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Resumo 



RESUMO 

 

ORTIZ, S.F. Efeitos clínicos periodontais da expansão rápida da maxila nos incisivos 

centrais superiores. Dissertação (Mestrado em Biologia Oral) – Faculdade de Odontologia 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Introdução: O arco dentário superior de pacientes com mordida cruzada posterior 

normalmente apresenta-se atrésico e a expansão rápida da maxila é indicada para esses casos 

durante a dentadura mista promovendo abertura da sutura palatina mediana e incrementos 

transversais na região posterior e anterior do arco dentário. Objetivo: O objetivo deste 

trabalho consistiu em avaliar os efeitos da expansão rápida da maxila, utilizando o disjuntor 

com cobertura em acrílico, por meio do acompanhamento clínico nos incisivos superiores. 

Material e Método: A amostra do estudo foi composta por 21 indivíduos com mordida 

cruzada posterior, uni (2) ou bilaterais (21), e atresia do arco dentário superior. O 

procedimento de expansão rápida da maxila foi realizado na dentadura mista tardia, por meio 

do aparelho de expansão com cobertura oclusal em acrílico. Foram analisados os parâmetros 

clínicos obtidos mensalmente até o final do tratamento: o índice de placa dental visível (IPV), 

índice sangramento gengival (ISG), profundidade de sondagem (PS), nível clínico de inserção 

(NIC) e índice de sangramento à sondagem (SS). As medidas pré e pós-tratamento foram 

submetidas ao teste t pareado (p<0,05). Resultados: Não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes entre o tempo inicial e final para as variáveis ISG, ISS e PS, 

porém houve uma diminuição significativa para PV durante os períodos de 30, 60 e 150 dias e 

180 dias. Conclusão: Alguns parâmetros clínicos periodontais (índice de profundidade á 

sondagem e índice de placa visível) diminuíram ou foram similares antes e depois do 

tratamento com ERM. Porém, o índice de sangramento á sondagem e o índice de sangramento 

gengival finais foram estatisticamente maiores que no início do tratamento. 

 

 Palavras Chave: Disjuntor de McNamara, Ortodontia, Periodontia, Incisivos Superiores. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Abstract 



ABSTRACT 

 
ORTIZ, S.F. Periodontal clinical effects of rapid maxillary expansion on central upper 
incisors. Dissertação Mestrado - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo, 2018. 

 
Introduction: The upper dental arch of patients with posterior crossbite is usually atresic and 

rapid maxillary expansion is indicated for these cases during the mixed dentition, promoting 

the opening of the medial palatine suture and transverse increments in the posterior and earlier 

region of the dental arch. Objective: The purpose of this study was to evaluate the effects of 

rapid maxillary expansion using the acrylic cover breaker, through clinical in the upper 

incisors. Material and Method: The study sample consisted of 21 individuals with posterior 

crossbite, uni (2) or bilateral (19) and upper dental arch atresia. The rapid maxillary expansion 

procedure was performed in the late mixed dentition using the expansion apparatus with 

acrylic occlusal cover. Were analyzed the clinical parameters obtained monthly until the end 

of the treatment: visible dental plaque index (VDP), gingival bleeding index (GB), probing 

depth (PD), clinical insertion level (CIL) and bleeding probing index SU). Pre- and 

posttreatment measurements were submitted to paired t-test (p <0.05). Results: There were no 

statistically significant differences between the initial and final time for GB, PD and  SU, but 

there was a significant decrease for VDP during the 30, 60 and 150 day periodsConclusion: 

Some periodontal clinical parameters (depth to depth index and visible plaque index) 

decreased or were similar before and after MRE treatment. However, the final bleeding index 

and gingival bleeding index were statistically higher than at the beginning of treatment. 

 
Key Words: McNamara Circuit Breaker, Orthodontics, Periodontics, Upper Incisors. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Visando alcançar saúde bucal, harmonia anatômica e funcional e estabilidade da 

oclusão a odontologia atual tem valorizado o estudo da oclusão dentária e sua inter-relação 

com as funções do sistema estomatognático (Dawson, 1993; Faltin Júnior et al., 2003). 

Não existindo anormalidades no sentido vertical entre as bases maxilar e mandibular, 

a atresia do arco dentário superior resulta em uma discrepância transversal denominada 

mordida cruzada posterior, podendo  ser unilateral ou bilateral. Esta se encontra presente em 

cerca de 18% das crianças brasileira portadoras de maloclusão, no estágio de dentadura mista. 

(Capelozza Filho, 1994 e Silva Filho, O.G et al. 1990).  

A relação buco-lingual anormal dos dentes posteriores, característica da mordida 

cruzada, não apresenta correção espontânea e prejudica a estética, a estabilidade oclusal e as 

funções bucais normais (Moyers, 1991). Dessa forma, o tratamento precoce torna-se 

necessário para o estabelecimento do equilíbrio craniofacial e consequente correção 

miofuncional, favorecendo o crescimento e desenvolvimento normal da criança (Silva Filho et 

al, 1991; Faltin Júnior et al., 2003).   

Além disso a intervenção das anomalias transversais é indicada realizar-se no 

primeiro estágio do tratamento, visto que o plano sagital é onde primeiro ocorre o fechamento 

das fissuras e onde o crescimento tende a diminuir (HAAS, 2001). Para que ocorra uma 

correção dentro do período hábil de fechamento das suturas, o tratamento ortodôntico exige 

aumento da distância transversal intermolares, melhorando as dimensões transversais dentes e 

possibilitando a correção da maloclusão em período precoce. Para isso a Ortodontia dispõe de 

um grande números de aparelhos expansores, quais promovam a expansão do arco superior 

por meio de forças ativas nas faces palatinas dos dentes posteriores superiores, como também 

uma força que atinja o limiar que permita a disjunção da sutura palatina mesial. ( Silva Filho, 

O. G et al. 1989). Além disso devemos programar que a correção escolhida para a atresia 

mantenha-se estável, garantindo a qualidade do periodonto de sustentação. ( Silva Filho, O. G 

et al. 1991). 

A expansão rápida da maxila (ERM) é um tratamento ortodôntico amplamente aceito 

e recomendado para a correção da atresia maxilar, principalmente no que se refere á 

maloclusão mordida cruzada posterior (Bramantes e Almeida, 2002; Chung e Font, 2004).  

A abertura da sutura palatina mediana proporciona um aumento da largura maxilar e  

perímetro do arco dental superior, como também uma melhora no arco inferior, que se 

acomoda á nova posição dentária e apical da maxila, possibilitando assim a coordenação das 
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bases dentais e correção da mordida cruzada posterior. Deve-se porém considerar para um 

bom diagnóstico e indicação da ERM que além da correção transversal, por meio da disjunção 

maxilar, ela provoca outras modificações nos arcos superior e inferior, isoladamente como 

também relação inter arcos, através do deslocamento inferior da maxila, extrusão e inclinação 

dos molares superiores e rotação mandibular no sentido horário. Desta forma, ocorre um 

aumento da altura facial e abertura da mordida anterior, o que pode agravar significativamente 

algumas maloclusões relacionadas ao padrão de crescimento no que diz respeito ao sentido 

vertical. (Haas,1965; Werts, 1970; Silva Filho et al., 1991). 

A característica fundamental da expansão rápida está relacionada ao fato de que a 

força aplicada aos dentes e aos processos alveolares excede o limite compatível com a 

movimentação dentária e assim promove a separação dos ossos maxilares (HAAS, 1965, 

1970). Após a expansão inúmeros benefícios acometem a criança, entre eles melhora na 

respiração em função da ampliação da cavidade nasal e bucal, espaço adicional para a língua, 

liberando a região orofaringeana, além dos dentes inferiores acompanharem esse movimento 

em função do equilíbrio muscular e das forças de oclusão.(HAAS, 2001). 

Angell, em 1860, relatou o primeiro caso de disjunção maxilar promovida por um 

aparelho com um parafuso transversal em relação a maxila. Desde então, inúmeros aparelhos 

desenvolvidos com diferentes tipos de material e modos de ativação tem sido propostos para 

realizar a separação das hemi maxilas.(Haas, 1961; Mondro e Litt, 1977; Spolyar, 1984; 

Steiman, 1997; Faltin Júnior, 1999). Os aparelhos com cobertura oclusal de acrílico têm sido 

indicados para controlar os efeitos colaterais da ERM nos casos onde exista um aumento 

desfavorável da altura facial anterior, principalmente nos indivíduos com padrão de 

crescimento predominantemente vertical e tendência à mordida aberta. Como este aparelho 

não contém anéis ortodônticos, se torna mais curtas suas etapas de confecção e instalação. 

Além disso, em função de promover uma liberação da oclusão posterior em função do 

encapsulamento oclusal dos molares pelo acrílico facilita o movimento de disjunção (Cohen e 

Silverman 1973, Spolyar, 1984, Sarver e Johnston, 1989; McNamara Jr. e Brudon,1995; 

Asanza et al.,1997; Ursi et al., 2001).  

Para que se correlacione Ortodontia e  Periodontia um ponto contestável seria avaliar 

as mudanças ocorridas na microbiota bucal em função da instalação de aparelhos ortodônticos 

(Lang, 1987; Ong; Wang; Smith, 1998; Ong; Wang, 2002; van Gastel et al., 2011). Porém 

vale ressaltar que alguns estudos afirmaram que as alterações gengivais e periodontais que 

ocorrem durante o tratamento ortodôntico são temporárias e normalmente não resultam em 

prejuízo periodontais efetivo e permanentes (Trossello; Gianelly, 1979; Diamanti-Kipioti; 
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Gusberti; Lang, 1987; van Gastel et al., 2011). Quanto à microbiota associada a essas 

infecções, há inúmeros relatos que a gengivite se dá em função de um acúmulo indiferenciado 

de bactérias na margem gengival. Por outro lado,  as doenças periodontais, com 

consequências mais preocupantes, estão relacionadas ao crescimento de níveis e proporções 

de espécies patogênicas e à concomitante diminuição de espécies compatíveis com o 

hospedeiro (Teles et al., 2006. Posteriormente à instalação dos aparelhos ortodônticos 

podemos observar alterações desfavoráveis na microbiota subgengival, o que leva á um 

quadro clínico de gengivite e, se não tratada pode evoluir a periodontite (Simonetti D’Arca, 

1997; Perinetti et al., 2004; Sallum et al., 2004; Lo Bue et al., 2008; van Gastel et al., 2011). 

Tais alterações se relacionam á deficiência  da higiene oral  bem como com a qualidade e 

quantidade da microbiota bucal.(Perinetti et al., 2004; Sallum et al., 2004). 

Até o momento o conhecimento científico possui lacunas em relação às respostas 

sobre a possível influência negativa da Ortodontia sobre os tecidos periodontais 

principalmente no que diz respeito aos incisivos centrais superiores no tratamento com 

aparelhos disjuntores com acrílico na oclusal. Juntamente a este tema, pouco se fala na 

relação da ERM  com os Incisivos Centrais e as conseqüências deste tratamento para os 

tecidos circundantes a estes, e também como a movimentação destes ocorre e o que isto 

reflete no pós tratamento. Diante disso, acredita-se que a realização de um estudo clínico que 

levante esse tema, com vertentes clínicas, principalmente no que diz respeito á relação dos 

incisivos superiores dentro de diversas mudanças microbiológicas e de posicionamento destes 

durante o tratamento com disjuntores palatinos, possa contribuir para a maiores 

esclarecimentos na prática da odontologia clínica na área de Ortodontia Preventiva e 

Interceptativa. A hipótese nula levantada pela presente pesquisa é que a correção da atresia 

maxilar em pacientes portadores de mordida cruzada posterior, não influencia na alteração 

clínica do periodonto de inserção. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

O caráter infeccioso particular das doenças periodontais foi descrito nas décadas de 

1970 a 1980 (Listgarten; Helldén, 1978; Loecshe, 1976; Löe et al., 1978, 1986). Muitas 

pesquisas tem se proposto a investigar portanto as caracteríscas e qualidade da microbiota 

associada á essas infecções, e quais as condições que podem portanto acarretar ás 

periodontites. Estas se caracterizam pelo grupo de infecções que atingem o tecido periodontal 

de proteção e sustentação dentário, causando em alguns casos a perda de inserção de tecido 

ósseo, ocasionando inclusive possível perda do elemento dentário envolvido pelo tecido 

periodontal afetado (Armitage, 1999).  

Segundo Thornberg et al., 2009, os níveis de patógenos anaeróbios, ou seja, 

subgengivais, aparecem aumentados nos primeiros 6 meses após a instalação do aparelho 

fixo. Porém, retomam sua característica similar á encontrada no início do tratamento após 12 

meses pós finalização em indivíduos jovens (Karkhanechi et al., 2013).  

Posteriormente estudos se dedicaram à avaliação da microbiota bucal em indivíduos 

submetidos ao tratamento ortodôntico. Lo Bue et al. (2008) avaliaram as alterações na 

microbiota e os parâmetros clínicos inflamatórios de pacientes em até 12 semanas de 

tratamento ortodôntico. As análises clínicas demonstraram que a média do índice de placa e 

do índice gengival foi menor que no baseline. Observaram também que 87,5% das regiões 

avaliadas receberam 0 e 1 no índice de placa e apenas 12,5% receberam dois e três no mesmo 

índice, demonstrando que a higiene oral restringe o desenvolvimento do biofilme durante a 

terapia ortodôntica. Os autores destacam a importância do monitoramento destas bactérias 

anaeróbias, responsáveis pela gengivite e periodontite, baseado na observação do 

comportamento dessas,  durante a instalação do aparelho ortodôntico fixo.  

Torlakovic et al. (2013) analisou o impacto dos aparelhos fixos na microbiota 

supragengival, constatando um aumento, ainda que não significativo do biofilme após a 

colagem dos braquetes. Apesar disso, a gengivite aumentou de 25% pré-tratamento para 74% 

aos cinco meses de intervenção ortodôntica. Confirmaram inclusive a tendência de formação 

de um grupo de bactérias associadas ao potencial de desenvolvimento da doença periodontal  

e doença cárie. 

Ghijselings et al. (2014), se dedicaram a acompanhar  a situação microbiológica, 

como também aspectos clínicos, após a remoção de aparelho, de pacientes que haviam 

passado por tratamento ortodôntico. Puderam constatar um potencial infeccioso do biofilme 

após o início do tratamento até a finalização destes, onde foram removidos os aprelhos. E este 
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potencial patogênico diminuiu após a remoção do aparelho até dois anos depois. Descreveram 

também aumento nos índices de profundidade de sondagem e a recuperação da normalidade 

destes após a finalização do tratamento ativo. Dessa forma, os autores sugeriram que a terapia 

ortodôntica fixa pode provocar alterações nos parâmetros clínicos. Porém, essas mudanças 

nos tecidos envolvidos são reversíveis.  

 Yáñez-Vico et al. (2015) avaliaram 112 pacientes sobre o uso de aparelhos 

ortodônticos fixos, no período inicial e 10 dias após a remoção dos aparelhos. Utilizaram 

amostras subgengivais de biofilme, índice de placa e sangramento à sondagem. Detectaram 

alterações no sangramento à sondagem e índice de placa no que se refere ao início de 10 dias 

pós remoção. Concluíram que os fatores locais associados ao tratamento ortodôntico podem 

alterar a qualidade e quantidade da microbiota subgengival promovendo então aumento da 

inflamação e sangramento. 

Um achado importante em relação ao processo inflamatório associado ao uso de 

aparelhos ortodônticos é o aumento da profundidade de sondagem. Em pacientes adultos onde 

a  média da profundidade de bolsa gengival pode aumentar levemente durante o tratamento 

ortodôntico. (Melsen et al., 1988; Melsen; Agerbeck; Markenstam, 1989; Baumrind, 1992; 

Petti; Barbato; Simonetti D'Arca, 1997).  

O tratamento indicado para os casos de inflamação gengival inclui procedimentos 

clínicos com técnicas específicas da periodontia, bem como a remoção provisória  de um dos 

agentes causadores e incentivadores das alterações na microbiota, no caso o aparelho 

ortodôntico. Isso tende a restabelecer os níveis de profundidade de sondagem. Provavelmente  

em decorrência do reparo tecidual eliminação da inflamação local (Zachrisson; Zachrisson, 

1972; Zachrisson, 1976; Melsen et al., 1988; Melsen et al., 1989; Boyd, 1989; Corrente et al., 

2003). 

Além da terapia ortodôntica fixa com braquetes, existem inúmeros aparelhos fixos, 

como os disjuntores, que permanecem na cavidade bucal durante um tempo considerável. Isso 

ocorre pois além de sua ação ortodôntica e ortopédica, eles são necessários como contenção 

da correção da maloclusão, como nos casos de mordida cruzada posterior. A expansão rápida 

da maxila, produzida pelos aparelhos disjuntores, consiste em um procedimento ortopédico 

com vistas a corrigir a mordida cruzada posterior e a atresia do arco dentário superior (Haas 

1961, Haas 1965, Wertz 1970, Wertz e Dreskin 1977 e Garib et al 2005). Com esta finalidade, 

utilizam-se aparelhos fixos dentomucossuportados (expansor tipo Haas) ou dentossuportados 

(expansor Hyrax, MacNamara). Além de dificultar a  higienização bucal, os disjuntores são 

fixados aos dentes, que podem levar às alterações nos parâmetros clínicos periodontais.  
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A expansão rápida da maxila provoca separação transversal das hemimaxilas em 

forma de triângulo, tanto nos planos sagital quanto axial (Capelozza Filho, Almeida e Ursi 

1994 e Pan et al 2007). Com o intuito de evitar a inclinação dos dentes posteriores para 

vestibular, McNamara Jr. e Brudon (1995) adicionaram acrílico na oclusal dos dentes desses 

aparelhos, o que além de aumentar a retenção dos aparelhos, facilita o movimento de 

disjunção. Por outro lado, este acrílico leva ao acúmulo de placa bacteriana que pode levar a 

um aumento do biofilme dental no indivíduo e  a defeitos ósseos. Esses defeitos ósseos nem 

sempre são visíveis clinicamente, porém podem, se presentes, levar à alterações periodontais 

(Garib et al., 2006; Leung et al., 2010; Zachrisson; Alnaes, 1974). A inflamação induzida por 

placa e a falta de suporte ósseo durante a movimentação ortodôntica pode ser prejudicial a 

saúde dentária e do periodonto (Artun; Urbye, 1988). 

 

A doença periodontal se desenvolve a partir de um desequilíbrio entre a microbiota e 

as reações imunológicas e inflamatórias do hospedeiro. Uma dessas reações inflamatórias é  o 

aumento do volume gengival, o qual tende a prejudicar a atividade de higiene bucal. 

Posteriormente esse quadro evolui para aumento nos níveis de sangramento gengival, 

aumento da profundidade e aumento do volume gengival (Zachrisson; Zachrisson,1972; 

Paolantonio et al., 1999; Anhoury et al., 2002; van Gastel et al., 2007; Naranjo et al., 2006; 

van Gastel et al., 2008; Thornberg et al., 2009; Rego et al., 2010; Gong; Lu; Ding, 2011; 

Baka; Basciftci; Karkhanechi et al., 2013). 
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3. OBJETIVO 

 

3.1 Objetivo Geral 

Este estudo tem por objetivo avaliar os efeitos da expansão rápida da maxila, 

utilizando um disjuntor com cobertura oclusal em acrílico, sobre os tecidos periodontais, 

durante a fase da dentição mista por meio de parâmetros clínicos periodontais. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

Avaliar os parâmetros clínicos periodontais após a ERM em Incisivos Centrais 

Superiores Permanentes; 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Material e Método 
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4. MATERIAL E MÉTODO 

 
4.1 Seleção da amostra 

O presente estudo foi realizado em conjunto e com a colaboração do  Departamento 

de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial e Periodontia, Departamento de Clínica 

Infantil e o Departamento de Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica da FORP-USP. Os 

responsáveis pelas crianças foram convidados a participar do estudo e foram informados 

sobre os propósitos e etapas da pesquisa, de seus riscos e benefícios, incluindo os tipos de 

medições clínicas, radiográficas, coletas e terapias, contando já com a informação de que as 

crianças participantes do projeto receberiam, como assim o foi, tratamento gratuito 

ortodôntico e clínico durante todo o decorrer da pesquisa. O projeto foi encaminhado e 

aprovado ( CAAE: 48576715.8.0000.5419 Nº do parecer: 1.236.993 ) ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) Envolvendo Seres Humanos da Universidade de São Paulo - Campus de 

Ribeirão Preto - FORP-USP. 

  Os responsáveis pelos indivíduos que concordaram em participar do estudo 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) respondendo a um 

questionário de saúde/anamnese de acordo com as diretrizes e normas do Conselho Nacional 

de Saúde (Resolução n° 466/2012).  

O cálculo do tamanho da amostra para a diferença de duas médias foi realizado 

considerando o poder do teste de 80% e o coeficiente de confiança de 95%. A amostra deste 

estudo prospectivo consistiu de 21 pacientes que procuraram tratamento na Clínica de 

Ortodontia Preventiva da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (FORP-USP) apresentando mordida cruzada posterior esquelética, com atresia 

maxilar, com indicação para disjunção maxilar como primeira etapa do tratamento 

ortodôntico. 

Os critérios de inclusão considerados foram: idade inicial de 11 anos a 12 anos, com 

média de 11 anos e 03 meses; ambos os sexos; presença de atresia maxilar e necessidade de 

disjunção maxilar; presença dos incisivos centrais superiores permanentes completamente 

irrompidos; ausência de restaurações com resina composta e/ou ionômero de vidro; ausência 

de histórico de doença periodontal e apresentarem boa saúde geral e bucal. 

Os critérios de exclusão foram os seguintes: história de doença sistêmica que 

comprometesse a resposta do hospedeiro ou necessitasse medicação profilática ao tratamento 

(exemplo: diabetes, deficiências imunológicas, hipertensão, etc.); história de 
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antibioticoterapia, imunossupressores, anticoagulantes ou antiinflamatórios nos últimos três 

meses; história de uso contínuo de enxaguatórios bucais nos últimos três meses; história de 

tratamento ortodôntico prévio; presença de anomalias de forma, de número e de tamanho dos 

dentes avaliados; presença de lesões periapicais, pacientes com síndromes e grandes 

alterações das bases ósseas. 

A seleção foi feita por dois profissionais treinados, participantes do estudo. O 

diagnóstico e planejamento ortodôntico foram realizados de acordo com o preconizado pela 

Disciplina de Ortodontia Preventiva da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo. 

Os indivíduos participantes do estudo receberam: expansão rápida da maxila (ERM) 

para correção da maloclusão, orientação de higiene bucal e conscientização para realização da 

mesma e monitoramento clínico periodontal de acordo com o protocolo especificado nas 

sessões seguintes, do início do estudo (0) e aos 6 meses pós-terapia (180).  

 

4.2 Delineamento experimental 

No início deste estudo todos os indivíduos foram submetidos à anamnese e exame 

clínico periodontal. O seguinte desenho experimental foi proposto neste estudo: 

 

a. Seleção dos pacientes 

b. Exame clínico periodontal 

c. Solicitação da documentação Ortodôntica 

d. Moldagem para confecção em modelo de gesso pedra 

e. Instalação do aparelho e orientação de higiene oral 

f. Ativação do aparelho disjuntor 

g. Contenção do aparelho disjuntor 

h. Remoção do aparelho disjuntor 

i. Profilaxia 

j. Instalação de aparelho de contenção móvel 
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4.3 Documentação ortodôntica 

A documentação ortodôntica foi solicitada ao centro de documentação ortodôntica 

incluindo as fotos extrabucais (frente, perfil e sorrindo) e intrabucais (frontal, oclusal superior, 

ocusal inferior, direita, esquerda), modelos (superior e inferior),e pasta. 

 

4.4 Confecção do Aparelho Disjuntor 

A ERM foi realizada com o aparelho disjuntor com cobertura oclusal de acrílico, 

figura (1, 3B e 3C), similar ao descrito por McNamara Jr. e Brudon (1995). Para sua 

confecção, foram obtidas duas moldagens da arcada dental superior de todos os pacientes 

(Figura 3C), as quais foram realizadas com moldeiras de plástico (Dental Morelli; Sorocaba, 

SP) e material de moldagem com hidrocolóide irreversível (Jeltrate tipo IV; Dentsply 

Indústria e Comércio Ltda, Petrópolis, RJ), manipulado de acordo com as instruções do 

fabricante. As moldagens foram vazadas com gesso tipo III (Empressa Industrial Gesso 

Mossoró S/A; Guarulhos, SP), na proporção água/pó recomendada pelo fabricante. 

Foi confeccionada uma armação metálica com fio de aço inoxidável 0,8 mm 

(Dentaurum; Germany) de forma a envolver a superfície vestibular e lingual dos dentes 

posteriores, contornando a face distal dos primeiros molares permanentes e cruzando a 

superfície oclusal entre os caninos e incisivos. O parafuso para disjunção palatal (split screw, 

09 mm, código 65.05.011; Dental Morelli, Sorocaba, SP) foi posicionado sobre a rafe palatina 

(Figura 8C), à aproximadamente 02 mm do palato e entre os segundos molares decíduos, e 

soldado à armação metálica. 

O modelo danificado pela soldagem foi descartado e a estrutura metálica transferida 

ao segundo modelo, previamente isolado com isolante para resinas acrílicas (Cel-lac; SS 

White Artigos Dentários Ltda, Rio de Janeiro, RJ), para confecção da estrutura em acrílico. A 

superfície oclusal dos dentes foi englobada por resina acrílica incolor auto-polimerizante (Jet; 

Artigos Odontológicos Clássicos Ltda, São Paulo, SP), a qual se estendida até as superfícies 

vestibulares e palatinas ao nível cervical dos últimos dentes superiores. O aparelho foi levado 

ao polimerizador para acrílico (VH soft line; Midas Dental Products Ltda, Araraquara, SP), 

por 15 minutos, para que a resina fosse polimerizada sem a formação de bolhas e, 

posteriormente, realizado o acabamento e polimento (Figura 1). 
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Figura 1- Aspecto final do aparelho disjuntor com 
cobertura oclusal em acrílico 

 
 

4.5 Instalação do Aparelho Disjuntor 

O aparelho foi ajustado na boca do paciente de modo a se obter o maior número 

possível de contatos oclusais bilateralmente. Para a marcação dos pontos de contato foi 

utilizado papel de carbono (Acc Film®: Mfcl for Parkell; Formingdale, NY) e, para os 

desgastes do acrílico, brocas multilaminadas (Maxicutt; KG Sorensen Ind Com Ltda, Barueri, 

SP) montadas em peça de mão. 

Após o ajuste, foi realizada profilaxia (Figura 8A) dental com pedra pomes e água, 

lavagem, secagem e isolamento relativo dos dentes sobre os quais o aparelho foi cimentado. O 

condicionamento do esmalte foi feito com ácido fosfórico em gel a 37% (3M do Brasil Ltda 

Produtos Dentários, Sumaré, SP) aplicado nas superfícies vestibular e palatina dos dentes 

envolvidos, seguido pela lavagem e secagem. O condicionamento ácido na superfície oclusal 

foi evitado para facilitar a remoção do aparelho posteriormente. O sistema adesivo (Single 

Bond; 3M do Brasil Ltda Produtos Dentários, Sumaré, SP) foi aplicado nos dentes preparados 

e na superfície interna do aparelho, sendo fotopolimerizado por 15 segundos. Após a 

manipulação, o cimento resinoso adesivo de cura dual (Rely X; 3M do Brasil Ltda Produtos 

Dentários, Sumaré, SP) foi aplicado sobre a superfície interna do aparelho, o qual foi 

imediatamente inserido na boca do paciente e comprimido contra os dentes. Os excessos de 

cimento foram removidos e a fotopolimerização foi feita por 40 segundos, de acordo com as 

instruções do fabricante. 
 

Os pacientes e seus responsáveis receberam instruções específicas para a 

higienização bucal durante todo o período de utilização do aparelho. Também foi enfatizada a 

necessidade de retornos periódicos para monitoramento do aparelho e da saúde bucal. 
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O estudo restringiu-se ao período de avalição durante 06 meses e por este período 

apresentou as características de correção da maloclusão da mordida cruzada posterior em 

todos os pacientes avaliados.  

 
4.6 Ativação do Aparelho 

Após uma semana da instalação do aparelho, os responsáveis pelas crianças foram 

orientados a ativar o parafuso expansor. O parafuso foi ativado com o protocolo de ½ volta 

por dia (aproximadamente 0,4 mm/dia). Os pacientes retornaram semanalmente para o 

controle da ativação. Quando observada a sobrecorreção da mordida cruzada, ou seja, quando 

as cúspides palatinas dos dentes superiores posteriores  ocluíram  nas cúspides vestibulares 

dos dentes posteriores inferiores, o parafuso do disjuntor de Mc Namara foi imobilizado com 

resina acrílica (Jet; Artigos Odontológicos Clássicos Ltda; São Paulo, SP). Logo em seguida e 

realizou-se um novo ajuste oclusal para a fase de contenção do tratamento. A fase de 

expansão ativa variou entre 17 e 21 dias. Após este período, o aparelho permaneceu na 

cavidade bucal como contenção fixa por um período de 06 meses, ocasião da remoção do 

disjuntor. Após este período, o aparelho foi removido e os pacientes utilizaram contenção 

removível por no mínimo mais 06 meses. 

Na avaliação da documentação do período final, os pacientes que apresentaram 

necessidade de tratamento ortodôntico corretivo foram encaminhados para a Clínica de 

Ortodontia do Programa de Pós-graduação da FORP-USP. Os que não necessitaram de 

tratamento ortodôntico serão acompanhados até o desenvolvimento da dentição permanente 

completa. 

 

4.7 Avaliação clínica periodontal 

Dois profissionais foram treinados e calibrados com o objetivo de se conseguir a 

melhor reprodutibilidade nas medições realizadas. A metodologia utilizada para a calibração 

foi preconizada por Araújo et al., (2003) onde se avaliou o erro padrão da medida (e.p.m) e o 

erro médio percentual (e.m.p) para os parâmetros clínicos periodontais contínuos 

(profundidade de sondagem e nível clínico de inserção). O e.p.m e e.m.p intra-examinador 

indicaram uma reprodutibilidade aceitável dentro dos parâmetros de pesquisa clínica 

periodontal. Para as variáveis categóricas (índice de placa visível e índice de sangramento 

gengival), considerando somente a presença ou a ausência do parâmetro clínico, foi realizada 

a média do nível de concordância e os examinadores apresentaram uma concordância igual a 

92% (Teste Kappa). 
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O exame clínico foi realizado nos seguintes tempos: (i) 15 dias antes da instalação 

dos disjuntores, (ii) no dia da instalação dos disjuntores, (iii) 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias 

após a instalação dos disjuntores. 

As mensurações clínicas foram realizadas em quatro sítios por dente (mesio-

vestibular, disto-vestibular, mesio-lingual, disto-lingual), nos incisivos centrais superiores 

permanentes, usando-se sonda periodontal milimetrada manual (Figura 8A) (PCPUNC - 

BR15, HuFriedy do Brasil, RJ, Brasil) e registrado em ficha clínica seguindo o molde usado 

na Disciplina de Periodontia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade 

de São Paulo (FORP-USP). Todas as medições foram tomadas três vezes no mesmo momento 

e a média foi utilizada para a realização dos cálculos estatísticos. Para as variáveis categóricas 

(índice de placa visível e índice de sangramento gengival), foi considerada somente a 

presença ou a ausência do parâmetro clínico. Os seguintes parâmetros clínicos foram 

avaliados: 

 
* Índice de Placa Visível - IPV (Ainamo; Bay, 1975): Observou-se a presença ou 

ausência de biofilme dental supragengival visível, após lavagem e secagem dos dentes. 

Foi avaliada a presença ou ausência de placa em um padrão binominal, no qual a placa 

visível recebeu o escore 1 e a ausência de biofilme recebe o escore 0. Por meio do 

índice de placa visível (IPV), pode ser analizado o estado de higiene bucal, onde depósitos de 

biofilme dental foram observados (sem corante) sobre as duas superfícies de cada dente 

(vestibular e lingual). Concomitantemente a esse procedimento os pacientes receberam 

instruções de higiene oral (Figura 2C). 

* Índice de Sangramento Gengival- ISG (Ainamo; Bay, 1975): Observou-se a presença 

ou ausência de sangramento na gengiva marginal após percorrer levemente com a sonda 

periodontal ao longo do sulco gengival, também sobre as duas superficies de cada dente 

(vestibular e lingual). A ausência de sangramento recebeu o escore 0 e a presença de 

sangramento recebeu escore 1 (Figura 2E e 2D). 

* Índice de Sangramento à Sondagem - SS (Ainamo; Bay, 1975): Este índice é também 

um registro dicotômico onde 1 é o grau que representa a presença de sangramento 

visível em 20 segundos após a sondagem com sonda periodontal milimetrada, e 0 

ausência de sangramento após esse período (Figura 2F). 

* Supuração – SUP: Presença (escore 1) ou ausência (escore 0) de supuração até 20 

segundos após a sondagem com sonda periodontal milimetrada. 

* Profundidade de Sondagem - PS: Distância em milímetros, entre a margem gengival 
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livre e a porção mais apical sondável do sulco/bolsa periodontal, através da sonda 

periodontal clínica. As medidas foram tomadas em 04 sítios de cada dente: 

mesiovestibular, distovestibular, mesiolingual e distolingual (Figura 2A). 

* Nível de Inserção Clínico - NIC: Distância em milímetros, entre a junção cemento- 

esmalte e a porção mais apical sondável do sulco/bolsa periodontal. As medidas foram 

tomadas em 04 sítios de cada dente: mesiovestibular, distovestibular, mesiolingual e 

distolingual com a sonda já citada acima (figura 2B). 

 

Para facilitar a interpretação das siglas utilizadas, foi adicionada a letra V para 

medições vestibulares e a letra P para as medições palatinas. 

 
Figura 2 - Avaliação Periodontal; pós ERM em Incisivos Centrais Superiores; A: 
Profundidade de sondagem; B: Nível de Inserção Clínico; C: Índice de Placa 
Visível; D: Índice de Sangramento Gengival; E: Índice de Sangramento à 
Sondagem; F: Índice de Supuração. 
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Figura 3 - Instrumentos Clínicos e Aparelhos Utilizados; A: Sonda 
Milimetrada, Escova para profilaxia, Espelho Clínico; B: Disjuntor McNamara 
com Cobertura Oclusal e Aparelho de Contenção Móvel; C: Disjuntor McNamara 
com Cobertura Oclusal em Posição no Modelo de Gesso e Aparelho de Contenção 
Móvel em Posição no Modelo de Gesso 

 
 
 

4.8 Método estatístico 

A análise estatística foi executada por meio do programa SPSS 17.0 (SPSS Inc., 

Chicago, IL). 

 
4.9 Avaliação do erro de medição 

O erro intra-examinador foi avaliado medindo novamente as variáveis de imagens 

tomográficas, em 50% da amostra, selecionados aleatoriamente. A primeira e a segunda 

medição foram realizadas com intervalo de tempo de um mês. Para estimar a ordem de 

grandeza dos erros casuais foi aplicada a fórmula proposta por Dahlberg (Dahlberg, 1940): 
 

 
                                                  a    a 
onde, d = diferença entre 1 e 2 medicões de uma mesma variável, n = número de repetições. 

2 
E 

 
   d 2 

2n 
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4.10 Teste de normalidade 

Primeiramente, utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov em todas as variáveis 

quantitativas estudadas, para avaliar se estas apresentavam curva de distribuição normal e 

determinar os testes estatísticos a serem utilizados no presente trabalho. De acordo com os 

resultados da análise, observou-se que todas as variáveis apresentaram curva de distribuição 

normal, e testes paramétricos foram utilizados para as variáveis quantitativas. 

 

4.11 Comparação intra-grupos 

A estatística descritiva envolveu o cálculo da média e desvio padrão de cada 

mensuração nas fases avaliadas. As médias de todos os parâmetros clínicos periodontais 

foram computadas para cada indivíduo dentro de cada tempo experimental. Após verificada a 

distribuição normal pelo teste Kolmogorov-Smirnov, os dados foram agrupados em médias e 

desvios padrão e as medidas foram submetidas ao Teste-t ou Anova (one-way) com o pós-

teste de Tukey. As variáveis qualitativas ordinais referentes ao score de índice de placa 

visível, índice de sangramento gengival e índice de sangramento à sondagem foram 

comparadas com o teste Kruskal-Wallis, seguido pelo pós-teste de Dunn. Foi utilizado o nível 

de 5% (p<0,05) de significância para identificar diferenças entre as médias e as variâncias. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Resultados clínicos obtidos por meio do exame  clínico periodontal 

As médias e o desvio padrão dos parâmetros clínicos avaliados do exame inicial aos 

180 dias de tratamento ortodôntico estão apresentados nos gráficos das Figuras 4, 5, 6 e 7.  

Nestes estão apresentados os valores estatísticos referentes à Profundidade de 

Sondagem (PS) das regiões mesial e distal dos incisivos centrais superiores (Figura 4), ao 

Índice de Placa Visível (IPV) das regiões vestibular e palatina dos mesmos elementos (Figura 

5), Índice de Sangramento Gengival (ISG) das regiões vestibular e palatina dos mesmos 

(Figura 6) e Índice de Sangramento á Sondagem (SS) também das regiões vestibular e 

palatina dos incisivos centrais superiores (Figura 7). 

Tais informações foram coletadas no tempo “0” no dia da instalação do aparelho, e 

também 30 dias após, 60, 90, 120, 150 e 180 dias após a instalação.  

O tempo 90 dias após a instalação do disjuntor foi excluído das análises estatísticas 

devido ao fato de apresentar os mesmos valores obtidos em 60 dias após a instalação do 

disjuntor. 

Algumas variáveis periodontais analisadas foram excluídas também da análise 

estatística pois não possuíram dados diferentes de “0”, e como sua análise foi realizada 

baseada em escores, tais seriam todas de valor nulo. Estas foram: Nível Clínico de Inserção 

(NIC) e Índice de Supuração (SS). Nestes não observou-se valores diferentes á 0 mm, em 

nenhuma das medições, durante todo período de avaliação, não sendo possível portanto 

realizar análise estatística. Possíveis razões serão discutidas mais adiante. 

A categórica Índice de Placa Visível (IPV) diminuiu significativamente ambas as 

faces dentais analisadas, porém com diferença estatística na face vestibular dos incisivos 

(Figura 5 ). 

Nos parâmetros Índice de Sangramento Gengival (ISG) e  Índice de Sangramento á 

Sondagem (SS) ambos apresentaram valores dentro da normalidade sem desvios em relação 

ao tempo 0 , dia da instalação, nas faces vestibulares, porém com diferença estatística nos 

tempos 60, 180 (ISG) e 120, 180 (SS), nas faces palatinas, (Figuras 6 e 7 ) o que será 

discutido adiante. 
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Figura 4 - Média dos parâmentros clínicos (±desvio padrão) no exame inicial e nos períodos 30, 60, 150 e 180 
dias do início do tratamento, em relação á Profundidade de sondagem das regiões mesial e distal dos incisivos 
centrais superiores 
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Teste ANOVA (one-way) para as variáveis: PS e NIC e Teste Kruskal-Wallis para as variáveis IPV, ISG e ISS. * (p<0,05); 
*** diferença estatisticamente significativa (p<0,0001). 
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Figura 5- Média dos parâmetros clínicos (±desvio padrão) no exame inicial e nos períodos 30,60, 150 e 180 
dias do início do tratamento, em relação ao Índice de placa Visível (IPV) nas faces vestibular e palatina dos  
incisivos centrais superiores 
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*** diferença estatisticamente significativa (p<0,0001). 
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Figura 6 - Média dos parâmetros clínicos  clínicos (±desvio padrão) no exame inicial e nos períodos 30,60, 
150 e 180 dias do início do tratamento, em relação ao Índice de Sangramento Gengival (ISG) nas faces 
vestibular e palatina dos  incisivos centrais superiores 
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*** diferença estatisticamente significativa (p<0,0001). 
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Figura 7- Média dos parâmetros clínicos  clínicos (±desvio padrão) no exame inicial e nos períodos 30,60, 
150 e 180 dias do início do tratamento, em relação ao Índice de Sangramento à Sondagem(ISS) nas faces 
vestibular e palatina dos  incisivos centrais superiores 
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*** diferença estatisticamente significativa (p<0,0001). 
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6. DISCUSSÃO 
 

Neste estudo, os procedimentos clínicos foram conduzidos por dois profissionais 

seguindo o mesmo protocolo de atendimento em todos os 21 casos clínicos tratados. Para as 

medidas clínicas periodontais a possibilidade de erros significantes foi reduzida, pois a 

padronização minuciosa e criteriosa das normas de medição clínica evitou qualquer 

tendenciosidade durante a execução de todos os passos, fatos também demonstrados por 

outros autores (Kim; Park; Kook, 2009; Wang et al., 2012). 

A saúde periodontal sempre foi motivo de preocupação entre ortodontistas e 

periodontistas, antes e após a movimentação ortodôntica, quer pelos níveis de força aplicados, 

quanto pela preservação e cuidado com o tecido periodontal (Garib et al., 2010b). Estudos 

anteriores (Paolantonio et al., 1999; Naranjo et al., 2006; van Gastel et al., 2011) mostraram 

que a presença dos anéis ortodônticos influenciam diretamente no acúmulo e maturação do 

biofilme bacteriano. A opção por não utilizar disjuntores com anéis ortodônticos nos dentes 

de ancoragem dos pacientes dessa amostra está diretamente relacionada ao fato de que os 

mesmos provocam o desequilíbrio da microbiota oral, apresentando efeitos em curto prazo no 

periodonto e com isso propiciando a instalação da gengivite (Gkantidis; Christou; Topouzelis, 

2010; Reichert et al., 2011; van Gastel et al., 2011). Apesar da utlilização do acrílico oclusal 

em substituição aos anéis ortodônticos, em relação aos incisivos centrais superiores, houve 

uma diminuição considerável do índice de placa visível durante o periodo experimental, 

acrediatndo ser devido ás instruções de higiene bucal efetiva no dia da instalação do disjuntor, 

bem como em todas as visitas de acompanhamento, já que a preocupação de que o acrílico 

aumentasse a dificuldade da higiene bucal, principalmente nos dentes de suporte do aparelho , 

bem como nas demais regiões. Acredita-se que a constante supervisão e as inúmeras 

instruções de higienização tenham provocado os resultados dessa diminuição, tanto nas faces 

palatinas quanto vestibulares.  

A profundidade de sondagem apresentou diferença estatísticamente significativa 

após sessenta dias de acompanhamento, como em cento e vinte e cento e cinquenta dias, 

podendo estar relacionada com a remodelação tecidual para acomodação da papila nessa 

região, visto que coincide com o momento de fechamento do diastema interincisivo produzido 

pela abertura da sutura palatina provocada pelos disjuntores. ( McNamara Jr.; JA Brudon WL 

et al., 1995). 

O índice de placa visível apresentou diminuição brusca em todos os tempo pós 

instalação até o final do tratamento com os disjuntores, aos 180 dias, demonstrando uma 
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possível conscientização e aprendizado das informações de higiene bucal demostradas em 

todas as visitas e reforçadas. Porém, em contra partida, os níveis de sangramento gengival e 

sangramento á sondagem apresentaram aumento com diferença estatísfica nos tempos de 

sessenta dias, cento e vinte  e cento e oitenta dias nas regiões palatinas, demonstrando uma 

possível denúncia de comportamento dos pacientes, quando comparamos esse dado com o 

índice de placa visível,  onde poderiam estar realizando a higienização bucal demonstrada nas 

visitas de maneira mais aplicada nos dias em que sabiam que iriam na visita agendada, porém 

no decorrer do mês não estavam mantendo a mesma prática. Alguns autores relatam a relação 

entre o índice de placa visível e o índice de sangramento gengival e á sondagem (Van Der 

Weijden GA et al., 1994). 

O nível de inserção clínica não apresentou diferenças que pudessem participar da 

análise estatísfica e as possibilidade de correlação são as mudanças de posicionamento ósseo 

durante a disjunção e consequente separação dos dentes avaliados no sentido transversal, e 

também o fato de ainda serem elementos permanentes com pouco tempo pós erupção total 

dental. Não conseguimos encontrar achados na literatura que justificasse tal comportamento. 

Concordando portanto com o relato de Ballanti et al 2009 e Menezes 2010, os quais 

afirmaram que expansão rápida da maxila durante o período da dentição mista, não demonstra 

iatrogenias periodontais, e os efeitos gengivais observados são temporários. 

A avaliação periodontal final no presente estudo foi realizada uma semana após a 

remoção do disjuntor (180 dias). Porém, há controvérsia, em qual seria o melhor momento 

para realizar o exame periodontal final. Se os registros são tomados imediatamente após 

remoção do aparelho, as medições periodontais podem ser afetadas, em decorrência de 

inflamação gengival, por causa da dificuldade na higiene oral durante o tratamento (Tersin, 

1978). Por outro lado, se o período de observação for muito longo, os problemas periodontais 

cumulativos, independentes de tratamento, podem surgir (Joss-Vassalli et al., 2010). Dessa 

forma, o presente estudo analisou mensalmente os parâmetros periodontais até aos 06 meses 

de tratamento. Os períodos intermediários de 90 e 120 dias mostraram valores semelhantes 

aos 60 dias, dessa forma não foram incluídos na análise estatística. Os exames finais foram 

feitos uma semana após a remoção do disjuntor, no dia da instalação da contenção removível, 

o que pode ter influenciado na redução e melhora de todos os índices clínicos avaliados, 

porém, ainda assim, estavam ligeiramente maiores que os índices iniciais, porém não 

significativos ( Figuras 9, 10, 11 e 12). 

Nossos resultados se mostraram diferentes dos encontrados por Lindskog-Stokland 

(Lindskog-Stokland et al., 2011). Os índices de placa e sangramento gengival aumentaram 
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durante o período experimental, muito embora essa mudança não tenha sido estatisticamente 

significante. O ligeiro aumento do índice de sangramento pode ter ocorrido devido a 

dificuldade de higienização e ao acúmulo de placa bacteriana levando a inflamação gengival 

presente, porém o aumento do índice de sangramento gengival e o índice de sangramento 

gengival à sondagem não foram significativos durante todo o tratamento. Sabe-se que o 

aparelho ortodôntico fixo cria áreas de retenção para o biofilme dentário. Em caso de remoção 

inadequada desse biofilme, a inflamação gengival pode levar à doença periodontal, 

principalmente inflamação gengival, fato verificado no presente estudo, o que resultou 

aumento no índice de profundidade de sondagem (Figura 9), porém se observou que houve 

uma redução aproximando-se dos valores iniciais (T0), muito embora todos os valores 

encontrados foram próximos aos encontrados na literatura, estando dentro da normalidade 

(Lascala; Moussallj, 1980; Carranza; Newman; Takei, 2002). A melhora nos índices clínicos 

periodontais pode ter ocorrido devido à diminuição da inflamação e o reparo das fibras 

transceptais e outras fibras colágenas, como relatado na literatura (Brunsvold, 2005; Cirelli et 

al., 2006). 

A recessão gengival é definida como o deslocamento apical do tecido marginal à 

junção cemento-esmalte. A doença periodontal e o trauma mecânico são considerados fatores 

na patogênese das recessões gengivais e, o tratamento ortodôntico pode promover o 

desenvolvimento de recessões ósseas e consequentemente gengivais. Um mecanismo possível 

é o de que o movimento ortodôntico pode resultar em posições radiculares para fora dos 

limites das corticais alveolares, resultando em deiscências ósseas, e consequentemente 

recessão gengival, levando à exposição da raiz (Lindskog-Stokland et al., 2011; Zachrisson; 

Bantleon, 2005; Zachrisson, 1999). O risco de desenvolvimento de recessão em conjunto com 

a movimentação ortodôntica é sugerido somente quando o dente for movido 

externamente ao osso alveolar, ou seja, quando uma deiscência óssea alveolar for criada 

(Wennstrom et al., 1987; Wennström, 1987). Além disso, estudos têm revelado uma relação 

entre o desenvolvimento de recessão dos tecidos moles e o biotipo gengival fino, que pode 

levar a uma presença inicial de recessão ou a uma inflamação gengival (Melsen; Allais, 2005; 

Yared; Zenobio; Pacheco, 2006). Portanto, deve-se reconhecer que o tipo de movimento 

ortodôntico pode influenciar no risco de desenvolvimento de recessão óssea e gengival, como 

nos casos  de movimento dentário vestibular que podem ocorrer durante expansão rápida da 

maxila. 

No presente estudo, optamos pelo disjunto proposto por McNamara Jr. e Brudon 

(1995) que dispensa o uso de anéis ortodônticos nos primeiros molares. É um aparelho dento-
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suportado, indicado principalmente na fase de dentição mista, e sua indicação principal visa 

evitar a inclinação vestibular e extrusão dos dentes de ancoragem. Apesar do acrílico na 

oclusal dos dentes facilitar o movimento de expansão, ele pode acumular biofilme e levar à 

inflamaçñao gengival, o que pode causar recessão óssea. Existem diversas evidências de que 

os efeitos da movimentação dentária induzida pode se sobrepor à inflamação causada pelas 

bactérias, aumentando a velocidade de destruição periodontal (Geraci et al., 1990 
 

Finalmente, esse estudo foi capaz de demonstrar que o aparelho disjuntor com 

cobertura oclusal tem eficácia clínica para o tratamento da mordida cruzada posterior uni ou 

bilateral e reduz algumas dúvidas de efeitos deletérios aos dentes e ao periodonto no que se 

restringe aos incisivos superiores que participam da disjunção da sutura palatina promovida 

pelos disjuntores maxilares porém de maneira indireta e sem envolvimento no suporte 

dentário do aprelho escolhido para o presente estudo.. No entanto, as alterações na 

profundidade de sondagem e índice de sangramento gengival e á sondagem, apesar de 

significantes, precisam ser avaliados por um período mais longo para avaliarmos a relevância 

clínica desses achados e os impactos futuros. 
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7. CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS 

 

As áreas de retenção presentes no aparelho ortodôntico provocam acúmulo de 

biofilme, dificultando a higienização bucal. Diante disso podem ocorrer o aparecimento de 

manchas brancas, lesões de cárie, inflamação gengival e a longo prazo possíveis problemas 

periodontais (Bondemark, 1998; Sallum et al., 2004; Karkhanechi et al., 2013).  

Apesar dos incisivos superiores permanentes não participarem da retenção física do 

aparelho, acabam por se incluir no padrão de higiene bucal do paciente no prescrito período 

de tratamento da ERM, durante todo o processo, como observado. Seja em função da ausência 

de conscientização após às orientações de higiene bucal, ou por comportamento associativo de 

dificuldade em higienização de determinada região causando desatenção também nas demais 

não incluídas diretamente no uso do aparelho disjuntor. O ideal é alcançar o estágio de saúde 

oral por meio da motivação e cooperação do paciente durante todo o período do tratamento, 

como meio coadjuvante na restituição do equilíbrio oral (Kessler, 1976; Ogaard, 1988; 

Melsen, 1991; Bondemark, 1998; Ong; Wang; Smith, 1998; Ong; Wang, 2002; Brunsvold, 

2005; Cirelli et al., 2006; Dannan, 2010; Gkantidis; Christou; Topouzelis, 2010). Vários 

autores concordam com o aparecimento de quadros clínicos de gengivite durante o uso de 

aparelho ortodôntico (Gastel et al., 2011; Baka; Bascifti; Karkhanechi et al., 2013; Agarwal et 

al., 2014; Ireland et al., 2014; Liu et al., 2014; Yáñez- Vico et al., 2015), porém é preciso 

ponderar que os indivíduos participantes desse estudo estavam submetidos ao controle 

periódico da higiene oral e motivação. 

O principal parâmetro clínico que despertou diferença entre os tempos foi em relação 

ao índice de placa visível que diminuiu significativamente  durante o período experimental. 

Essas modificações clínicas observadas estão diretamente relacionadas às modificações do 

comportamento do indivíduo participante da pesquisa.  
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8. CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados obtidos nessa investigação, pode-se concluir que a terapia com 

disjunção maxilar com aparelho com cobertura oclusal de acrílico produziu nos incisivos 

centrais superiores permanentes: 

- Alguns parâmetros clínicos periodontais (índice de profundidade á sondagem e 

índice de placa visível) diminuíram ou foram similares antes e depois do 

tratamento com ERM. Porém, o índice de sangramento á sondagem e o índice de 

sangramento gengival finais foram estatisticamente maiores que no início do 

tratamento. 
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