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RESUMO 
 

A mordida cruzada posterior consiste em uma má oclusão cuja maior incidência 

acomete crianças em fase de dentadura decídua e mista. Seu tratamento tem como 

principal protocolo a expansão rápida da maxila, obtida com aparelhos disjuntores. O 

disjuntor encapsulado dentossuportado é um dos mais utilizados, justificando-se 

pela distribuição da força expansora sobre todo o arco dentário, reduzindo o efeito 

colateral sobre os dentes de suporte. Com o intuito de controlar ainda mais essa 

tendência de inclinação, recentemente, foi sugerida uma modificação desse 

aparelho, com inclusão de acrílico na região palatina do disjuntor, transformando-o 

em dentomucossuportado. Nesse trabalho prospectivo randomizado, foi avaliada a 

quantidade de expansão obtida na sutura media palatina e a alteração na área do 

palato, em 18 crianças em fase de dentadura mista, com mordida cruzada posterior 

uni ou bilateral, utilizando tomografia computadorizada, dispostos, aleatorimente, em 

dois grupos: tratado com o disjuntor encapsulado dentossuportado e o 

dentomucossuportado. Os exames de tomografia computadorizada foram obtidos 

antes da instalação do aparelho e após 3 meses de contenção, antes da remoção do 

aparelho. Para avaliar a efetividade de expansão dos aparelhos, foram utilizados o 

cálculo da área do palato e a medida linear da abertura da sutura palatina, em corte 

coronal previamente selecionado. Para análise do erro casual e sistemático, utilizou-

se o teste “t” de Student e a fórmula de Dahlberg e a comparação inicial inter-grupos 

foi realizada pelo teste qui-quadrado. Para verificar o efeito da expansão, realizou-se 

teste “t” pareado dos grupos 1 e 2 em conjunto e separadamente e, para a avaliação 

intergrupos, utilizou-se o teste “t” para amostras independentes. Observou-se um 

aumento significativo na área do palato e na distância sutural, na avaliação dos dois 

grupos conjuntamente e em separado. Quando se comparou o resultado inter-

grupos, não pode ser detectada diferença estatisticamente significativa no 

comportamento da expansão em nenhuma das medidas avaliadas.  

  



 
 
 

 

Descritores: Expansão maxilar; Dentição mista; Ortodontia; Ortopedia. 
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ABSTRACT 

 

A posterior crossbite consists of a malocclusion with the highest incidence in 

children in the deciduous and mixed dentition. Its treatment has as main protocol the 

rapid maxillary expansion. The acrylic splint palatal expander is one of the most 

used, justified by the distribution of expansion force over the entire dental arch, 

reducing side effects on the supporting teeth. In order to increase control over this 

inclination tendency, recently, a modification of this device was suggested, with the 

inclusion of acrylic in the palatal part of the expander, turning it into a tooth tissue 

borne appliance. In this prospective randomized study, we studied the amount of 

expansion in the palatal suture and changes in palate vault area, in 18 children in the 

mixed dentition, with unilateral or bilateral posterior crossbite, using computed 

tomography. Children were randomly divided into two groups: treated with tooth 

borne and tooth tissue borne encapsulated palatal expander. Computerized 

tomographies scans were performed before the device was installed and after 3 

months of retention. For analysis of casual and systematic error, Student's t-test and 

Dahlberg's formula were used. A comparison between groups was also performed by 

the qui-square test, denoting similarity between the groups. To verify the effect of 

expansion, paired “t” test was performed in groups 1 and 2 and t” test for 

independent sample, for comparison between the groups. It was noted a significant 

increase in palate area and suture distance when evaluating the two groups together 

and separately. When comparing the result between groups, it was not possible to 

detect statistically significant difference in the expansion behavior in any of the 

evaluated measurements.  

 

Keywords: Maxillary expansion; Mixed dentition; Orthodontics; Orthopedics. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A má oclusão é considerada como um dos problemas mais prevalentes e, 

segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é o terceiro problema 

odontológico de saúde pública e a prevalência ultrapassa 70% dos casos que se 

manifestam ainda na fase de dentição decídua, e que, sem intervenção adequada, 

se perpetuam e se agravam na dentição permanente (STANKIEWICZ, 2009). Dentre 

as más oclusões de maior frequência, destacam-se as mordidas cruzadas (LOCKS 

et al., 2008). 

A mordida cruzada posterior (MCP) é definida como uma incapacidade do 

arco superior e inferior em ocluírem normalmente em relação vestíbulo-lingual e 

pode ser decorrente de problemas de posicionamento dentário, de crescimento 

alveolar ou de desarmonia entre a maxila e a mandibula quando os arcos dentários 

estão em relação cêntrica (RC), podendo ser unilateral ou bilateral (KUTIN;  

HAWES, 1969; LOCKS, 2008; PATEL et al., 2015). 

 O envolvimento ósseo é caracterizado pela atresia maxilar (ANDRADE, 

2010; KILIÇ et al., 2008) e está entre os mais danosos problemas esqueléticos 

(MCNAMARA, 2000) por sua alta prevalência e pelos desequilíbrios esqueléticos, 

dentoalveolares e musculares que pode ocasionar na ausência de tratamento 

precoce, já que a mordida cruzada não se auto-corrige (ALLEN et al., 2003; 

ALMEIDA et al., 2012; NASCIMENTO,  NORONHA, 2011). 

A MCP manifesta-se clinicamente quase sempre unilateralmente, porém 

quando manipulada em RC, se observa uma relação de mordida de topo bilateral ou 

cruzada bilateral, com contatos prematuros, ocorrendo um desvio mandibular 

buscando a estabilidade oclusal, com maior número de contatos dentários. A 

mandíbula deve ser manipulada em RC em qualquer idade, mas principalmente na 

dentadura decídua e mista (WRIGHT, 1953) pois as crianças não possuem a 

articulação temporomandibular desenvolvida o suficiente para ter o equivalente da 

posição de relação cêntrica dos adultos (PROFFIT et al., 1995).  

Diversos autores apresentaram propostas de classificações da MCP (COHEN 

et al., 1979; MCDonald e AVERY, 1983; MOYERS, 1988; VIGORITO, 1985; 

PROFFIT, 1995). Especificamente, a de McDonald e Avery (1983) classificou a 

mordida cruzada posterior em óssea - quando a mesma era resultante de 
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discrepância na estrutura da mandíbula ou da maxila, podendo existir uma 

discrepância na largura dos arcos e uma inclinação lingual dos dentes superiores; 

dentária - quando a má oclusão era resultado de um sistema imperfeito de erupção 

dentária, apresentando um ou mais dentes em relacionamento de mordida cruzada, 

porém, não apresentando irregularidade alguma no osso basal; e funcional - quando 

a má oclusão era decorrente de um deslocamento da mandíbula para uma posição 

anormal, porém mais confortável para o paciente.  

Em 2008, Locks et al. (2008) publicaram uma nova classificação para a MCP. 

Essa classificação baseia-se na observação clínica da posição da mandíbula em 

máxima intercuspidação habitual (MIH) para verificar a presença da MCP, 

constatada a má oclusão, manipula-se a mandíbula em RC e verifica-se novamente 

o relacionamento dentário posterior. 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 

 

Apesar de ser considerada de alta prevalência, os dados na literatura são 

controversos. Kobayashi et al. (2008) observaram que a MCP é mais prevalente aos 

6 anos de idade (24%) e menos prevalente aos 3 anos (12,4%), caracterizando um 

aumento gradativo na prevalência da MCP, à medida que aumenta a idade, 

principalmente com persistência dos hábitos de sucção não nutritivos, onde ocorre 

um aumento de 8,5 vezes na prevalência, se o hábito persistir até os 6 anos. 

Nascimento e Noronha (2011) observaram uma prevalência de 3,5 % de MCP 

unilateral e uma prevalência de 2% quando a mordida cruzada posterior apresenta 

concomitantemente a mordida cruzada anterior. Em verdade, estudos sugerem uma 

variação entre 3,46% a 23,95%, embora na maioria das pesquisas esta taxa situe-se 
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na faixa de 8% a 22% (DE SOUSA et al., 2014; LANTERI et al., 2018; LOCKS, 

2008). 

Quando o fator etiológico determina o desenvolvimento de uma atresia 

esquelética da maxila, o tratamento preconizado é a expanção rápida (ERM), que 

consiste em um afastamento dos ossos palatinos 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.  

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, 

e pelos ossos palatinos. A sutura palatina mediana (SPM) pode ser dividida, 

portanto, em três partes: inter-pré-maxilar, inter-maxilar e inter-palatina (BUCK et al., 

2016). Na interface osso-sutura encontram-se superfícies ósseas não mineralizadas, 

formadas por osso do tipo osteóide. Na SPM e nas demais suturas da maxila com 

outros ossos da face, o recobrimento das superfícies ósseas é feito 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. Na área sutural central, outras células podem estar presentes, como: 

pré-osteoblastos, precursores de clastos, macrófagos, células ósseas progenitoras e 

células indiferenciadas (ENNES e CONSOLARO, 2002). Células de tecido 

cartilaginoso estão presentes na região sutural e participam da formação óssea 

maxilar durante a fase de crescimento, como já foi observado em humanos 

(CUNNINGHAM et al., 2016). Alguns trabalhos descritos na literatura relatam a 

presença de células de tecido cartilaginoso, na SPM também em humanos adultos 

(CONDORI BURGOA;  GARCIA NINA, 2012). 

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. Após o período 

mencionado, o crescimento promovido pela sutura cessa e o crescimento por 

aposição se prolonga por mais alguns anos (MELSEN, 1975). Ao se comparar 

indivíduos de 10 e 30 anos de idade, a arquitetura tecidual da SPM mostrou 

similaridade (PIRELLI et al., 1997). 

 O material histológico obtido após o início da ERM em cobaias demonstrou 

que o tecido conjuntivo fibroso denso sutural se desorganizou, o padrão fascicular 
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do conjuntivo se perdeu e um exsudato inflamatório seroso e infiltrado neutrofílico se 

estabeleceu inicialmente. Nos primeiros dias após a segunda ativação do aparelho 

expansor, os neutrófilos desapareceram, cedendo lugar aos macrófagos, que 

originaram clastos em alguns locais da sutura e estes promoveram a reorganização 

da superfície óssea exposta ao processo inflamatório e reparador. Após algumas 

semanas, o espaço entre as duas maxilas foi preenchido por novas camadas 

ósseas, sendo este osso neoformado, pouco mineralizado, mal distribuído e 

ricamente celularizado, denominado de osso primário ou embrionário, com funções 

apenas de preenchimento e união. Em seguida, o osso primário foi reabsorvido e 

substituído por outro mais mineralizado e organizado, também conhecido como osso 

secundário ou maduro (CONSOLARO A.;  CONSOLARO MFM., 2007). A 

movimentação causada pela expansão maxilar envolve direta e indiretamente, 

outras suturas do crânio além da SPM, tais quais as suturas frontomaxilar, 

nasomaxilar, pterigomaxilar, frontonasal, zigomaticomaxilar, zigomaticotemporal e 

zygomaticofrontal (MEIKLE, 2007). 

Além dos efeitos ortopédicos e ortodônticos, a disjunção maxilar também 

influencia a anatomia e a fisiologia da cavidade nasal (DA SILVA FILHO et al., 1995; 

PIRELLI et al., 2015; TIMMS, 1984) uma vez que o osso maxilar forma o assoalho e 

a parede lateral da cavidade nasal, bem como o assoalho da órbita. A ERM pode 

alargar a abertura nasal, promovendo a separação dos ossos maxilares em forma 

piramidal com a máxima expansão na região anterior e o centro de rotação na sutura 

frontonasal (HASS, 1961), aumentando o volume total da cavidade nasal (BUCK, 

2016). Esse aumento pode chegar a 45% (DE CARVALHO, 2010) promovendo a 

melhora da respiração (BUCK, 2016; QUO et al., 2017; SUJANSKA et al., 2014; 

TAPIA e MARCUS, 2013; VILLA et al., 2011). Diante disso, a ERM também tem sido 

estudada como alternativa de tratamento para apneia do sono infantil (CAMACHO et 

al., 2017; PIRELLI et al., 2005; PIRELLI, 2015; VILLA, 2011). 

Em função da efetividade da disjunção maxilar não só para correção da MCP, 

mas também pelo benefício respiratório proporcionado, a ERM tem sido alvo de 

muitos estudos (ALMEIDA, 2012). Esse procedimento é realizado com um parafuso 

de expansão ancorado em uma armação fixa, em dentes previamente selecionados 

(QUO, 2017; SUJANSKA, 2014; WESTWOOD et al., 2003).  
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Os dispositivos mais utilizados de ERM são os disjuntores, que já eram 

citados desde 1860, porém publicados e divulgados a partir de 1965 por Haas em 

um estudo experimental em porcos (DE CARVALHO, 2010). 

Os disjuntores palatinos podem ser dentossuportados ou 

dentomucossuportados. Os dentossuportados mais estudados e utilizados são o 

Hyrax e o encapsulado, descrito por McNamara e o dentomucossuportado, o Haas. 

A maior diferença entre os vários tipos de disjuntores é a presença ou ausência de 

bandas e de acrílico e a sua localização ou área de acrilização. 

O disjuntor de Haas (HAAS, 1965; HAAS, 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 (1968), questionando o aparelho de Haas por irritar os tecidos 

moles e pelo acúmulo de alimentos devido ao acrílico que recobre o palato, 

desenvolveu um aparelho dentossuportado (bandas nos 1os molares decíduos e 1os 

molares permanentes), totalmente fabricado em aço inoxidável, denominado Hyrax. 

As vantagens da sua utilização são a menor retenção de alimentos, maior conforto e 

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

MCNAMARA et al., 2001). Esses disjuntores bandados permitem a disjunção da 

sutura palatina, mas como efeito secundário, produzem inclinação, extrusão dos 

molares superiores e flexão do processo alveolar, resultando em interferências 

oclusais e rotação posterior da mandíbula, mordida aberta e aumento da altura facial 

anteroposterior (AFAI) (MEMIKOGLU;  ISERIi, 1999). Por outro lado, relata-se que a 

ausência do acrílico permite mais facilmente a recidiva durante o período de 

retenção e torna o aparelho mais flexível que o disjuntor de Haas (1973), produzindo 

uma menor expansão ortopédica por separação da sutura e maior expansão 

ortodôntica. McNamara et al. (2001) consideraram que os disjuntores bandados têm 

uma maior tendência à quebra por soltura das bandas que os disjuntores 

encapsulados. 
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Com o surgimento e aprimoramento dos materiais de colagem direta, em 

1973, Cohen e Silverman descreveram um disjuntor que incorpora o acrílico 

recobrindo a superfície dos dentes de ancoragem criando assim o disjuntor 

encapsulado que incorpora uma férula de acrílico como plano de mordida. O 

aparelho consiste num esqueleto de aço inoxidável, sem bandas, adaptado aos 

dentes posteriores e que, na região mediana, tem incorporado um parafuso de 

expansão. Uma camada de 3mm de acrílico transparente Biocryl (R) é colocada 

sobre as faces oclusais dos dentes posteriores como plano de mordida “Bite Block” 

Posteriormente, esse tipo de dispositivo de expansão ficou amplamente conhecido 

como disjuntor de McNamara (MCNAMARA, 1987; MCNAMARA, 2002), 

considerado por alguns autores como mais vantajoso (SARVER;  JOHNSTON, 

1989). 

A diferença entre os dois tipos de suporte está na área de apoio para 

distribuição da carga de disjunção.  Segundo Moss et al. (1968), a abertura da 

sutura média palatina tende a ser mais paralela quando se usa o acrílico recobrindo 

toda a superfície do dente ao invés de bandas, o que resulta em menor inclinação 

dos dentes e menor recidiva após a contenção. Assim, os disjuntores que 

incorporam o acrílico recobrindo toda a superfície do dente foram desenhados para 

minimizar as desvantagens dos disjuntores bandados (MCNAMARA,1987; 

MCNAMARA, 2002; VIEGAS et al., 2016; WESTWOOD, 2003) 

De Carvalho (2010) descreveu um disjuntor que utiliza toda a unidade de 

ancoragem possível, entre elas, as paredes inclinadas do palato duro e do osso 

alveolar palatino, com o objetivo de expandir a área de suporte e diminuir os efeitos 

dentários e aumentar os ortopédicos, bem como tentar eliminar/reduzir as 

desvantagens dos aparelhos de ERM já conhecidos. Poder-se-ia dar a ele o nome 

de sua autora, como seus alunos já o fazem, referindo-se a ele como “disjuntor de 

Gabriela”. Entretanto, por ser esse um trabalho póstumo e a autora não tê-lo 

denominado com o seu nome, mas como disjuntor “McNamara modificado”, 

houvemos por bem não faze-lo. Interessante ressaltar, entretanto, que o referido 

disjuntor não é assim denominado nem pelo seu próprio autor, que o caracteriza 

como disjuntor encapsulado (MCNAMARA, 2001). Assim, consideramos por bem, 

denominá-lo apenas pela sua atuação funcional, qual seja, “disjuntor encapsulado 

dentomucossuportado”. 
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 Por apresentar uma área de maior apoio no palato, acredita-se que o 

disjuntor dentomucosuportado promoveria maior efeito ortopédico, com pouca ou 

nenhuma inclinação dentária. Durante as últimas décadas, esse disjuntor tem 

recebido atenção considerável, sugerindo-se que esse aparelho produz outros 

efeitos além da expansão rápida da maxila como (WENDLING et al., 2005): 

– fechamento de mordidas abertas pelo presumível efeito intrusivo das pistas 

de acrílico (ALPERN;  YUROSKO, 1987; MCNAMARA, 1987; WENDLING, 2005); 

– correção espontânea de pacientes classe II e III em dentadura mista após a 

ERM com disjuntores encapsulados (MCNAMARA, 2000; MCNAMARA, 2001; 

MCNAMARA, 2002); 

– eliminação de interferências oclusais (ALPERN;  YUROSKO, 1987; GARIB, 

2005; MCNAMARA, 2000; MCNAMARA, 2001) que permite descruzar uma mordida 

cruzada anterior e diminui a resistência à expansão (SPOLYAR, 1984); 

– restrição de possíveis alterações verticais nos dentes posteriores durante a 

expansão (ALPERN;  YUROSKO, 1987; FRANCHI et al., 2002; MCNAMARA, 2002; 

MCNAMARA, 1987); 

– ativação das suturas circun-maxilares (MCNAMARA, 2001); 

– movimentação das hemi-arcadas mais em corpo durante a ERM (ALPERN;  

YUROSKO, 1987; KILIÇ, 2008; SARVER;  JOHNSTON, 1989; SPOLYAR, 1984) 

devido ao recobrimento de acrílico que, por aumentar a rigidez do aparelho, limita a 

inclinação e rotação indesejados (MEMIKOGLU;  ISERI, 1999); 

– rotação posterior da mandíbula menor que a observada com os disjuntores 

bandados (REED et al., 1999); 

Memikoglu et al. (1999), em um estudo prospectivo, avaliaram as alterações 

transversais após ERM com disjuntores encapsulados, durante o tratamento 

ortodôntico. Com exceção da distância intercaninos, todas as medidas transversais 

se mantiveram estáveis até o final do tratamento ortodôntico. De Rossi et al. (2011),  

avaliaram longitudinalmente as alterações esqueléticas verticais e sagitais 

observadas após ERM com disjuntor encapsulado e observaram um deslocamento 

inferior da maxila, também verificado em outros estudos (HAAS, 1973; SARVER;  

JOHNSTON, 1989; WERTZ, 1970) tanto com disjuntores bandados como colados. 

No entanto, alguns autores defendem que o deslocamento inferior da maxila é 

menor com os disjuntores encapsuldados, pois o aumento da altura facial anterior e 
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posterior é proporcional, não alterando o padrão facial, mantendo a direção de 

crescimento mandibular constante sem rotação posterior da mandíbula. Na 

literatura, não há consenso quanto às alterações sagitais associadas à ERM. De 

Rossi et al. (2011), verificou que a ERM com disjuntores encapsulados não provoca 

alterações significativas no plano sagital na maxila, na mandíbula, nem na relação 

maxilomandibular após 6 meses de contenção. Sarver e Johnston (1989) verificaram 

que o deslocamento anterior da maxila é maior com disjuntores colados. De acordo 

com De Rossi et al. (2011), a maxila desloca-se anteriormente como resposta 

imediata à ERM. No entanto, durante a fase de contenção, a maxila mostra uma 

tendência para regressar à posição inicial, explicando assim a divergência de 

resultados na literatura.  

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

porção acrílica exatamente sobre a rafe palatina (WENDLING, 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, porém 

sem fazer compressão no palato na fase passiva.  

A localização do parafuso no sentido antero-posterior (WENDLING, 2005) 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.  

Para se avaliar os efeitos da expansão rápida da maxila, recentemente, tem-

se empregado a TCFC (tomografia computadorizada de feixe cônico). A introdução 

da tomografia computadorizada (AMBROSE, 1973; HOUNSFILED, 1973) permitiu 

significativa revolução na área da saúde (AL-RAWI et al., 2010; BAUMGAERTEL et 

al., 2009; CAVALCANTI; DUDIC et al., 2009; VANNIER, 2000) 

  Em 1972, Godfrey Hounsfield anunciou a invenção de uma técnica 

revolucionária de imagens, a TC, onde os dados digitais eram enviados ao 

computador e transformados em várias imagens segmentadas sequenciais no plano 



 
 
 

 

20 

axial que posteriormente quando empilhadas gerava uma imagem volumétrica que 

poderia ser reconstruída e manipulada nos planos sagital e coronal, formando 

diversos padrões em três dimensões (COTTON et al., 2007) os tomógrafos médicos, 

como foram coloquialmente denominados os primeiros aparelhos, evoluíram nas 

subsequentes gerações, em busca de melhorar a aquisição do exame (DUDIC, 

2009; LIEDKE et al., 2009; TREIL et al., 2009) 

A TCFC ou tomografia volumétrica (TV) surgiu como grande ferramenta de 

diagnóstico para Odontologia na segunda metade da década de 1990. Yoshinori Arai 

(1999), da Universidade Nihon, foi o responsável pelo primeiro protótipo de 

tomógrafo cone beam odontológico, que se diferencam dos tomógrafos médicos 

porque através de uma única rotação, adquire uma série de imagens, geralmente 

com um intervalo de 1 grau entre as projeções que se assemelham a uma série de 

radiografias extraorais adquiridas em diferentes ângulos do pacientes (LIEDKE, 

2009). 

A TCFC ou TV é uma ferramenta diagnóstica que possibilitou a visualização 

de imagens tridimensionais, além do possível manejo adicional por estratégias de 

navegação (BUENO;  ESTRELA, 2009; LUND et al., 2009). Seu potencial para 

aplicação clínica odontológica e a sua acurácia, comparados com os da radiografia, 

contribuem no planejamento do tratamento, diagnóstico, terapêutica e prognóstico 

de diferentes especialidades na Odontologia (AL-RAWI, 2010; BAUMGAERTEL, 

2009; BUENO;  ESTRELA, 2009; CAVALCANTI;  VANNIER, 2000; DUDIC, 2009; 

GRIMARD et al., 2009; JANSON et al., 1998; LUND, 2009; LUND et al., 2010; 

MISCH et al., 2006; SCARFE et al., 2006; SHERRARD et al., 2010). Na ortodontia, a 

imagem em corte transversal permite a visualização livre de sobreposições de 

relações estruturais e anatômicas importantes para o diagnóstico em muitas 

questões radiológicas incluindo avaliação da espessura óssea palatina, padrão de 

crescimento esquelético, estimativa da idade dental, avaliação das vias aéreas 

superiores e visualização de dentes impactados (GRACCO et al., 2008; NAKAJIMA 

et al., 2005). Vários estudos têm utilizado a ferramenta de mensuração da TCFC 

para determinar as distâncias entre as estruturas anatômicas maxilofaciais (AL-

RAWI, 2010; BAUMGAERTEL, 2009; CAVALCANTI;  VANNIER, 2000; JANSON, 

1998; LIU et al., 2010; LUND, 2009; LUND, 2010; MISCH, 2006; SIMONTON et al., 

2009). A contribuição das mensurações tomográficas tem maior aplicação e 
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confiança do que o método de imagem convencional (BENDER, 1982; ESTRELA et 

al., 2008; ESTRELA et al., 2009; GRIMARD, 2009; SIMONTON, 2009). 

 A TCFC possui inúmeras vantagens, entre elas: menor radiação, tempo de 

exposição e simplificação da técnica (DE ARAÚJO COSTA et al., 2009). Em 

contrapartida devido à baixa dose de radiação, a TCFC só pode fornecer detalhes 

ósseos e é incapaz de fornecer imagens dos tecidos moles (MIRACLE;  MUKHERJI, 

2009; REICHARDT et al., 2008). 

Atualmente, inúmeros fabricantes introduziram máquinas de TCFC com o 

campo de visão (FOVs) de diferentes tamanhos (JAJU;  JAJU, 2014). As opções por 

seleção do FOV minimizam a irradiação no tecido pela possibilidade de expor 

apenas a área específica de interesse (ADIBI et al., 2012). 

A justificativa de exames de raios X em crianças é especialmente importante 

devido aos riscos maiores associados com a exposição. Durante a dentição mista, 

podem ocorrer casos de anormalidades na erupção e, para a avaliação da forma do 

complexo maxilofacial, posição espacial e inter-relações da maxila e mandíbula, a 

maior precisão é obtida com o uso da TCFC. O equipamento oferece a escolha de 

resolução (FOV), que deve ser compatível com a situação clínica, a fim de prover 

uma menor dose de radiação para o paciente. Dessa forma, a aplicação da TCFC, 

seja de forma mais localizada ou generalizada para análise da dentição em 

desenvolvimento se justifica quando os benefícios superam os riscos (CHOI et al., 

2015). Segundo Farman (2005), o princípio de ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable) é a base para qualquer prescrição de exame radiológico, de modo que o 

risco provocado pela exposição à radiação ionizante deve ser sempre confrontado 

pelo benefício em potencial desse exame para o paciente.  

 Em 2015, a American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology (AAOMR, 

2013) publicou uma declaração de posição com o objetivo de resumir os benefícios 

potenciais e os riscos do uso de tomografia computadorizada cone beam no 

diagnóstico, tratamento e avaliação dos resultados em Ortodontia. 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 de radiação relativos (RRL) para crianças. A 
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AAOMR recebeu permissão para utilizar a RRL 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) e por considerar a maior sensibilidade à radiação de crianças.  

Em função da ausência de estudos comparando os efeitos dentários e 

ortopédicos da expansão com e sem o apoio palatino, objetivamos a realização 

desse trabalho, para comparar os efeitos da expansão e separação da sutura média 

palatina, na correção da mordida cruzada posterior, com o disjuntor descrito por 

McNamara e o disjuntor encapsulado dentomucossuportado. A tomografia 

computadorizada de feixe cônico (TCFC) foi o método de análise escolhido por ser o 

único meio 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). 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

 Este trabalho tem como objetivo comparar a efetividade de dois aparelhos 

disjuntores encapsulados, dentossuportado e dentomucossuportado, para a 

expansão rápida da maxila, por meio do cálculo da área do palato e da extensão da 

abertura da sutura média palatina, mensurados em exames de tomografia 

computadorizada. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

 

 O presente trabalho foi submetido ao comite de ética, pela Universidade de 

Guarulhos. CAAE: 03204018.5.0000.5506 (ANEXO A) 

 O cálculo amostral foi calculado considerando-se um nível de significância 

de 0,05 e beta 0,2, para obter 80% de poder, para detectar uma real diferença de 

0,4mm e um desvio padrão de 0,3 na dimensão transversal do palato. Assim, o 

cálculo do tamanho da amostra detectou que seriam necessários, no mínimo, 10 

pacientes. 

 

 3.1 Composição da Amostra 

 Os pacientes que compuseram a amostra da pesquisa foram recrutados na 

clínica de graduação da disciplina de Odontopediatria da Universidade de Guarulhos 

e em uma Escola Estadual de Guarulhos-SP. 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.  

 E como critérios de exclusão, estabeleceu-se: 

 - Crianças com dentadura decídua ou permanente 

 - Ausência de mordida cruzada posterior  
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 - 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 mordida cruzada posterior 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 de Guarulhos. Os pacientes recrutados que 

compareceram e os avaliados na clínica de graduação da disciplina de 

Odontopediatria, da Universidade de 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 e E).  

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

divididos em dois grupos: grupo controle, para tratamento com o disjuntor 

dentossuportado (grupo 1) e grupo experimental, para tratamento com o disjuntor 

dentomucossuportado (grupo 2). 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 encapsulado dentomucossuportado.  

 

 3.2 Aparelhos Disjuntores  

 3.2.1 Confecção 

               O disjuntor encapsulado dentossuportado foi confeccionado com estrutura 

de aço inoxidável, utilizando o fio 1,15 mm Dentaurum®, contornando as faces 

linguais e vestibulares dos dentes posteriores (primeiros e segundos molares 

decíduos e primeiros molares permanentes). À estrutura metálica, foi soldado um 
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parafuso de expansão Magnum de 11mm da Dentaurum® (referência 600-302-60), 

com solda de prata Morelli®. A cobertura oclusal de acrílico estendeu-se da palatina 

dos dentes posteriores, passando pelas superfícies oclusais e findando na região 

cervical, por vestibular do referido grupo de dentes (USINGER;  DALLANORA, 

2017). Para evitar o desconforto da lingua na região do parafuso, o mesmo foi 

recoberto por uma pequena camada de acrílico (1 mm) transparente (Figura 1). 

 

 

 

Figura1 – Disjuntor dentossuportado confeccionado pelo laboratório 

 

 

O disjuntor dentomucossuportado utiliza características do disjuntor de Hass 

combinadas às do disjuntor McNamara, como foi preconizado por De Carvalho 

(2010), utilizando uma estrutura metálica rígida, construída com fio 1,15 mm de 

espessura Dentaurum® e apoio de resina justaposto à mucosa palatina. A estrutura 

metálica, além do contorno das faces palatinas e vestibulares dos dentes posteriores 

(primeiros e segundos molares decíduos e primeiros molares permanentes), 

compreende as barras de conexão palatinas soldadas, com solda de prata Morelli®, 

para apoio do recobrimento de acrílico, que assentam na abóbada palatina e 

estendem-se nas paredes laterais dos processos alveolares, até a altura cervical. O 

parafuso de expansão utilizado foi o mesmo do aparelho dentossuportado, (Magnum 

de 11mm da Dentaurum®, referência 600-302-60) imerso na porção acrílica, 

exatamente sobre a rafe palatina, no centro sagital da estrutura metálica, unindo as 

duas metades do aparelho, formando, assim, uma estrutura única (CAPELOZZA 

FILHO, 1997) (Figura 2). 
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Figura 2 – Disjuntor dentomucossuportado confeccionado no laboratório 

 

3.2.2 – Instalação 

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, 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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Figura 3 – A. Cimentos Multi-Cure
®
 (3M, Maplewood, Minnesota, EUA) e B. Meron

®
 (Vocco, 

Cuxhaven, Alemanha). 

 

 

3.2.3 – Ativação 

Os dois grupos receberam o mesmo protocolo de ativação, que foi de ¼ (um 

quarto) de volta inicial, logo após a instalação e, depois, os pais/acompanhantes dos 

pacientes foram orientados e treinados a realizar ¼ de volta com intervalo de 12 

horas, pelo período de 15 dias. As ativações foram realizadas com a Chave 

Ortodôntica haste longa para Ativação de Expansor Morelli® (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Chave ortodôntica haste longa para ativação de expansor Morelli® 

https://www.morelli.com.br/loja/chave-ortodontica-haste-longa-para-ativacao-de-expansor---7501038.htm) 

 

 

A B 

https://www.morelli.com.br/loja/chave-ortodontica-haste-longa-para-ativacao-de-expansor---7501038.htm
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 Ao final das ativações, o parafuso foi fixado e o aparelho foi mantido em 

contenção por três meses, com controle mensal dos pacientes para certificação de 

que não havia nenhum problema com a higienização e a cimentação dos aparelhos. 

 

 3.3 Metodologia de avaliação 

 3.3.1 Obtenção dos exames de tomografia computadorizada 

  Para mensuração da efetividade de expansão dos aparelhos, exames de 

tomografia computadorizada de feixe cônico foram obtidos em dois momentos: T0 

(antes da instalação do aparelho) e T1 (3 meses do final da ativação). Para efeito de 

proteção das crianças à radiação excessiva, a documentação foi limitada à imagem 

de tomografia e uma telerradiografia em norma lateral (somente no início do 

tratamento) para diagnóstico cefalométrico. Este protocolo foi utilizado, pois a 

tomografia computadorizada constitui-se no único método de diagnóstico que 

possibilita a análise adequada da sutura média palatina, sem sobreposições e maior 

nitidez (LO GIUDICE, 2017; RINALDI, 2018) A utilização desse método para avaliar 

qualidade e quantidade óssea é previsto e aceito pela Academia Americana de 

Radiologia Oromaxilofacial (SCARFE, 2018). Por ser importante considerar os riscos 

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

Radiologia (ACR) incorporou estimativas de doses efetivas de tomadas e os níveis 

de radiação relativos (RRL) para crianças. 

  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 RRL). 
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Figura 5 – Tomógrafo i-Cat Imaging Science International, Hatfield, PA-USA. 

 

  

 3.3.2 Reconstrução das imagens 

 A metodologia empregada para avaliar quantitativamente as dimensões 

transversais da maxila em tomografias será baseada nos trabalhos desenvolvidos 

por Matias (2017) e Weissheimer (2008).  

 Para padronizar a posição da cabeça nos três planos do espaço, utilizou-se 

a ferramenta de reformatação das imagens fornecida pelo software CS 3D Imaging, 

selecionando a imagem para medição. (Figura 6) 
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Figura 6 - Janela representativa da ferramenta de reformatação do Software CS 3D Imaging. 

 

 A correção da série tomográfica foi realizada em imagens 3D, com as 

seguintes referências: na vista frontal, com a linha infra-orbital (formada pelos pontos 

localizados na região superior do forame infra-orbital) paralela ao chão; na vista 

sagital, com o plano horizontal de Frankfurt paralelo ao chão; e na vista axial, com a 

linha sagital (formada pelos ponto central no forame magnum e ponto localizado na 

crista galli) perpendicular ao chão (Figura 7). A orientação da cabeça foi a mesma 

para cada imagem TCFC, realizada pelo mesmo operador, que visualmente avaliou 

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

polegadas com resolução de 1920 x 1200 pixels (MATIAS, 2017).  

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

definido, foram selecionadas as imagens de referência a partir dos cortes axiais, 

para obtenção do corte coronal, onde serão efetuadas as medidas para avaliação da 

expansão e comparação inter-grupos. A imagem de referência refere-se à 

localização do centro do conduto radicular da região mais apical da raiz palatina dos 

primeiros molares superiores permanentes.  
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Figura 7 – Obtenção da padronização da cabeça: visão frontal (A), visão sagital (B) e visão axial(C) 

   

  

 

 Com a ferramenta Multi Planar Reformation (MPR), uma linha foi 

posicionada passando pelos condutos detectados na região mais apical visível da 

raiz palatina dos primeiros molares dos lados direito e esquerdo (Figura 8). A partir 

dessas referências, serão produzidas as imagens padronizadas no sentido coronal, 

sobre as quais serão realizadas as mensurações lineares e a área do palato (Figura 

9).  
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Figura 8 – Localização do conduto da raiz palatina dos primeiros molares (setas em preto) e 

determinação da linha de corte (linha em vermelho) 

 

 

Figura 9 – Imagens padronizadas no sentido coronal. 
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3.3.3 Pontos e Medidas 

3.3.3.1 – Área do Palato 

Para avaliar a efetividade de expansão dos aparelhos analisados, será 

calculada a área do palato e a medida linear da abertura da sutura palatina na altura 

do corte coronal selecionado.  

Para o cálculo da área do palato, os seguintes pontos e linhas foram 

identificados e marcados (Figura 10): 

- Ponto CND (ponto cavidade nasal direita): ponto mais inferior e medial do 

contorno interno da cavidade nasal direita, 

- Ponto CNE (ponto cavidade nasal esquerda): ponto mais inferior e medial do 

contorno interno da cavidade nasal esquerda, 

- Ponto OD (ponto oclusal direito): ponto mais inferior da fossa oclusal do 

primeiro molar superior direito, marcada na linha do longo eixo do conduto radicular 

da raiz palatina, 

- Ponto OE (ponto oclusal esquerdo): ponto mais inferior da fossa oclusal do 

primeiro molar superior esquerdo, marcada na linha do longo eixo do conduto 

radicular da raiz palatina, 

- Longo eixo da raiz palatina do primeiro molar superior direito: linha passando 

pelo meio do conduto radicular da raiz palatina do primeiro molar superior direito até 

alcançar a fossa oclusal, 

- Longo eixo da raiz palatina do primeiro molar superior esquerdo: linha 

passando pelo meio do conduto radicular da raiz palatina do primeiro molar superior 

esquerdo até alcançar a fossa oclusal, 

- Linha CN (cavidade nasal): linha formada pela união dos pontos CND e 

CNE,  

- Linha O (oclusal): linha formada pela união dos pontos OD e OE. 

 

A área formada pela intersecção das linhas CN e O, com os longos eixos das 

raízes palatinas dos primeiros molares, definiu uma forma geométrica trapezoidal 

com alturas diferentes, impossibilitando aplicar diretamente a fórmula de cálculo de 

um trapézio. Dessa forma, dividiu-se a forma geométrica em dois triângulos e as 

suas áreas foram somadas, determinando a área pretendida (Figura 11). 
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Figura 10 – Área do palato, definida pela intersecção das linhas de referência e formação do trapézio, 
dividido em dois triângulos (a; b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Cálculo da área dos triângulos 
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3.3.3.2 – Extensão da disjunção 

Para mensuração linear da abertura da sutura palatina, determinou-se os 

seguintes pontos (Figura 12): 

- Ponto PSD (ponto sutural direito): ponto mais inferior e medial do contorno 

interno da sutura palatina, do lado direito, 

- Ponto PSE (ponto sutural esquerdo): ponto mais inferior e medial do 

contorno interno da sutura palatina, do lado esquerdo, 

A distância entre os pontos PSD e PSE definiu a extensão da disjunção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Demarcação dos pontos PSD e PSE e medida linear da distância entre eles. 

 

 

3.4 Análise Estatística 

Os dados coletados serão submetidos à análise estatística de normalidade 

pelo teste de Shapiro-Wilk e comparados pelo teste “t” pareado. Para análise do erro 

casual e sistemático, 20% dos exames de TCFC foram reavaliados após um 

intervalo de 30 dias da primeira medição, aleatoriamente selecionados. Utilizou-se o 

teste “t” de Student, com p<0,05 e a fórmula de Dahlberg. 

Para verificar o efeito da expansão nos dois grupos e em cada grupo 

separadamente, realizou-se teste “t” pareado e para a avaliação inter-grupos, o teste 

utilizado foi o “t” para amostras independentes. O índice de significância foi 

estabelecido em 5%, com confiabilidade de 95%. 
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Todas as analyses foram realizadas com o programa SigmaPlot 12.0, Systat 

Software, Inc., USA. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Avaliação estatística da amostra e teste de erro 

Para análise do erro casual e sistemático, utilizou-se o teste “t” de Student e a 

fórmula de Dahlberg. Foram repetidas todas as medidas com intervalo de 4 

semanas, para as variáveis área e distância sutural e observou-se que não houve 

erro estatisticamente significante (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 

 

 

Realizou-se também uma comparação inter-grupos para a distribuição do 

número de componentes em cada amostra e a distribuição de acordo com o sexo 

pelo teste qui-quadrado. Conforme observa-se na tabela 2, houve um equilíbrio entre 

os grupos, não alcançando importância estatística, na diferença em número e 

distribuição por sexo. 

 

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 

 X
2
=0,02    DF=1   P=0,867 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Medição 1 Medição 2 t P Dahlberg 
Média D.P. Média D.P. 

Área 600,105 102,136 594,698 98,484 1,268 0,222 13,00 

Distância Sutural 2,483 0,802 2,367 0,799 2,016 0,060 0,19 
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4.2 Avaliação da expansão dos grupos 1 e 2 

 

Para verificar o efeito da expansão, realizou-se teste “t” pareado dos grupos 1 

e 2 em conjunto e separadamente. Observou-se um aumento significativo na área 

do palato na avaliação dos dois grupos conjuntamente, compondo um total de 18 

pacientes (tabela 3). Esse resultado foi confirmado na avaliação em separado, tanto 

para o grupo 1 como para o grupo 2, ambos com significância próxima de 99% de 

confiança, identificando alcance de alta importância estatística, mesmo com redução 

do número de indivíduos avaliados (tabelas 4 e 5). 

O mesmo comportamento foi observado para a medida da distância sutural. 

Houve um aumento linear entre os pontos demarcados na altura da sutura, tanto na 

avaliação dos dois grupos em conjunto, como em cada grupo separadamente, 

alcançando importância estatística próxima e acima de 99% de confiança. 

 

 

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

Variável  
T0 T1 Alteração 

t P 
Média DP Média DP Média DP 

Área (mm
2
) 549,134 89,917 621,309 107,303 72,174 48,091 6,367 0,001* 

Distância 

sutural (mm) 
1,739 0,393 2,844 0,788 1,106 0,754 6,219 0,001* 

*Estatisticamente significante para p<0,05 

 

 

 

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

Variável  
T0 T1 Alteração 

t P 
Média DP Média DP Média DP 

Área (mm
2
) 561,012 92,387 634,688 123,078 73,676 64,119 3,250 0,014* 

Distância 

sutural (mm) 
1,738 0,389 2,462 0,697 0,725 0,580 3,535 0,010* 

*Estatisticamente significante para p<0,05 
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Tabela 5: Comparação Pré e Pós expansão para o grupo 2 (Teste-t pareado) (N=8) 

Variável 
T0 T1 Alteração 

t P 
Média DP Média DP Média DP 

Área (mm
2
) 539,632 91,692 610,605 98,388 70,972 34,165 6,569 0,001* 

Distância 

sutural (mm) 
1,740 0,417 3,150 0,749 1,410 0,762 5,850 0,001* 

*Estatisticamente significante para p<0,05 

 

 

4.3 Avaliação da expansão inter-grupos 

Quando se comparou o resultado inter-grupos, não pode ser detectada 

diferença estatisticamente diferente no comportamento da expansão em nenhuma 

das medidas avaliadas. Os grupos mostraram expansão significativa, com aumento 

importante na área do palato e na distância sutural e esse comportamento foi 

semelhante entre os grupos (tabela 6).  

 

 

Tabela 6: Comparação da expansão entre os grupos 1 e 2 (Teste-t independente) 

Variável  
Grupo 1 (N=8) Grupo 2 (N=10) 

t P 
Média DP Média DP 

Área (mm
2
) 73,676 64,119 70,972 34,164 0,115 0,197 

Distância 

sutural (mm) 
0,725 0,580 1,410 0,762 -2,098 0,639 

*Estatisticamente significante para p<0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

41 

5. ARTIGO CIENTÍFICO  
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Background: This prospective randomized study compared the effects of rapid 

maxillary expansion (RME) using cone-beam computed tomography (CBCT). 

Objective: To evaluate the skeletal effects differences produced by two different 

acrylic splint maxillary expansion appliances. Methodology: Eligibility criteria 

included maxillary transverse deficiencies in children (mean age, 8.66 years old), 

randomly assigned to either: RME with tooth-supported and tooth-mucosa-supported 

palatal expander. At the outcome analysis phase a sample of 18 subjects has been 

analyzed (tooth-supported expander, N=8 and tooth-mucosa-supported expander, 

N=10). CBCT scans taken before expansion and three months later were evaluated. 

The palatal area was calculated, and the extension of expansion were measured. 

Treatment changes were analyzed using paired ttests; independent t-tests were used 

to compare the two groups. Results: There were statistically significant (p<.05) 

increases in maxillary width at the sutural level for both groups, with significantly 

increase in the palatal area. The group differences were not significant, showing no 

improvement by the addition of mucosa support. Conclusions: Rapid maxillary 

expansion with encapsulated appliances produced significant orthopedic effects, with 

increased palatal area, regardless the amount of supporting area. 

Keywords: Maxillary expansion; Mixed dentition; Orthodontics; Orthopedics. 
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INTRODUCTION 

 Posterior crossbite (PCM) prevalence range from 8 to 22% in children in 

deciduous / mixed dentition (LANTERI et al. 2018; SOUSA et al. 2014) and 

represents one of most common skeletal deformities of the craniofacial region (KILIÇ 

ET AL., 2008). The main treatment protocol is rapid maxillary expansion (RME), 

which is an orthodontic procedure designed to increase the transverse diameter of 

the hard palate by reopening the midpalatal suture in the maxilla. Maxillary expansion 

has been performed for more than a century to correct transverse deficiencies, 

expand arch perimeter (to alleviate crowding), and alter nasal volume.1-5 In general, 

treatments can be categorized as either slow maxillary expansion (SME) or rapid 

maxillary expansion (RME). 

  At early ages it has been advocated the possibility of using slow expansion 

either with fixed or removable appliance, but recent studies using CBCT shows that 

orthopedic gain is quite different (RIBEIRO et al., 2019). Moreover, the effects of 

maxillary expansion are not limited to the hard palate but may also influence the 

anatomy and physiology of the nasal cavity (PIRELLI et al., 2015; DA SILVA FILHO 

et al., 1995; TIMMS, 1984). OSAS during childhood leads to significant physical and 

neuropsychomotor impairment. Adenotonsillectomy and, in select cases, continuous 

positive airway pressure (CPAP) have been the preferred treatments for OSAS 

in children, and yet they are ineffective at fully ameliorating the disease. RME has 

been proposed, a much less invasive treatment and has shown be 

an effective treatment for this syndrome (MACHADO-JÚNIOR; ZANCANELLA; 

CRESPO, 2016). 

 At this time patients are in the mixed dentition and banding first molars can 

be an issue due to partially erupted crown, specially at the distal area. For this 

reason, acrylic splint palatal expanders can be a good choice for those patients 

(MCNAMARA 1987; MCNAMARA 2002; BIEDERMAN, 1968) which is a tooth borne 

appliance. Recently, a tooth tissue borne acrylic splint was developed (DE 

CARVALHO, 2010), with acrylic incorporated on the palate and screw, thus forming a 

unique structure with a larger contact and anchorage area, aiming at reducing dental 

effects and increasing orthopedic effects. The purpose of this study is to compare the 

tooth borne and tooth tissue borne acrylic splints on skeletal effects in the maxillary 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Machado-J%C3%BAnior%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27031063
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vault and suture using CBCT scans, because of its numerous advantages over 

conventional radiography (SCARFE; FARMAN; SUKOVIC, 2006). 

METHODOLOGY 

This is a randomized clinical trial (RCT) conducted at the Guarulhos university, 

Department of Orthodontics and Odontopediatrics. The sample was selected from 

students attending a public school and from patients seeking treatment at the 

University. Informed consent was obtained from all parents or guardians and the 

study was approved by the ethical committee of the same university (approval 

number 3.734.184) 

From a total of 236 children, 18 were recruted. Eligibility criteria included 

posterior crossbite, age between 7 and 10 years old and mixed dentition. Patients 

were randomly assigned either to RME with tooth borne and tooth tissue borne 

acrylic splint (figures 1 and 2), that were made by a single technician, blinded about 

study purpose and installed by a single professional who only became aware of the 

type of device on the day of installation. Bonding was performed with the mixture of 

two types of glass ionomer (dual and chemical cure), to increase the retention and 

decrease the take-off rate of the devices. 

The tooth borne group included 8 patients (5 girls, 3 boys). They were 8.6 

years old of age at the start of expansion (T0) and tooth tissue borne group included 

10 patients (7 girls, 3 boys). They were 8.6 old of age at the start of expansion. 

Activation protocol was one-halph turn per day, for fifteen days and remained 

in retention for three months.  

 

                         

  Fig.1 – Tooth borne acrylic splint expander           Fig. 2 Tooth tissue borne acrylic splint expander 

 

CBCT scans were taken at T0 (before installation) and T1 (after retention), 

with an i-CAT (iCat, Imaging Science International, Hatfield, PA) unit, at 120 kV, 5 

mA, 13 x 16 cm field of view (FOV), 0.25 mm voxel size and a scanning time of 40 
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seconds. After acquisition, the images were saved as digital imaging and 

communications in medicine (DICOM) files and imported into CS 3D Imaging 

software. The tridimensional reference plane orientation was achieved using three 

planes: sagittal, coronal, and axial planes (figure 3).  

The amount of expansion and palatal area calculation were measured using 

coronal plane, obtained from axial plane. The most apical view of first molar palatal 

root canal was first detected and a line passing through it on both right and left sides 

served as reference for the coronal view (figure 4) (MATIAS, 2017). 

 

 

Figure 3: Three dimensional plane orientation: frontal (A), sagittal (B) and axial(C) 

 

 Only one calibrator visually evaluated all sectional images in a dark room 

using a 24.1inch LCD monitor with 1920 x 1200 pixels resolution. 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 
 
 

a b c d 
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Figure 4. Most apical view of first molar palatal root canal (a); Coronal view achieved (b); palatal area 
determination (c) sutural expansion measurement (d) 

 

For palatal area determination, two reference points at the most inferior border 

of both orbits were detected, and a line was drawn to define the upper limit of 

geometric form. The right and left limits were represented by the first molars palatal 

roots axes and the lower limit by a line passing through the points were these long 

axes touch the most inferior point on the occlusal fossae of each permanent molar. 

A trapezoidal geometric form was achieved with two different heights, so it 

was divided in two triangles to make area formula application possible and trapezium 

area were obtained with the sum of the two triangles areas (figure 5). 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Trapezium área = (b1.h1)/2 + (b2.h2)/2 

 

The extension of expansion was determined by the distance between the two 

margins of the palatal suture, measured at the most inferior and medial border at 

each side, on the coroal plane (figure 4).  

 

Statistical calculations were performed by using SIGMA PLOT software 

(version 12.0, São Paulo, Brazil). To evaluate the reliability of the measurements, the 

CBCTs of all patients were reoriented and measured a second time after a minimum 

of 30 days. No statistically significant differences were found between replicates. 

Treatment changes were analyzed using paired ttests; independent t-tests were used 

to compare the two groups. A probability level of 0.05 was used to determine 

statistical significance. 

 

 

Triangle 1 

Triangle 2 

h1 
b1 

b2 h2 
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RESULTS 

 

 For analysis of casual and systematic error, the Student's t-test and 

Dahlberg's formula were used. All measurements at 4-week intervals were repeated 

and no statistically significant error was observed (Table 1). 

 

Table 1: Error analysis (ttest and Dahlberg’s formula) (N=18) 

*Statistically significant for p<0,05 

 

 

 For expansion comparison between T0 and T1, paired “t” test were performed 

separately for each group (Tables 2 and 3). There was a significant increase in 

palate area for group 1 and 2, both with a significance level of 99% confidence, 

identifying a range of high statistical importance, even with a reduction in the number 

of individuals evaluated. The same behavior was observed for the measurement of 

suture distance. There was a linear increase between the demarcated points at 

suture height, reaching statistical significance close to and above 99% of confidence. 

 

 

 

 

Table 2: Pre and Post expansion in group 1 (pared ttest) (N=8) 

Variável  
T0 T1 Alteração 

t P 
Média DP Média DP Média DP 

Área (mm
2
) 561,012 92,387 634,688 123,078 73,676 64,119 3,250 0,014* 

Distância 

sutural (mm) 
1,738 0,389 2,462 0,697 0,725 0,580 3,535 0,010* 

*Statistically significant for p<0,05 

Variável Medição 1 Medição 2 t P Dahlberg 
Mean S.D. Mean S.D. 

Área 600,105 102,136 594,698 98,484 1,268 0,222 13,00 

Distância Sutural 2,483 0,802 2,367 0,799 2,016 0,060 0,19 
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Table 3: Pre and Post expansion in group 2 (pared ttest) (N=8) 

Variável 
T0 T1 Alteração 

t P 
Média DP Média DP Média DP 

Área (mm
2
) 539,632 91,692 610,605 98,388 70,972 34,165 6,569 0,001* 

Distância 

sutural (mm) 
1,740 0,417 3,150 0,749 1,410 0,762 5,850 0,001* 

*Statistically significant for p<0,05 

 

 

Table 4 shows no statistically difference in expansion behavior in any of the 

measures evaluated comparing the groups. In other words, groups showed 

significant expansion, with significant increase in palate area and suture distance and 

this behavior was similar between groups. 

 

 

Table 4: Comparison between groups 1 and 2 (Independent Ttest) 

Variável  
Grupo 1 (N=8) Grupo 2 (N=10) 

t P 
Média DP Média DP 

Área (mm
2
) 73,676 64,119 70,972 34,164 0,115 0,197 

Distância 

sutural (mm) 
0,725 0,580 1,410 0,762 -2,098 0,639 

*Statistically significant for p<0,05 

 

 

DISCUSSION 

Posterior crossbite malocclusion can involve posterior dentoalveolar changes 

only, with great lingual inclination of posterior teeth or can be a result of real maxillary 

transverse defficiency, with a straight and ogival palatal bone (DIPAOLO, 1970). 

Prevalence is controversial in literature, with studies showing a variable range from 7,2% 

to 22% (DE SOUSA et al., 2014; LANTERI et al., 2018; LOCKS et al., 2008), but is 

consistent with no self-correction capacity (ZANETTI, 2003). The malocclusion tendency 

to be maintained, require treatment with rapid maxillary expansion, specially those with 
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skeletal involvement in order to minimize dental effects (DA SILVA FILHO et al., 1989; 

DIPAOLO, 1970; HAAS, 1970). It has been reported that maxillary disjunction exceeds 

the bounds of palatal medium suture. They also affect nasal phisiology and anatomy (DA 

SILVA FILHO et al., 1995; PIRELLI et al., 2015; TIMMS, 1984), broaden nasal width due 

to separating palatal bones in a pyramidal form, with maximum expansion on anterior 

area and center of rotation localized at frontonasal suture (HASS, 1961), that increases 

nasal cavity volume (ALMUZIAN et al., 2018; BUCK et al., 2016) . This increment can 

reach 45% (DECARVALHO, 2010), having a benefit for respiratory function (BUCK, 

2016; MCNAMARA et al., 2015; QUO et al., 2017; SUJANSKA et al., 2014; TAPIA; 

MARCUS, 2013; VILLA et al., 2011). These results make RME subject of studies as an 

alternative for early sleep apneia treatment (CAMACHO et al., 2017; KILIÇ;  OKTAY, 

2008; MCNAMARA et al., 2015; PIRELLI et al., 2005; PIRELLI, 2015; VILLA, 2011). 

The adequate appliance to expand orthopedically the maxilla is the fixed structure 

with a screw positioned in the sagittal palatine suture. There are banded and bonded, 

tooth borne and tooth tissue borne. Those made with an acrylic splint bonded to teeth 

with or without acrylic in the palatal area, has received special attention taking into 

account some benefits other than merely palatal expansion, for instance: (WENDLING et 

al., 2005) closing open bites by the posterior intrusive effect (MCNAMARA, 1987; 

ALPERN;  YUROSKO, 1987; MCNAMARA, 1987; WENDLING et al., 2005); 

spontaneous correction of class II and III malocclusion during mixed dentition 

(MCNAMARA, 2000; MCNAMARA et al., 2001; MCNAMARA, 2002); occlusal 

interference removal (ALPERN;  YUROSKO, 1987; GARIB et al., 2005; MCNAMARA, 

2000; MCNAMARA, 2001); decreasing resistance to expansion (SPOLYAR, 1984); 

posterior vertical changes restriction during expansion procedure (ALPERN;  YUROSKO, 

1987; FRANCHI et al., 2002; MCNAMARA, 2002; MCNAMARA JR, 1987); more bodily 

movement of the two halves of the maxilla (ALPERN;  YUROSKO, 1987; KILIÇ et al., 

2008; SARVER;  JOHNSTON, 1989; SPOLYAR, 1984) due to rigid acrylic splint, 

reducing unwanted rotation and inclination (MEMIKOGLU;  IŞERI, 1999) and less 

posterior inferior rotation of the mandible compared to other banded expanders (REED et 

al., 1999). 

The bonded expander also seems to be more suitable for younger patients 

(KANOMI et al., 2013). Moreover, during mixed dentition sometimes banding the first 

molars is challenging due to distal gengiva or they are partially erupted and so acrylic 
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splint expanders simplify expansion procedure and appliance stability. The tooth tissue 

borne type improves the contact area thus making the procedure on earlier ages more 

predictable and maybe more confortable for the patient (DE CARVALHO, 2010; 

MEMIKOGLU;  ISERI, 1997; MEMIKOGLU;  IŞERI, 1999; OLMEZ et al., 2007). 

            However, assessment of treatment progress outcomes have traditionally been 

achieved by two-dimensional (2-D) radiography. CBCT is a rapid acquisition technology 

shifting 2D images to a 3D anatomically accurate, volumetric dataset, expanding the role 

of imaging in orthodontic diagnosis. In orthodontics, exposure to ionising radiation from 

CBCT imaging is of particular concern, because it involves imaging predominantly 

younger individuals. Children may be two to ten times more sensitive to radiation 

carcinogenesis than mature adults (BRENNER et al., 2001; SMITH-BINDMAN et al., 

2009). 

So, the use of any radiographic technique demands the “ALARA” principle, (as 

low as reasonably achievable) supported by professional organisations (FARMAN, 

2005). 

Recently, a table was constructed about indications and Specific Conditions for 

the Use of CBCT in Orthodontics and posterior crossbite is enrolled into the indication 

item: “Dentofacial deformities and craniofacial anomalies”, specific conditions: “Skeletal 

discrepancies” – Transverse deficiencies (SCARFE et al., 2017). 

               Even when indicated, there are ways to reduce the radiation exposure to 

patients, by reducing the field of view (FOV) and adjusting of exposure settings (kVp and 

mA). The American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology (AAOMR) recently 

provided clinical guidelines developed by a consensus panel of board-certified 

orthodontists and oral and maxillofacial radiologists for the use of CBCT in orthodontics 

based on an analysis of the available published evidence and for transverse 

discrepancies, CBCT can be indicated using a medium FOV (AAOMR, 2013). 

               In our study, it was used a medium FOV (100 to 150 mm), medium average 

dose of 96μSV, in an i-CAt unit at 120 kV and 5 mA. Radiation can be high compared to 

conventional radiographies, but considering that for patients with tranverse problems, 

diagnosis in Orthodontics normally requires three expositions (panomaric, 
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telerradiography and póstero-anterior radiographies), and they were all replaced by 

computed tomography images, so radiation doses can be considered quite similar. 

Comparing the results, both appliances were effective and promoted a huge 

maxillary expansion and broadened palatal area. The difference between them was not 

statistically different, allowing both protocols to transverse deficient upper arch. There is 

little data available for dentomucossuported expander discussion. In a systematic review 

done a couple of years ago (ZUCCATI et al., 2013), we found two studies that analyzed 

bonded expanders, comparing them to banded. One used Hyrax and an acrylic-bonded 

expander similar to the dentomucossuported one used in our research (KILIÇ;  OKTAY, 

2008) and the second one also used Hyrax type, but compared it with an acrylic-bonded 

similar to the toothsupported that we used and well-known by orthodontic community 

(OLMEZ, 2007). They found similar behaviour between them and mean 7,31mm of 

maxillary expansion for acrylic-bonded appliance but the measurement was done in the 

intermolar distance. 

More recently, an acrylic bonded expander was studied using CBCT and the 

same activation protocol and the amount of expansion was calculated at suture level 

also, but on axial view (CHRISTIE et al., 2010). Patients were older and no control group 

were used for comparison. At first molar level, they found an expansion of 4,33mm, more 

than we found (1,41mm), but our result is very close to other study (1,6mm), that used 

the same activation and measurement methodology to evaluate an acrylic splint bonded 

expander, similar to the one used on our control group (PODESSER et al., 2007). Once 

again, this study did not have control group and studied few patients, but the ages where 

comparable. 

Palatal area evaluation in CBCT scans is scarce in the literature. Most studies 

used digital models. Two studies had analyzed the volume (GRACCO et al., 2010; 

SHAHEN et al., 2018), one studied area, but of banded expanders (OLIVEIRA et al., 

2004). Three researches studied bonded expanders: one measured volume and area, 

but also with digital models and only three of 38 patients were treated with bonded 

expander, tooth borne. They found 38% larger palatal area, whereas our results showed 

an increase of 13% approximately (OLIVEIRA DE FELIPPE et al., 2008), one used 

photogrammetric technique with no area measurement (MARINI et al., 2007) and the 

third, evaluated palatal area changes among other variables, in 43 patients, in the late 
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mixed dentition, all bonded RMEs, but also in digital models. Nevertheless, the authors 

used a control group and area was calculated in a cross-seccional view, at molar region, 

similar to our coronal view. They found an increase in palatal area of 15,3mm
2
, quite 

different from our results (72,17mm
2
) (PHATOUROS;  GOONEWARDENE, 2008). The 

diferences found can be due to the methodology used, appliances and activation 

protocols. For those reasons, more studies usind CBCT images to evaluate bonded tooth 

borne and tooth tissue borne RMEs are necessary to increase evidence on changes 

either on buccal as well as on nasal area, during mixed dentition. 

This prospective, randomized clinical trial showed both appliances effectiveness 

on maxillary orthopedic expansion, with no significant difference in the amount of 

expansion and increase of palatal area. None studies about changes on palatal area 

were found to compare to our results, so it is important and would be interesting if more 

clinical trials was carried out with acrylic bonded expanders, to get comparable results 

and also with long term evaluation of stability, comparing tooth borne and tooth tissue 

borne appliances. 

 

CONCLUSION 

 According to the methodology employed, the dentosupported and 

dentomucosupported acrylic splints produced significant expansion in the palatal 

suture and also a significant increase in the palate area. The intergroup comparison 

showed similar amount of expansion for both variables studied. 
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6. CONCLUSÕES 

De acordo com a metodologia empregada, os disjuntores encapsulados 

dentossuportado e dentomucossuportado produziram expansão significativa na 

sutura palatina e aumento da área do palato também estatisticamente significante. 

Na comparação intergrupos, a quantidade tanto da expansão como do aumento da 

área do palato foi similar, sem alcançar diferença estatisticamente significante.  
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ANEXO D 

 
 

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 
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exposição das crianças, o exame vai ser aproveitado para a documentação 

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 



 
 
 

 

71 

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 

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 



 
 
 

 

72 

pesquisa dentro de padrões éticos (Normas e Diretrizes Regulamentadoras da 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Res. CNS 196/96, II. 4). Ele garante 

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 
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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 

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 

   

  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. 
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  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 __________. 
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