was issued 

from the management (ANNEX B). After approval by the Ethics in Research 

Committee, was sent by the school coordinator, an authorization ticket for parents to 

consent to the clinical analysis of the children. After prior scheduling of dates and 

times, children who presented duly signed authorizations were submitted to clinical 

examination with wooden spatula, and analysis forms were filled out containing the 

malocclusion observations found (ANNEX C). 

Inclusion criteria: 

 Patients with mixed or unilateral or bilateral PC dentures determined by 

mandible position in centric relation (CR) and maximal habitual 

intercuspation (MHI);  

 Complete eruption of first permanent molars; 

 Absence of caries in the upper arch, good periodontal health; 

 Absence of chronic diseases or neurological impairment. 

Exclusion criteria: 

 Children with deciduous or permanent dentures; 

 Absence of posterior crossbite (PC); 

 Presence of carious lesion in the maxillary arch; 

 Presence of periodontal disease and any serious neurological disease. 

 

Children who presented unilateral or bilateral PC received a report to be 
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delivered to their responsible, requesting contact with the researchers for scheduling 

at the Master's Orthodontics clinic, at Guarulhos Unversity. The recruited patients 

who attended and those evaluated at the undergraduate clinic of the Pediatric 

Dentistry Department at Guarulhos University were informed about the type of 

malocclusion they had, their comorbidities, and the importance of early intervention. 

They received information about the type of device to be used, the need for their 

collaboration for activation and the necessary initial and final documentation, which 

should be carried out in the same documentation center by all research participants. 

Only after the Informed Consent Form by the parents and the Free Informed 

Consent Form by the children, the research was started (ANNEX D and E). 

The final sample consisted of 18 patients who were randomly divided into two 

groups: treatment with the tooth-borne expander (group 1) and tooth tissue-borne 

expander (group 2). The randomization process was established when the model 

casts were sent to the laboratory, where the devices were made by a single 

technician who, blinded to the research and proposal of the devices, built one or 

another appliance. In the end, 08 patients received treatment with the tooth-borne 

expander and 10 with the tooth tissue-borne expander device. 

The devices were made in a single laboratory that randomly made half of the 

models, the tooth-borne expander device and the other half the modified one. The 

tooth-borne expander appliance was made with a 1.15 mm 

thick Dentaurum® stainless steel without bands, surrounding the lingual 

and buccal surfaces of the posterior teeth (first and second primary molars and 

permanent first molar) and, in the region median, had a Dentaurum® 11mm Magnum 

expansion screw, it was welded to the MORELLI® silver welded stainless steel. In 

the region of the occlusal faces of the posterior teeth, a 3mm layer of transparent 

acrylic was placed. In addition, the screw was covered by a small layer of transparent 

acrylic (11mm) (Figure 1). 

The tooth tissue-borne expander, which consists of merging the 

characteristics of the McNamara and Haas appliances. It had a stainless-steel 

without bands, adapted to the posterior teeth, and in the middle region was 

incorporated a Dentaurum® 11mm Magnum expansion screw, but with acrylic 

coating on the palate and on the screw, thus forming a unique structure (Figure 2). 

 

2.2 Method 
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Initial activation was ¼ turn on the day of installation, and then 

parents/caregivers were trained to perform ¼ turn every 12 hours for a period of 15 

days (10,31,32). Activations were performed with the Morelli® Expander Activator 

Long Shank Orthodontic Spanner. At the end of the activations, the screw was fixed 

and the device was kept in restraint for 3 months. The patients 

underwent CBCT exams at two times: at T0 (before installing) for initial 

measurements and T1 (at the end of activation) to evaluate the effects of treatment. 

The methodology used to quantitatively evaluate the transverse dimensions of 

the maxilla in tomography was based on the work developed by Matias, M. (2017) 

and Weissheimer, A. (2008) (33,34). 

Prior to image selection for measurement, the head position was standardized 

on all three planes using the image reformatting tool provided by the CS 3D Imaging 

software (Figure 3). 

The tomographic series correction was standardized in the tomographic: in the 

frontal view, the infraorbital plane (plane formed by the points located in the superior 

region of the infraorbital foramen) parallel to the floor; in sagittal view, the horizontal 

plane of Frankfurt parallel to the ground; and in axial view, the sagittal line (central 

point in the foramen magnum to the point located in the galli crest) was perpendicular 

to the ground. Head orientation was the same for each CBCT image performed by 

the same operator (Figure 4) (33). 

All measurements were performed using the tools provided by the CS 3D 

Imaging software. Only one calibrator will visually evaluate all sectional images in a 

dark room using a 24.1-inch LCD monitor with 1920 x 1200-pixel resolution (33). 

After the tomographic series correction in the predefined pattern, the axial and 

sagittal sections were used as a guide to determine the coronal section in which the 

measurements were taken. 

The references and sequences used in the cuts for comparing the 

measurements between T0 and T1 for the angular measurements were as follows 

(Figure 5): first from the sagittal sections, we selected the images showing the first 

permanent maxillary molar, the Form this image the multiplanar reformation line 

(MPR) representing the axial plane was placed in the most apical region of the root 

canal and the MPR representing the coronal plane passing between the mesial and 

distal roots of the maxillary first permanent molar; Next in the axial view, the MPR 

representing the coronal plane was placed in the center of the root canal of the 
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palatal root of the first permanent maxillary molars. Finally, from these references the 

coronal section was determined, on which the angular measurements (Figure 6) 

were performed (34). 

The reference points and angles used to evaluate the upper first molar 

inclination in the posterior maxillary coronal images generated from 

the multiplanar reformation (without volume) are shown in Figure 7 and are described 

below: 

 Points 1 and 2: lower points of the lower internal contour of the right 

and left nasal cavity, respectively. 

 Line 1: Line passing over points 1 and 2. 

 Line 2: Straight line that overlaps the long axis of the root canal of the 

palatal root of the first permanent upper molar, with the central fossa of 

the occlusal surface, the first permanent molar on the right and left 

sides, respectively. 

 Angle 1MD: Angle formed line 1 (straight line formed by points 1 and 2) 

and line 2 (line passing through the root canal of the palatal root of the 

first permanent upper right molar until its central fossa on 

the occlusal surface). 

 Angle 1ME: Angle formed line 1 (line formed by points 1 and 2) and line 

2 (line passing through the root canal of the palatal root of the left upper 

first permanent molar to its central fossa on the occlusal surface). 

. The references and sequences used in the cuts to compare the 

measurements between T0 and T1 for the linear measurements were as follows 

(Figure 5): first from the sagittal sections, the images in which the first permanent 

maxillary molar was visualized were visualized. From this image, the MPR 

representing the axial plane was placed in the most apical region of the root canal 

and the MPR representing the coronal plane passing between the mesial and distal 

roots of the maxillary first permanent molar; Next in the axial view, the MPR 

representing the coronal plane was placed in the center of the root canal of the 

palatal root of the first permanent maxillary molars.  Finally, from these references 

on the coronal plane, the selected image was the one that could clearly see 

the expanded screw, on which the linear measurements (Figure 8) were performed. 
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The reference points used to evaluate the distance between the screw and the 

palate in the coronal images of the posterior maxilla, generated from 

the multiplanar reformation (without volume), are shown in Figure 8 and are 

described below: 

 Point 3: lowest point of the lower internal contour of the nasal cavity. 

 Point 4: Top points of the expanded screw base 

 Line I: Line from point 1 to point 2. 

Error study 

To evaluate the error of the method, CBCT scans of 20% of the sample, 

randomly selected, was re-evaluated after an interval of at least 30 days of the first 

measurement, to verify the reproducibility of the method.  

Systematic error was calculated by comparing the values of the first and 

second measurements by the paired t-test., with p<0.05. The casual error was 

calculated according to Dahlberg's formula (Se2 = Σd2 / 2n), where Se2 is the error 

variance and “d” is the difference between two determinations of the same variable. 

 

Statistical Analysis 

Data were tested for normal distribution by means of Shapiro-Wilk test. As 

data were normally distributed, parametric tests were applied. A descriptive analysis 

was performed for all variables at the beginning (T0) and end (T1) of the treatment, in 

addition to the changes occurred during this period (T1-T0). This statistical analysis 

involved the calculation of the mean and standard deviation of 

the buccolingual inclinations of the right and left maxillary permanent molars. 

To determine the relationship between the distance of the screw to the palate 

was used the Pearson Correlation coefficient. All statistical analyses were performed 

using SigmaPlot software (SigmaPlot 12.0, Systat Software, Inc., USA). Results were 

considered statistically significant for P <0.05. 

 

3. RESULTS 

 

Systematic (paired t-test) and casual error (Dahlberg’s formula) showed no 

intraexaminer difference (Table 1). For intergroup comparative analysis, the Chi-
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square test was performed, which also did not present statistical difference with 

p=0.867 (Table 2). 

A descriptive analysis was performed for all variables at the beginning (T0) 

and the end (T1) of the treatment, in addition to the changes occurred during this 

period (T1-T0). 

This statistical analysis involved the calculation of the mean and standard 

deviation of the buccolingual inclinations of the right and left maxillary permanent 

molars. In the comparative analyses regarding dental inclination on pre and 

posttreatment time for groups 1 and 2 together using the paired t-test (N =18), there 

was a statistically significant increase only in the right first permanent molar 

inclination (p=0.047) (Table 3). When the groups were analysed separately, group 1 

showed no statistical difference regarding inclination of the right and left first molars 

before and after expansion (Table 4). Group 2, on the other hand, presented a 

statistically significant increase regarding the inclination of the left first permanent 

molars (p=0.015) (Table 5). 

The correlation between the distances of the screw to palate with two groups 

was assessed using the independent t-test, which did not present statistical 

difference (Table 6). 

Pearson's correlation test for the inclination (1MS) and screw distance (SD) 

variables (N=18) also showed no statistical difference between the variables 

evaluated (Table 7). 

 
4. DISCUSSION  
 

The aim of this clinical study was to compare the effects of RME by two types 

of appliances (tooth tissue-borne and tooth-borne bonded expanders) regarding the 

first permanent molar inclination using CBCT and whether there was a relationship 

between the molar inclination and the distance between the screw and the palate. 

 To overcome the small study sample, patient age and sex were homogenized, 

and all subjects were carefully treated and controlled by the same professional, 

performing exactly the same amount of expansion in the whole sample. 

 The problem of a small study sample is related to the power of the t-test to 

reveal statistically significant differences, which is then reduced. When significant 

differences are demonstrated in such situations, they clearly exist and are likely of 
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clinical importance. However, the absence of significant differences does not 

necessarily indicate that they do not exist (35). 

Despite the controversies regarding the exposure of children to CBCT, even at 

low doses, CBCT is the complementary exam that allows professionals to properly 

visualize the midpalatal suture without overlap and greater clarity (27,28) before and 

after the RME, mainly in relation to the position of the anchor elements in their 

respective bone bases before and after treatment, being recommended, within the 

area of orthodontic practice, for evaluation before and after rapid maxillary 

expansion (29). 

 The effectiveness of tooth tissue-borne and tooth-borne expanders has been 

compared using the ratio between orthopedic and orthodontic effects elicited by the 

two types of expanders (36–39). 

According to MOSS et al., 1968 (21) devices with tooth tissue-

borne anchorage have greater skeletal than dental effects with less possibility 

of buccal inclination of the dental elements to which it is anchored. However, the 

present study found that both tooth tissue-borne and tooth-borne bonded expanders 

presented, even if little, buccal inclination of the anchor elements with a higher 

degree of inclination of the anchor elements in the dentomucosal-supported devices. 

 In a three-dimensional study, Oliveira et al. (2004) (40) demonstrated that 

tooth-tissue borne appliances produce greater orthopaedic movement, while tooth-

borne expanders result in more dentoalveolar effects by increasing the palatal 

angulation of the alveolus. Acrylic coverage of bonded appliances would direct the 

force vector to the centre of resistance of the maxilla, leading to more bodily 

movement  (41,42). 

During the past 30 years, it has been stated that only expanders with an 

acrylic pad might optimize the orthopedic effect of RME and preserve maxillary base 

expansion during the retention stage, avoiding the ‘‘bone movement through the 

teeth’’ (38,39). Considering these outcomes, that statement was not confirmed. The 

observation of similar changes in both study groups after activation stage of RME 

does not allow assignment of such importance to the acrylic pad for establishment 

and maintenance of midpalatal suture opening. The tooth-borne expanders, similar to 

the tooth tissue–borne expanders, provided a significant maxillary expansion. PA 

cephalometric studies (Mazzieiro, 1996; Siqueira, 2002) and investigation on dental 

casts (43) corroborate these findings. 
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The study by Wendling, 2005 (44) showed that the location of the screw 

anterior and vertically influences the effect of expansion. The farther from the palatal 

cortex, the smaller the skeletal effects and the greater the dental effects. However, 

the results of this study showed that the distance between the screw and the palatal 

mucous and the buccal inclination of the anchor teeth did not present any statistical 

difference that could prove this relationship. 

GARIB et al. in 2005 (45), in their comparative study between non-mucosal 

and mucosal-supported banded devices, although the sample was smaller than the 

present study, it presented a similar result, where both studies did not show statistical 

difference in relation to the buccal inclination of the post-RME molars, regardless of 

the type of device and the anchorage. 

Thus, although the comparative sample of the present study was small, 

according to the reviewed literature and the result of this present study, the presence 

of acrylic palatal support does not interfere with the proportion of skeletal and dental 

effects obtained with disjunction. Most of the current results supported previous 

cephalometric and dental cast investigations (36,37,43). So, future studies with 

similar methodology, but with larger samples should be undertaken to confirm these 

tendencies. 
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FIGURE LEGENDS 

Figure 1: Tooth-borne expander appliance 
 
Figure 2: Tooth tissue-borne expander appliance 
 
Figure 3: CS 3D Imaging Software reformatting tool representative window  
 
Figure 4: Tomographic series correction: view (A), sagittal view (B) and axial view 

(C) 
Figure 5: Sagittal view (A): visualization of the permanent upper first molar, from this 

image the MPR line (yellow) representing the axial plane was placed in the most 
apical region of the root canal and the MPR line (purple) representing the coronal 
plane passing between the mesial and distal roots of the upper permanent first molar; 
Axial view (B): MPR line representing the coronal plane (purple) placed in the center 
of the root canal of the palatal root of the first permanent maxillary molars. Finally, 
from these references, determination of the coronal section (B), on which the angular 
measurements were performed.  
 
Figure 6: Example of the evaluation of angular changes of the maxillary first 
permanent molars. In the sagittal section (A), the MPR line representing the axial 
plane positioned in the most apical region of the root canal and the MPR line 
representing the coronal plane passing between the mesial and distal roots of the 
upper permanent first molar; then in the axial section (B) the MPR line representative 
of the coronal plane placed in the center of the root canal of the palatal root of the 
first permanent maxillary molars. From these references, the standardized coronal 
images (C) on which angular measurements were performed were produced.. 
 
Figure 7: Coronal image of the posterior region of the maxilla and its points and lines 
used. 
Figure 8: Image showing the coronal posterior region of the maxilla and its 
tomographic points to measure the distance between the screw and the palate. 



51 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 



52 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 
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Fig. 4  
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Fig. 5 
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Fig. 6  
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Fig. 7 
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Table 1: Dahlberg's t-test result and formula applied to the variables to estimate the systematic and 
casual error, respectively (N = 18) 

* Statistically significant for p <0.05.

Variable Measurement 1 Measurement 2 t P Dahlberg 

Average D.P. Average D.P. 

ÂNG 1MSD 111,2 
 

8,423 
 

112,333 
 

7,906 
 

1,170 
 

0,276 
 

2,05 
 

ÂNG 1MSE 119,556 
 

5,876 
 

120,889 
 

6,092 
 

1,569 
 

0,155 
 

1,94 
 

Screw Distance 7,822 
 

1,807 
 

7,500 
 

1,755 
 

1,539 
 

0,162 
 

0,48 
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Table 2: Result of intergroup comparison (Chi-square test) 

 Male Female Total 

Group 1 3 5 8 

Group 2 3 7 10 

Total 6 12 18 
 X2=0,02    DF=1   P=0,867 
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Table 3: Pre and Post expansion comparison for groups 1 and 2 together (paired t-test) (N = 18) 

Variable (º)  T0 T1 Change t P 

Average SD Average SD Average SD 
1MSD 111,000 10,847 112,167 10,211 1,167 2,307 2,14 0,047 

1MSE 120,500 5,933 121,889 6,077 1,389 3,109 1,89 0,075 

* Statistically significant for p <0.05.
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Table 4: Pre and Post expansion comparison for group 1 (paired t-test) (N = 8) 

Variable (º)  T0 T1 Change t P 

Average SD Average SD Average SD 
1MSD 113,750 5,701 115,000 5,345 1,250 1,982 1,784 0,118 
1MSE 121,375 5,502 121,250 4,234 0,125 2,997 0,118 0,909 

* Statistically significant for p <0.05.
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Table 5: Comparação Pré e Pós expansão para o grupo 2 (Teste-t pareado) (N=10) 

Variable (º)  T0 T1 Change t P 

Average SD Average SD Average SD 
1MSD 108,800 13,596 109,900 12,723 1,100 2,644 1,316 0,221 
1MSE 119,800 6,460 122,400 7,427 2,600 2,757 2,982 0,015* 

* Statistically significant for p <0.05.
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Table 6: Comparison of screw inclination and distance between groups 1 and 2 (Independent t-test) 

Variable (º)  Group 1 (N=8) Group 2 (N=10) t P 

Average SD Average SD 
1MSD 115,000 5,345 109,900 12,723 1,057 0,306 
1MSE 121,250 4,234 122,400 7,427 0,389   0,702 
Screw 

Distance 
8,175 0,748 7,390 1,881 1,107 0,285 

* Statistically significant for p <0.05.
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Table 7: Pearson Correlation Test Result for the slope (1MS) and Screw Distance (Dist Paraf) 
variables (N = 18) 

Correlation r P 
1MSD x Screw Distance 0,261 0,296 
1MSE x Screw Distance 0,062 0,806 

* Statistically significant for p <0.05.
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6. CONCLUSÕES 

De acordo com a metodologia deste estudo, foi possível concluir que ambos 

os aparelhos apresentam resultados semelhantes. O aparelho dentomucosuportado 

mostrou maior inclinação dentária dos primeiros molares superiores do que o 

aparelho dentossuportado, apenas de um lado. Ainda, o efeito dessa inclinação não 

apresentou correlação com a distância do parafuso expansor em relação à mucosa 

palatina.
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ANEXO A – CARTA DE APROVAÇÃO DO CEP  
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ANEXO B – Carta de Anuência da Escola E. E. Clarice Lispector 



78 

 

 

ANEXO C – Ficha de Anamnese  
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ANEXO D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

O menor de idade pelo qual o(a) senhor(a) é responsável está sendo 

convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “Correção da mordida cruzada 

posterior com dois tipos de disjuntores fixos, encapsulados. Uma avaliação 

comparativa”.  

Esse estudo será realizado para comparar dois tipos de aparelho que são muito 

usados para tratar mordida cruzada que é o problema de mordida detectado, ou 

seja, a má oclusão que o menor que está sendo convidado a participar tem. Esses 

aparelhos são chamados de expansor de McNamara e expansor de McNamara 

modificado. O efeito deles é uma abertura do palato (céu da boca) com separação 

dos ossos que formam o palato. Esse efeito é possível de conseguir apenas em 

pacientes jovens, em crescimento e quanto mais jovens, melhor o efeito. A diferença 

entre os dois tipos de aparelho é que um é encaixado apenas nos dentes, de cada 

lado da arcada, com uma placa de acrílico e tem uma rosca entre elas presa com 

uma armação de fios, que é girada para ativar e separar as placas uma da outra e 

abrir o palato. O outro além de ser encaixado nos dentes, a placa de acrílico se 

extende em todo o apoio do palato e a rosca de ativação fica presa no acrílico, não 

tendo a parte de fio. Pensamos que o tratamento da mordida cruzada não tem 

diferença entre eles, sendo os dois muitos bons, mas não tem estudo comparando 

esses aparelhos para saber se tem alguma diferença e saber se um abre mais o 

palato que o outro. Para fazermos a comparação, os participantes da pesquisa serão 

sorteados para serem tratados com um ou outro aparelho. Os aparelhos serão 

construídos em um único laboratório que vai fazer metade de um tipo de aparelho e 

metade de outro tipo. Para ser possível avaliar o quanto cada um expandiu a arcada, 

precisamos de um exame que se chama tomografia computadorizada própria para 

odontologia e deve ser feito antes e depois do tratamento. Esse exame é muito 

simples de fazer e tem curta duração. É igual uma radiografia comum ou tomografia 

médica e é feito em um centro de radiologia próprio. Como vai ser feito em criança, o 

aparelho de tomografia vai ser ajustado para doses menores de radiação, 

obedecendo as normas de segurança recomendados. Para reduzir ainda mais a 

exposição das crianças, o exame vai ser aproveitado para a documentação 
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radiográfica que um dentista normalmente pede antes de colocar um aparelho, 

menos a radiografia que fazemos medidas para estudar o crescimento. Dessa 

forma, vamos trocar as radiografias que teria que fazer para tratar, pela tomografia, 

assim o participante não fica mais exposto à radiação que ficaria se fosse ser 

normalmente tratado. A colocação do aparelho e o tratamento será feito na clínica 

Odontológica da Universidade de Guarulhos, durante o período de atendimento 

regular de pacientes, pelos alunos já formados dentistas e que estudam mestrado 

(para se tornar professor). Se o participante da pesquisa morar a uma distância 

maior que 1km, pode-se solicitar ajuda de custo para o deslocamento, ou mesmo, o 

reembolso do que gastou tanto no transporte da criança como do acompanhante. 

Qualquer outro gasto que venha a ter para participar do estudo também pode pedir 

reembolso.  

O participante depois de fazer o exame, vai ser chamado na clínica da Faculdade 

e, nesse dia, vai ser feito um molde da boca que vai ser enviado ao laboratório para 

construir o aparelho. Esse molde algumas vezes dá ânsia na criança e por isso, se 

puder ir com algumas horas de jejum, é melhor. O molde é fácil de fazer, o tempo 

dura mais ou menos 15 minutos e não tem risco nenhum para a saúde. Depois de 

algumas semanas será marcada uma consulta para instalar o aparelho e só nesse 

dia saberemos qual dos dois tipos de aparelho o participante vai usar. O aparelho 

vai ser instalado com um cimento próprio de odontologia, o mesmo usado para fazer 

as obturações, sem risco para o participante da pesquisa. Depois de cimentado, o 

dentista vai ensinar como fazer a ativação em casa. Inicialmente o dentista vai ativar 

4 vezes a rosca e depois, a ativação deve ser feita em casa, uma vez de manhã e 

uma vez à noite. Para isso, será fornecida uma chavinha que tem um cabo comprido 

para ter segurança na ativação. Esse treinamento de ativação não necessita de 

tempo adicional, além do momento de acompanhamento clínico. Mas é importante 

que no momento da instalação do aparelho, a criança esteja acompanhada de um 

dos pais ou responsável para que se possa ensinar como ativar. As ativações serão 

feitas por 15 dias e, depois disso, o aparelho vai ficar como contenção por 3 meses, 

totalizando, em média, 6 consultas. Durante esse tempo, o participante pode sentir 

algum desconforto inicial para comer e um pouco de dor no palato. Isso dura apenas 

os dois primeiros dias, em média, depois acostuma tanto a comer como a dor 

também passa. Qualquer desconforto maior, o participante pode consultar o dentista 

para ver se pode tomar algum analgésico nesses dois dias, mas normalmente não é 
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necessário. Um problema que pode acontecer é que, algumas vezes, o aparelho 

pode desencaixar, mas isso é raro, pois os dentistas vão utilizar um material de 

cimentação que é referência no mercado para garantir a maior estabilidade possível. 

Se isso acontecer, o dentista precisa ser avisado porque a ativação não pode 

continuar e se já estiver na fase de contenção, pode perder o resultado. Então, se 

esse for o caso, uma consulta extra terá que ser agendada para corrigir o problema. 

As vezes também o participante não consegue fazer a higienização correta após as 

refeições e isso pode inflamar a gengiva do palato, mas normalmente é passageiro e 

sem grandes problemas. Mas nesse caso também, avisar o dentista para que ele 

acompanhe e realize a limpeza adequada. Quando o aparelho tem um bom efeito, a 

arcada superior expande e isso provoca a abertura de um espaço (chamado 

diastema) entre os dentes do meio, da frente. Isso é normal e desejável, sinal de que 

aconteceu a separação dos ossos do palato. Esse espaço se fecha sozinho no 

período que o aparelho estiver na boca, sem ativação. 

Informamos que, se o participante tiver algum dano decorrente da participação 

dessa pesquisa, qualquer que seja ele, será garantido o direito de assistência 

integral e gratuita por parte dos pesquisadores, pelo tempo que for necessário. Além 

disso, caso haja qualquer problema de saúde e odontológico que não foi identificado 

antes na anamnese ou avaliação da criança, o participante será encaminhado para 

atendimento clínico gratuito e pelo tempo necessário. O participante da pesquisa 

também pode, a qualquer momento, pedir indenização por eventuais danos que 

tenha sofrido em decorrência da pesquisa. 

Antes de começar o estudo, esse projeto vai ser enviado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Faculdade para aprovação. O Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) é um colegiado interdisciplinar e independente, com função pública, que deve 

existir nas instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. 

Esse comitê existe para analisar se todas as normas que regem o estudo em seres 

humanos estão sendo obedecidas e garantir que os participantes não sejam de 

qualquer forma prejudicados ou sofram qualquer dano ao aceitarem participar da 

pesquisa, ou seja, o CEP foi criado para defender os interesses dos sujeitos da 

pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da 

pesquisa dentro de padrões éticos (Normas e Diretrizes Regulamentadoras da 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Res. CNS 196/96, II. 4). Ele garante 
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também que toda a informação necessária seja transmitida da forma mais completa 

e clara possível para que os participantes saibam exatamente o que vai acontecer.  

Caso você autorize, seu filho(a) irá participar da pesquisa odontológica, com 

finalidade ortodôntica e a participação dele(a) não é obrigatória, podendo, a qualquer 

momento, desistir da participação. Tal recusa não trará prejuízos em sua relação 

com o pesquisador ou com a instituição em que ele estuda. Tudo foi planejado para 

minimizar os riscos da participação dele(a), porém se ele(a) sentir desconforto com 

as perguntas, dificuldade ou desinteresse, poderá interromper a participação e, se 

houver interesse, conversar com o pesquisador sobre o assunto.  

Riscos dos procedimentos: 

- Perda ou descolamento do aparelho, atrasando ou recidivando os 

movimentos alcançados 

- Não adaptação e adesão da criança ao aparelho e ao tratamento 

- Possibilidade de lesão da mucosa palatina por incapacidade de correta 

higienização da área 

Benefícios esperados: 

- Correção da má oclusão apresentada 

- Melhora na respiração dos pacientes que apresentarem problemas 

respiratórios associados 

- Crescimento e desenvolvimento restabelecidos em sua normalidade por 

correção do desvio de oclusão. 

 

O(A) senhor(a) e o menor de idade pelo qual é responsável não receberão 

remuneração pela participação. A participação dele(a) poderá contribuir para melhor 

conhecimento das diferenças dos dois tipos de aparelho, dando liberdade e 

segurança ao dentista para escolher aquele que for mais confortável ao seu 

paciente. O(A) senhor(a) autoriza a publicação dos resultados, porém as respostas 

não serão divulgadas de forma a possibilitar a identificação. Os pesquisadores 

tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação 

brasileira (Resolução número 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as 

informações somente para fins acadêmicos e científicos. Esse termo será emitido 

em duas vias, que deverão ser assinadas, ficando uma retida com o pesquisador 

responsável e a outra entregue ao senhor(a), responsável legal pelo menor 
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participante. Nesse termo, consta o telefone do pesquisador principal, podendo tirar 

dúvidas agora ou a qualquer momento.  

Os dados do pesquisador, caso necessário contato, são:  

- Luiza Pereira Alves, telefone (27) 99981-2934, email:  

luizapereiraa@gmail.com 

- Silvia Maria Burati Corrêa, telefone (14) 997262725, email: 

silviaburati@hotmail.com 

 

Endereço do CEP da UNG Secretaria do Comitê de Ética – Prédio do Centro 

de Pós-Graduação e Pesquisa (CEPPE) – Praça Tereza Cristina, 229 – Centro, 

Guarulhos. Atendimento de Segunda a Quinta-feira, das 8h às 13h e das 14h às 

17:30h e Sexta-feira, das 8h às 13h e das 14h às 16:30h. 

 

Guarulhos-SP, ____de_______________de 20__. 

 
____________________________________ 

Assinatura Responsável 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador  

Luiza Pereira Alves   CRO-ES: 7218 
Silvia Maria Burati Corrêa  CRO-SP: 39711 
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ANEXO E – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

  Olá! Queremos te fazer um convite! Pedimos para seus pais para convidar 

você para participar de uma pesquisa para correção da posição dos seus dentes de 

trás. O nome da pesquisa é: “Correção da mordida cruzada posterior com dois tipos 

de disjuntores fixos, encapsulados. Uma avaliação comparativa”. Complicado né? 

Pois é, mas nós vamos estudar dois tipos de aparelho para correção dos dentes. 

Precisamos de crianças como você, que tem entre 7 e 10 anos e tem uma mordida 

errada na parte de trás, ou seja, que tem os dentes de trás de cima, mordendo por 

dentro dos dentes de trás de baixo. Se você não quiser participar, não tem 

problema, é um direito seu e não terá nenhum problema se desistir. 

  Vamos explicar melhor para você entender o que é o estudo, e aí você decide 

se aceita nosso convite para participar. Nós queremos usar dois tipos de aparelho. 

Metade dos participantes vão usar um tipo e a outra metade o outro tipo. O que 

queremos saber é se tem diferença entre eles, na mordida e na nova posição que os 

dentes vão ficar. Para podermos comparar, vamos fazer medidas nos exames que 

tem que fazer antes e depois do tratamento. Ou seja, você vai precisar fazer dois (2) 

exames que não incomodam e é rápido e fácil de fazer. Você só vai precisar ficar 

sentado em uma cadeira e um aparelho vai rodar em volta de você como se fosse 

uma máquina de tirar fotos. Depois disso, vamos tirar um molde da sua boca, que 

faz colocando uma massinha em volta do dente, molinha, que endurece dentro da 

boca e vai copiar o formato do seu dente para que o aparelho seja feito nele, fora da 

sua boca. Não dói e é até muito divertido, porém, às vezes essa massinha incomoda 

um pouco na garganta e parece que vamos querer vomitar, mas normalmente é só 

impressão. 

  O seu tratamento será feito na Universidade de Guarulhos e o aparelho que 

você vai usar poderá ser um que cobre todo céu da boca e os dentes de trás ou 

outro que só cobre os dentes de trás, parecido com esses da foto. Eles serão 

colados nos dentes com uma colinha que você não conseguirá descolar sozinho, 

isso será feito alguns meses depois pela Dra. Silvia que é a dentista responsável 

pelo seu atendimento. 

 



86 

 

  

 

  Depois de colado, seu pai ou mãe ou quem for responsável por você vai 

apertar o seu aparelho todos os dias, durante 15 dias, com essa chavinha azul que 

aparece na foto. No primeiro dia de apertar o aparelho, você pode sentir doer um 

pouco, mas passa muito rápido e depois do segundo dia você não irá sentir mais 

nada. Você será novamente examinado e então iremos esperar três (3) meses para 

descolar o aparelho da sua boca. A Dra Silvia irá fazer consultas para observar se 

está tudo bem e seus pais ou responsáveis poderão informar a ela qualquer 

problema que possa estar acontecendo, pelos telefones (14) 997262725 ou (011) 

999785221. 

 Tudo o que pode acontecer vai ser informado pelos dentistas e o que fazer, 

como por exemplo, se estiver com dificuldade de comer nos primeiros dias. É uma 

questão de acostumar. A fala também vai mudar um pouquinho no começo, você vai 

falar um pouco esquisito, porque a língua vai ficar batendo no aparelho, mas 

novamente é só se acostumar. Peça para a mamãe ou alguém te mostrar um vídeo 

no Youtube onde uma menina muito legal mostra o aparelho dela que é igual e como 

é usar esse aparelho. Esse é o endereço do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=t5ZbLz0cLog 

  O que vai acontecer com o uso do aparelho? Seus dentes vão se movimentar 

e vai abrir um espaço entre os dentes de cima da frente. Demora uns 3 meses para 

fechar e depois disso, o que ganha é uma nova mordida, mais certa e mais bonita. 

Essa nova mordida vai te ajudar a comer melhor e crescer sem problemas de 

oclusão. Lá na frente, se precisar usar de novo um outro aparelho, o tratamento vai 

ser mais simples e rápido. Não contaremos seu nome para ninguém, caso você 

aceite participar desse estudo.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t5ZbLz0cLog
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Eu __________________________________________ aceito participar da 

pesquisa “Correção da mordida cruzada posterior com dois tipos de disjuntores 

fixos, encapsulados. Uma avaliação comparativa” 

Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  

Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso 

dizer “não” e desistir e que ninguém vai ficar bravo.  

Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 

responsáveis.  

Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 

pesquisa.  

 

 

Guarulhos - SP, ____de _________de __________. 

 

 


