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RESUMO 

Objetivo: Avaliar os efeitos dentoesqueléticos ocasionados pelo arco de 

extrusão no tratamento precoce da Mordida Aberta Anterior por meio de 

Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC), Radiografias 

Panorâmicas, Teleradiografias e Modelos Digitais, e verificar utilizando 

fotoelasticidade a tensão gerada pela mecânica. Materiais e métodos: Uma 

amostra composta de 14 pacientes (8 pacientes do sexo feminino e 6 pacientes 

do sexo masculino, 9,17±1,03 anos) durante a dentição mista e apresentando 

Mordida Aberta Anterior (MAA) (-0,94±1,86mm) foi tratada com aparelho fixo e 

arco de extrusão. Para avaliação dos efeitos ocasionados pelo tratamento foram 

obtidos modelos digitais e TCFC em T0 (inicial) e T1 (final), a partir das quais 

foram gerados os exames radiográficos necessários. Nas imagens tomográficas, 

foram mensuradas extrusão, comprimento radicular e angulação dos incisivos 

superiores e molares. Já nos modelos digitais, foram avaliadas as alterações 

dentoalveolares e nas telerradiografias, as alterações dentoesqueléticas. Nas 

radiografias panorâmicas, o posicionamento e irrupção dos caninos. Em 

modelos fotoelásticos, foi analisada a tensão gerada pelo arco de extrusão na 

região dos incisivos superiores e molares. Para verificar a distribuição normal 

dos dados, foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov e para a comparação 

entre as fases inicial e final, para as variáveis quantitativas foi utilizado o teste “t” 

pareado. Para as variáveis qualitativas, foi instituído o teste de Wilcoxon. Para 

todos os testes foi adotado nível de significância de p<0,05. Resultados: Todos 

os pacientes apresentaram correção da MAA em um período médio de 7,79±2,58 

meses. Na avaliação dos modelos digitais, foi observado um aumento do 

trespasse vertical (2,73mm), redução do trespasse horizontal (-1,65mm), 

perímetro (-3,03mm) e comprimento do arco (-2,92mm). A distância intermolares 

não apresentou diferença estatisticamente significante. Na avaliação 

tomográfica, foi observada uma extrusão significativa dos incisivos (2,31mm), 

acompanhada da sua linguoversão (-8,18º). Nos molares, ocorreu uma intrusão 



não significativa (-0,27mm) e uma inclinação significativa da coroa para mesial 

(11,49º). Um aumento significativo do comprimento radicular foi observado em 

todos os dentes avaliados. Na avaliação cefalométrica foi observada um 

aumento significativo do trespasse vertical (1,91mm), acompanhado da extrusão 

dos incisivos (1,94mm) e sua linguoversão (-6,15º). Uma intrusão (-1,01mm) não 

significante dos molares foi observada, bem como uma redução das medidas 

referentes à altura facial. Mediante avaliação das radiografias panorâmicas, foi 

observada melhora no posicionamento dos caninos, bem como a continuidade 

da sua trajetória de irrupção. Nos modelos fotoelásticos, uma homogeneidade 

de tensão foi verificada, variando de 1,25 a 1,5MPa. Conclusão: A utilização do 

arco de extrusão foi eficaz no tratamento precoce da mordida aberta anterior. 

Além da extrusão dos incisivos, promoveu a sua linguoversão, acompanhada da 

redução do trespasse horizontal. Porém, houveram efeitos colaterais, como a 

mesialização dos molares superiores.  

Palavras-chave: Mordida aberta. Ortodontia interceptora. Má oclusão 
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ABSTRACT 
 
Objective: To evaluate the dentoskeletal effects caused by the use of extrusion 

arch in the early treatment of anterior open bite by means of Cone-Beam 

Computed Tomography (CBCT), Panoramic Radiographs, Teleradiographs and 

Digital Models, and to verify with the photoelasticity method, the stress generated 

by the mechanics. Materials and methods: A sample composed of 14 patients 

(8 female and 6 male patients, 9.17±1.03 years) during mixed dentition and 

presenting Anterior Open Bite (AOB) (-0.94± 1.86mm) was treated with a fixed 

appliance and the extrusion arch. To evaluate the effects caused by the 

treatment, digital and CBCT models were obtained at T0 (initial) and T1 (final), 

from which the necessary radiographic examinations were generated. In 

tomographic images, extrusion, root length and angulation of maxillary incisors 

and first molars were measured. In digital models, dentoalveolar changes were 

evaluated and in teleradiographs, dentoskeletal changes. In panoramic 

radiographs, the positioning and eruption of the canines were analyzed. In 

photoelastic models, the stress generated by the extrusion arch in the region of 

the upper incisors and first molar was determined. To verify the normal 

distribution of data, the Kolmogorov-Smirnov test was used and for the 

comparison between the initial and final phases, for the quantitative variables the 

paired “t” test was used. For qualitative variables, the Wilcoxon test was 

instituted. For all tests, a significance level of p <0.05 was adopted. Results: All 

patients had AOB correction in a mean period of 7.79 ± 2.58 months. In the 

evaluation of the digital models, it was observed an overbite increase (2.73mm), 

reduction of overjet (-1.65mm), perimeter (-3.03mm) and arch length (-2.92mm). 

The intermolar distance did not present statistically significant difference. In the 

tomographic evaluation, a significant extrusion of the incisors (2.31mm) was 

observed, followed by their retroinclination (-8.18º). In the molars, a non-

significant intrusion (-0.27mm) and a significant inclination of the crown to mesial 

(11.49º) occurred. A significant increase in root length was observed in all teeth 



evaluated. In cephalometric evaluation, a significant increase in overbite 

(1.91mm) was observed, followed by incisor extrusion (1.94mm) and its 

retroinclination (-6.15 °). A non-significant intrusion (-1.01mm) of the molars was 

observed, as well as a reduction in facial height measurements. Upon evaluation 

of panoramic radiographs, an improvement in canine positioning was observed, 

as well as the continuity of its eruption trajectory. In photoelastic models, a stress 

homogeneity was verified, ranging from 1.25 to 1.5MPa. Conclusion: The use 

of extrusion arch was effective in early treatment of anterior open bite. In addition 

to the incisor extrusion, it promoted its retroinclination, accompanied by the 

reduction of overjet. However, there were side effects, such as mesialization of 

the upper molars. 

Keywords: Open bite. Interceptor orthodontics. Malocclusion 
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1. INTRODUÇÃO 

Entre os diversos tipos de má oclusão, as de caráter vertical representam 

grande preocupação para os ortodontistas por sua maior instabilidade1. Devido 

ao seu grande comprometimento psicológico, estético e funcional, além das 

diversas causas que a ocasionam2, 3, destaca-se a Mordida Aberta Anterior, 

caracterizada pelo trespasse vertical negativo entre as bordas incisais dos 

incisivos superiores e inferiores4.  

De etiologia multifatorial, pode ser ocasionada por hábitos bucais 

deletérios, sendo os mais frequentes sucção de dedo e chupeta, postura e 

função inadequada da língua, respiração bucal e fatores genéticos, como padrão 

vertical de crescimento ou doenças congênitas, tornando complexo o seu 

diagnóstico e tratamento4-7. Sua incidência é maior durante a dentadura mista, 

atingindo cerca de 17% da população nesta fase e possuindo como fatores de 

risco hábitos de sucção e padrão vertical8 . 

Devido a sua etiologia multifatorial, seu tratamento e estabilidade é um 

desafio e diversas modalidades de tratamento vêm sendo instituídas3. 

Rotineiramente seu tratamento é realizado com a utilização de aparelhos como 

grade palatina fixa e removível, esporões, associados ou não à mentoneira 6, 9, 

ou ainda com a utilização de elásticos intermaxilares10. No entanto, muitos 

destes aparelhos necessitam da cooperação do paciente e proporcionam certo 

desconforto durante o seu uso, o que pode interferir na obtenção de bons 

resultados. Desta maneira, é evidente a necessidade de optar-se por 

tratamentos que não necessitem da cooperação do paciente para o sucesso do 

tratamento. 

O arco de extrusão, constitui uma opção eficaz para o tratamento da 

Mordida Aberta Anterior de caráter dentoalveolar10-13, promovendo a extrusão 

dos incisivos e correção do trespasse vertical. Consiste na ação reversa do já 

consagrado arco de intrusão de Connecticut (CIA), que devido à sua dobra 

assimétrica em V, produz força e ação previsível no fechamento da mordida, sem 

necessidade da cooperação do paciente e com a possibilidade de utilização tanto 

no arco superior quanto inferior, favorecendo o fechamento da mordida em 

ambos os sentidos10.  

A reabsorção é um fenômeno multifatorial14, podendo ser influenciada por 

fatores sistêmicos, gênero, movimento ortodôntico realizado, magnitude, 
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duração e tipo de força aplicada15. A intrusão dos incisivos é um dos movimentos 

mais relacionados com a ocorrência de reabsorção devido a concentração de 

forças na região apical e consequente compressão do ligamento periodontal16. 

No entanto, é escasso estudos avaliando a ocorrência de reabsorção apical 

decorrente da extrusão dos incisivos17.  

A avaliação do comprimento radicular é normalmente realizada por meio 

de exames radiográficos, no entanto, por tratar-se de um método bidimensional, 

existe sobreposição de imagens e reabsorções localizadas na região mesial e 

distal não são visualizadas. Além disso, sua padronização é limitada devido a 

possibilidade de alteração ocasionada pela inclinação dos incisivos ou variações 

anatômicas18. A utilização de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico 

possibilita avaliação tridimensional das raízes, permitindo mensurações em 

todas as faces, de maneira linear e volumétrica, sendo assim, o método mais 

preciso para este fim19.  

No entanto, não foi encontrado nenhum estudo prospectivo que avaliou 

os efeitos dentoalveolares decorrentes do tratamento precoce da Mordida Aberta 

Anterior com a mecânica do arco de extrusão. Assim, o presente estudo propõe-

se a investigar os efeitos dentoesqueléticos ocasionados pelo uso do arco de 

extrusão no tratamento da Mordida Aberta Anterior por meio de tomografia 

computadorizada de feixe cônico, radiografias e modelos digitais e verificar por 

meio da fotoelasticidade a tensão gerada pela mecânica.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 MORDIDA ABERTA ANTERIOR 

As más oclusões de caráter vertical representam uma grande 

preocupação para os ortodontistas por apresentarem maior instabilidade do seu 

tratamento1. A mordida aberta anterior (MAA) ocupa papel de destaque devido 

ao seu grande comprometimento psicológico, estético e funcional2, sendo 

caracterizada por um trespasse negativo entre as bordas incisais dos incisivos 

superiores e inferiores4.  Esta alteração do posicionamento dos incisivos, além 

de apresentar um aspecto estético negativo, dificulta a apreensão e corte de 

alimentos, o selamento adequado da cavidade bucal e a produção de 

determinados fonemas2, 4.  

Durante a fase da dentadura mista é verificada sua maior incidência, 

atingindo em torno de 17% da população, sendo os hábitos de sucção e 

presença de padrão vertical os fatores de risco8, 20. Esta prevalência tende a 

diminuir à medida que o indivíduo envelhece, devido ao desenvolvimento oclusal 

e a eliminação dos hábitos bucais deletérios2. Por outro lado, quando este hábito 

apresenta frequência, duração e intensidade e é perpetuado além da dentadura 

mista, irá desencadear uma alteração do padrão de crescimento e 

desenvolvimento craniofacial21, onde as estruturas do sistema estomatognático 

se adaptam à condição existente, gerando um bloqueio no  desenvolvimento 

vertical dos dentes anteriores com presença de MAA e interposição lingual2, 8.  

Sua origem é multifatorial, podendo envolver fatores esqueléticos, 

respiratórios, dentários, funcionais e a presença de hábitos orais deletérios 2, 4, 7, 

22, 23. Desta maneira, dificilmente apenas um fator isolado será a causa da 

instalação de uma MAA, mas sim a interação de vários fatores4. Dentre os 

hábitos bucais deletérios mais frequentemente associados com esta má oclusão 

estão a sucção de dedo e chupeta, a postura e função inadequada da língua, 

respiração bucal e outros problemas respiratórios e fatores genéticos, como 

padrão vertical de crescimento4-7.   

A sucção de dedo e de chupeta, conhecidas como hábitos de sucção não-

nutritivos podem ser citadas como uma das principais causas do surgimento e 

agravamento da MAA4, 7. Isto ocorre devido ao fato que com a colocação do dedo 

na região do palato durante o ato de sucção, existe um depósito de forças no 
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sentido apical e para vestibular, o que irá promover uma inclinação dos incisivos 

superiores para vestibular, comumente acompanhado de diastemas, e 

consequente desenvolvimento do processo alveolar neste sentido, já os incisivos 

inferiores tendem a inclinar-se para lingual devido ao bloqueio e pressão 

exercida sobre estes durante o ato de sucção22, 24. O prolongamento deste hábito 

irá ocasionar uma mordida aberta na região anterior comumente associada com 

presença de deficiência no desenvolvimento transversal da maxila4, 23, 25, que 

devido a presença do dedo na cavidade bucal, a língua assume uma posição 

mais inferior, diminuindo o seu contato com os dentes posteriores e gerando uma 

quebra do balanço do sistema estomatognático, com maior pressão da 

musculatura peribucal na região no sentido vestíbulo-lingual, dando início ao 

surgimento da mordida cruzada posterior22, 25. A sucção de chupeta apresenta 

efeitos semelhantes ao da sucção digital, apresentando um aspecto mais circular 

da MAA5.  

A interposição lingual normalmente está associada com a MAA, podendo 

ser primária, quando consiste na causa da má oclusão ou secundária, sendo 

resultado da má oclusão pré-existente, sendo esta mais frequente e provável22, 

26. Devido à falta de selamento oclusal na região anterior, a língua se posiciona 

mais anteriormente a fim de buscar o selamento da cavidade bucal para a 

deglutição e expressão de fonemas22, interpõe-se entre os incisivos, agravando 

e perpetuando o mal-posicionamento5. Além disso, uma postura inadequada 

mais anterior da língua durante o repouso, uma vez que trata-se de uma força 

leve porém contínua pressionando o processo alveolar para anterior, pode 

ocasionar uma inclinação dos dentes e consequente abertura da mordida4. 

Além da presença de hábitos deletérios, algumas características 

anatômicas e funcionais podem causar ou contribuir para o surgimento da 

mordida aberta e/ou seu agravamento, como por exemplo a obstrução das vias 

aéreas superiores, causadas por hipertrofia das adenoides ou amigdalas, desvio 

de septo e a respiração bucal.2-4, 22 Devido à dificuldade em respirar, existe uma 

adaptação das estruturas envolvidas, com um posicionamento mais inferior e 

anterior da língua a fim de afastar da região posterior e permitir a respiração2. 

Esta postura anterior da língua irá atuar de maneira semelhante ao hábito de 

interposição e postura inadequada da língua, além de depositar uma força leve 

e contínua no processo alveolar anterior, remove o equilíbrio da região posterior, 
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favorecendo o surgimento de mordida cruzada posterior e a irrupção dos dentes 

posteriores, aumentando a dimensão vertical e consequentemente a MAA2, 4. 

Além disso, devido à obstrução, os pacientes com problemas respiratórios 

tendem a respirar pela boca, mantendo-a aberta e rotacionando a mandíbula no 

sentido horário, o que favorece um maior desenvolvimento vertical, 

especialmente nos casos em que este componente genético está presente4, 22, 

27. 

Quanto a sua classificação, segundo Sassouni28, esta pode ser 

esquelética ou dentária. Já Richardson29 classificou a mordida aberta de acordo 

com a sua etiologia em transitória, ocasionada por hábitos, por patologias locais, 

não patológica e esquelética, e devido à morfologia e comportamento da língua 

e lábios. Dawson30 classificou de acordo com a amplitude da abertura, sendo 

classificada em mínima (até 1mm), moderada (entre 1 e 5mm) e severa (mais 

que 5mm). De acordo com Almeida5, a MAA pode ser classificada em dentária 

(alteração no desenvolvimento vertical dos dentes anteriores sem afetar o 

processo alveolar), dentoalveolar (alteração dentária afetando o processo 

alveolar) e esquelética (envolvendo componentes esqueléticos). 

 O caráter esquelético, observado em aproximadamente 61% dos 

pacientes com MAA8, pode ser diagnosticado observando o aumento da altura 

facial anteroinferior, redução da altura facial posterior inferior, ângulo goníaco 

obtuso, ramo mandibular encurtado, rotação horária da mandíbula e rotação anti-

horária do processo palatino4, 5, 22, 27, 31. A presença do padrão vertical associado 

dificulta o tratamento, uma vez que devido às dimensões aumentadas no sentido 

vertical, o tratamento apresenta maior instabilidade31. Nestes pacientes, além da 

remoção dos hábitos deletérios, o controle do aspecto vertical é de suma 

importância evitando o desenvolvimento dentoalveolar na região posterior e 

mandibular no sentido horário, e almejando a rotação anti-horária mandibular, o 

que favorece a resolução da má oclusão 2, 8, 31, 32.  

 

2.2. TRATAMENTO DA MORDIDA ABERTA ANTERIOR 

A intervenção precoce da MAA, durante a fase de dentadura mista baseia-

se na identificação do fator etiológico, com o tratamento de problemas 

respiratórios, o controle do padrão vertical de crescimento ou a eliminação dos 

hábitos bucais deletérios, o que favorece a autocorreção e o desenvolvimento 
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normal do processo dentoalveolar e do sistema estomatognático2, 22, 32. Diversas 

modalidades de tratamento são propostas, variando de acordo com o fator 

causal da má oclusão, sendo as mais frequentes a utilização de grade palatina, 

esporões e mentoneira6.  

A grade palatina é um aparelho utilizado no arco superior, podendo ser 

fixa e soldada em bandas cimentadas nos molares ou removível, incorporada em 

uma placa de Hawley. Confeccionada em aço, a grade deve abranger toda a 

região da MAA, alcançando a região do cíngulo dos incisivos inferiores, sem 

interferir nos movimentos oclusais e mandibulares22. Sua ação é passiva, agindo 

como uma barreira mecânica que impede a sucção digital e reeduca a língua em 

uma posição mais posterior, evitando a interposição lingual entre os incisivos1, 4, 

22, 33 Os esporões consistem em hastes afiadas, que podem ser utilizadas no 

arco superior e/ou inferior e serem soldados em um arco de aço soldados em 

bandas cimentadas nos molares ou colados na lingual dos incisivos, como 

desenvolvido por Nogueira9, diminuindo o número de consultas necessárias para 

moldagem e confecção do aparelho, custo e tempo de execução do 

procedimento. O esporão para colagem possui uma base metálica convexa, 

semelhante a um braquete, sobre a qual estão soldadas duas hastes afiladas, 

que ajudam a alterar o posicionamento da língua, corrigindo a interposição 

lingual e normalizando a postura e função lingual6, 9. 

Nos pacientes que apresentam mordida aberta esquelética associada a 

um padrão hiperdivergente, além da remoção dos hábitos deletérios, é 

necessário o controle vertical do crescimento, sendo o fator mais importante no 

sucesso do tratamento nestes pacientes34, sendo indicada a utilização da 

mentoneira2, 35. Este aparelho consiste em um apoio para o mento confeccionado 

em plástico conectado a um apoio occipital por meio de fitas elásticas 

responsáveis pela aplicação de força na direção posterior e superior, com seu 

vetor de força passando anteriormente ao corpo da mandíbula31. Segundo o 

protocolo apresentado por Almeida et al.2 os pacientes devem utilizar a 

mentoneira durante o período noturno por 12 a 14 horas diárias, com uma força 

de 400 a 450 gramas de cada lado. Os efeitos esperados com a sua utilização 

são o redirecionamento do crescimento mandibular, redução do ângulo goníaco, 

controle da altura facial inferior e da extrusão dos molares27, 31. 
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No entanto, abordagens com aparelhos fixos e que não dependem da 

cooperação do paciente vêm sendo cada vez mais utilizados, como a mecânica 

do arco de extrusão10, 12, 36.  

 

2.3 O APARELHO FIXO 4x2 

O aparelho fixo comumente conhecido como 4x2 recebe essa 

denominação devido aos dentes que estão envolvidos nesta mecânica: quatro 

incisivos (dois centrais e dois laterais) e dois molares. Os incisivos são o foco da 

movimentação, enquanto que os molares atuam como a unidade de ancoragem 

para a utilização da mecânica37, 38. Este tipo de aparelho, parte da Ortodontia 

Interceptativa, apresenta diversas indicações na fase da dentadura mista e 

apresenta várias vantagens, desde que bem indicado36, 38. Além de ser bem 

aceito pelos pacientes, traz benefícios estéticos e no desenvolvimento da 

oclusão normal38, 39.  

Entre as suas indicações estão o alinhamento e nivelamento dos incisivos, 

a redução de diastemas para obtenção de espaço para irrupção dos incisivos 

laterais e caninos, retração ou vestibularização de incisivos, correção da 

sobremordida profunda e correção da MAA11, 36, 39. Em casos de apinhamento 

primário temporário, ou seja, quando existe irregularidade de posição dos 

incisivos, mas estes estão posicionados na linha do rebordo alveolar, a 

intervenção não é necessária por tratar-se de um aspecto normal do 

desenvolvimento da oclusão. Caso semelhante ocorre durante a fase do patinho 

feio, caracterizada por diastema interincisivo com inclinação para distal da coroa 

dos incisivos laterais, apresentando uma disposição em leque, sendo esta uma 

fase transitória que se auto corrige quando os caninos irrompem36. O uso do 

aparelho 4x2 também é contraindicado nos casos em que uma abordagem em 

uma fase mais avançada do desenvolvimento oclusal apresente melhores 

resultados, evitando o prolongamento do tempo do tratamento36. 

Durante a montagem do aparelho devem ser tomados alguns cuidados, a 

fim de evitar o contato com o folículo dos caninos, o que poderia ocasionar 

reabsorções ou impacção do canino36, 37. A colagem dos incisivos centrais pode 

ser feita de maneira convencional, como na dentição permanente, uma vez que 

estes dentes estão distantes dos caninos e não ocasionariam problemas37. No 

entanto, nos casos em que não está disponível exame tomográfico em que é 
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possível verificar se o canino encontra-se no mesmo plano espacial que os 

incisivos, os braquetes dos laterais devem ser posicionados prevendo a 

movimentação que este dente realizará durante o alinhamento, sendo colados 

de maneira passiva ou contra-angulados, para evitar a movimentação da sua 

raiz para distal e preservando a sua inclinação mesiodistal36, 37.  

A interceptação da MAA pode ser realizada de maneira eficaz com o uso 

do aparelho 4x2 associado ao arco de extrusão10, 12, 13. Desta maneira, por tratar-

se de um aparelho fixo, os resultados são previsíveis e não necessitam da 

cooperação do paciente para o seu uso, favorecendo o sucesso do tratamento 

em menor tempo11, 36. 

 

2.4 ARCO DE EXTRUSÃO 

O “arco de extrusão” consiste na ação reversa do já consagrado arco de 

intrusão de Connecticut (CIA). Este arco possui uma dobra assimétrica em V, 

gerando força em torno de 40 a 60g13 nos dentes anteriores, variando de acordo 

com a distância dos molares até o ponto de apoio nos incisivos12. Por tratar-se 

de um arco fixo e um sistema estaticamente determinado, sua ação é previsível 

no fechamento da mordida, sem necessidade da cooperação do paciente e com 

a possibilidade de utilização tanto no arco superior quanto inferior, favorecendo 

o fechamento da mordida em ambos os sentidos10. Além da dobra em V na 

região posterior próximo ao tubo do molar, possui um degrau na região entre os 

incisivos laterais e os caninos12. 

Por tratar-se da ação reversa do arco de intrusão, o arco de extrusão 

deverá ser utilizado de “cabeça para baixo”, com a dobra em V com seu ápice 

voltado para região gengival, desta maneira, ao ser encaixado no tubo do molar, 

a região anterior do fio deverá estar posicionada abaixo dos incisivos10, 13, 40. 

Ao ser inserido no tubo do molar e ativado, o arco de extrusão gera um 

sistema de força simples, depositando uma força vertical na região dos incisivos 

e um momento no molar13, com o centro de rotação coincidente com o centro de 

resistência, levando a coroa para mesial e inclinando a raiz para distal10. O 

equilíbrio deste sistema é alcançado devido ao fato que este momento gerado 

no molar tende a intruí-lo, enquanto que na região anterior, a força gerada no 

sentido vertical irá extruir os incisivos, contribuindo para o fechamento da 

mordida aberta10.  
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Na região anterior, um segmento de fio deve ser utilizado na região dos 

incisivos, a fim de estabilizar o segmento e permitir a extrusão em bloco10, 40. 

Quando amarrado nos incisivos centrais, a força estará localizada anterior ao 

centro de resistência, ocasionando além da força vertical uma inclinação dos 

incisivos para lingual, reduzindo o perímetro do arco10, 40.  Desta maneira, a fim 

de evitar este efeito colateral, a fixação na região anterior mais comum é nos 

incisivos laterais10, 12, 13.  

Na maioria dos casos, ao ser utilizado o arco de extrusão para o 

fechamento da mordida aberta, os dentes se movem de 1 a 2mm por mês no 

sentido vertical, apresentando resultados rápidos e não sendo indicados para 

pacientes em que não será possível um controle adequado do tratamento, a fim 

de evitar-se extrusões excessivas, além de aumento nos efeitos colaterais nos 

molares, como intrusão e giro da coroa para mesial10.  

 

2.5 POSICIONAMENTO DOS CANINOS NA FASE DE DENTADURA 

MISTA 

A dentadura mista é um período repleto de transformações que acarreta 

o amadurecimento da oclusão. Durante o período intertransitório, apesar de não 

ocorrer nenhum evento irruptivo, o desenvolvimento dentário é contínuo de 

maneira intra-óssea, especialmente dos caninos permanentes, que iniciam sua 

trajetória de irrupção e podem ocasionar problemas na oclusão, especialmente 

nos dentes adjacentes, influenciando o posicionamento dos incisivos. Devido ao 

seu íntimo contato com o incisivo lateral, pode ocorrer o pressionamento das 

suas raízes, gerando uma condição de inclinação de coroa e abertura de 

diastema entre os incisivos, condição conhecida como “fase do patinho feio”41, e 

que na maioria dos casos se auto corrige37.  

No entanto, em alguns casos, essa condição necessita de intervenção, 

especialmente na presença de hábitos bucais deletérios como sucção de 

chupeta ou de dedo, e na falta de espaço para irrupção adequada dos caninos37. 

Além disso, nestes casos, o posicionamento ectópico dos caninos, com sua 

trajetória de irrupção em contato com os incisivos laterais gera risco de 

reabsorção radicular destes dentes ou podendo causar impacção dos caninos42, 

43.  
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Diversos fatores etiológicos podem ser citados para esta condição, como 

fatores hereditários, falta de espaço, trajetória irregular de irrupção e a presença 

prolongada do canino decíduo42. A presença de caninos em posição ectópica 

pode acarretar diversas complicações no desenvolvimento da oclusão, como 

inclinação dos incisivos, reabsorção dos dentes adjacentes, formação de cistos, 

diminuição do comprimento do arco dentário e impacção dos caninos44.  

Quando o canino está com seu trajeto de irrupção alterado ou com falta 

de espaço, ocorre uma compressão do ligamento periodontal dos dentes 

adjacentes e liberação de mediadores que provocam a reabsorção45. Sabe-se 

que este fenômeno pode ocorrer independente da utilização ou não da mecânica 

ortodôntica, uma vez que o folículo pericoronário contém substâncias 

mediadoras que são capazes de estimular a reabsorção dentária45, no entanto, 

a intervenção precoce pode diminuir o risco deste evento, através do 

alinhamento dos incisivos e obtenção de espaço para irrupção dos caninos. 

 

2.6 MOVIMENTAÇÃO ORTODÔNTICA EM DENTES COM 

RIZOGÊNESE INCOMPLETA 

A reabsorção radicular é um fenômeno multifatorial14, influenciado por 

diversos fatores, entre eles o tipo de movimento ortodôntico realizado, 

magnitude, duração e tipo de força aplicada15. Para movimentar dentes por meio 

de forças ortodônticas, existe a compressão da estrutura dentária contra o 

ligamento periodontal, promovendo reações biológicas que iniciam o processo 

de remodelação óssea, com áreas de reabsorção e deposição, responsáveis 

pelo movimento dentário. Como consequência deste processo, áreas de necrose 

podem ser formadas com liberação de mediadores de osteoclasia, iniciando o 

processo de reabsorção radicular46. 

Pela possibilidade de indução de reabsorção radicular, algumas 

precauções são tomadas durante o planejamento do tratamento ortodôntico a 

fim de evitar a sua ocorrência, observando possíveis fatores desencadeantes e 

controlando-os. No entanto, esta preocupação acaba gerando algumas 

suposições, como a que movimentação ortodôntica em dentes com rizogênese 

incompleta não poderia ser realizada ou causaria maior risco de reabsorção46.  

Na região apical de dentes com rizogênese incompleta, a presença da 

papila dentária, um aglomerado de tecido mole agregado à bainha epitelial de 
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Hertwig, altamente vascularizado é responsável pela contínua formação 

radicular. No entanto, além do processo de apicificação, tal estrutura, que ocupa 

grande área na região apical, atua como protetora desta raiz em formação. Para 

que ocorra a reabsorção radicular, é necessário que a força aplicada seja capaz 

de comprimir as estruturas de modo que os vasos sanguíneos tenham seu fluxo 

reduzido e gere isquemia. Desta maneira, a presença da papila dentária evita a 

compressão das estruturas a ponto de gerar isquemia suficiente para liberação 

de mediadores osteoclásticos, evitando a ocorrência de reabsorção47.  

Estudos prévios realizados em dentes com rizogênese incompleta 

demonstraram que além de a formação radicular continuar durante o tratamento 

ortodôntico, o comprimento final destas raízes era igual ao de dentes não 

tratados48, maior do que o grupo com raízes completamente formadas47 ou que 

o encurtamento observado era menor 49. 

Assim, dentes com rizogênese incompleta podem ser movimentados, com 

a utilização de forças dentro dos parâmetros biologicamente compatíveis37, 46, 50, 

uma vez que a movimentação não é capaz de alterar significativamente a 

dinâmica de formação do terço apical ao ponto de ocasionar reabsorção radicular 

e a presença da papila apical atua como um fator protetor das raízes contra esse 

fenômeno. No entanto, a redução do suprimento sanguíneo pode induzir a 

maturação da papila dentária e consequente término da formação apical, sem a 

ocorrência de reabsorção46.  
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3. PROPOSIÇÃO 

Baseado no exposto, este estudo foi composto por etapa clínica e 

laboratorial, discorridas em 5 artigos que objetivaram avaliar as alterações 

decorrentes do uso do arco de extrusão, conforme objetivos específicos 

descritos a seguir:  

3.1) Etapa clínica 

3.1.1) Analisar por meio de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico 

(TCFC) os efeitos dentoesqueléticos ocasionados pelo tratamento precoce da 

Mordida Aberta Anterior com arco de extrusão. 

3.1.2) Avaliar em modelos digitais os efeitos dentoalveolares ocasionados 

pelo tratamento da Mordida Aberta Anterior durante a dentadura mista com o 

arco de extrusão. 

3.1.3) Avaliar cefalometricamente os efeitos dentoesqueléticos 

decorrentes do tratamento precoce da Mordida Aberta Anterior com o arco de 

extrusão. 

3.1.4) Avaliar por meio de radiografias panorâmicas os efeitos 

ocasionados pelo tratamento precoce da Mordida Aberta Anterior com o arco de 

extrusão no posicionamento dos caninos. 

3.2) Etapa laboratorial 

3.2.1) Avaliar por meio da fotoelasticidade a tensão gerada pelo uso do 

arco de extrusão 
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ARTIGO 1 
 
EFEITOS DO TRATAMENTO PRECOCE DA MORDIDA ABERTA 

ANTERIOR COM A MECÂNICA DO ARCO DE EXTRUSÃO: 
ESTUDO CLÍNICO PROSPECTIVO TOMOGRÁFICO 

 

Objetivo: Observar por meio de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico 

(TCFC) os efeitos dentoesqueléticos ocasionados pelo tratamento precoce da 

Mordida Aberta Anterior (MAA) com arco de extrusão. Material e Métodos: Uma 

amostra prospectiva de 14 pacientes durante a fase da dentadura mista (8 do 

sexo feminino e 6 do sexo masculino, idade média 9,17±1,03 anos) com MAA 

(trespasse vertical: -0,94±1,86mm) foi tratada com arco de extrusão, 

apresentando correção em 7,79±2,58 meses. Para avaliação foram obtidas 

TCFC em T0 (inicial) e T1 (final), onde foram mensurados: comprimento 

radicular, posicionamento e inclinação dos incisivos e molares e alterações do 

osso alveolar. Para verificação da normalidade dos dados foi empregado o teste 

de Kolmogorov-Smirnov e para comparação entre T0 e T1, teste t pareado, com 

nível de significância de p<0,05. Resultados: Foi observada uma extrusão dos 

incisivos (2,31mm), acompanhada de linguoversão (-8,18º), ambas 

significativas. Nos molares, ocorreu uma intrusão, porém não significativa (-

0,27mm) e uma inclinação significante da coroa para mesial (11,49º). Um 

aumento significativo do comprimento radicular foi observado nos molares e 

incisivos. Ao nível do osso alveolar, foi observado uma redução da distância 

entre a parede óssea e os incisivos ao nível apical (aHBT) e médio (mHBT) por 

vestibular, enquanto por lingual, observou-se um aumento destas distâncias. Ao 

nível vertical, um aumento da distância entre a JCE e o osso alveolar foi 

observado em todos os incisivos, denotando uma extrusão em relação ao seu 

osso alveolar Conclusão: O arco de extrusão foi eficaz no tratamento da 

mordida aberta, não interferindo no desenvolvimento radicular e promovendo 

extrusão dos incisivos e redução da sua inclinação. Ao nível ósseo alveolar, foi 

observada uma aproximação dos incisivos da parede óssea vestibular, bem 

como sua extrusão, sem no entanto, comprometer a integridade óssea. 

Palavras-chave: Mordida aberta, Tomografia Computadorizada de Feixe 

Cônico, Má oclusão 
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EFFECTS OF ANTERIOR OPEN BITE EARLY TREATMENT WITH 
AN EXTRUSION ARCH MECHANICS: A CBCT PROSPECTIVE 

CLINICAL STUDY 
 

Objective: To observe by means of Cone Beam Computed Tomography (CBCT) 

the dentoskeletal effects caused by the early treatment of the Anterior Open Bite 

(AOB) with extrusion arch. Material and Methods: A prospective sample of 14 

patients during the mixed dentition phase (8 females and 6 males, mean age 

9.17±1.03 years) with AOB (overbite: -0.94±1,86mm) was treated with an 

extrusion arch, presenting correction in 7.79±2.58 months. For evaluation, CBCT 

were obtained at T0 (initial) and T1 (final), on which were measured: root length, 

positioning and inclination of the incisors and molars and changes in the alveolar 

bone. To verify the normality of the data, the Kolmogorov-Smirnov test was used 

and for comparison between T0 and T1, paired t test, with a significance level of 

p <0.05. Results: An extrusion of the incisors (2.31mm) was observed, 

accompanied by retroinclination (-8.18º), both significant. In the molars, there was 

an intrusion, however not significant (-0.27mm) and a significant inclination from 

the crown to mesial (11.49º). A significant increase in root length was observed 

in the molars and incisors. At the level of the alveolar bone, a reduction in the 

distance between the bone wall and the incisors was observed at the apical 

(aHBT) and medium (mHBT) level by buccal side, while by lingual, an increase 

in these distances was observed. At the vertical level, an increase in the distance 

between the CEJ and the alveolar bone was observed in all incisors, denoting an 

extrusion in relation to its alveolar bone. Conclusion: The extrusion arch was 

effective in the open bite treatment, without interfering with root development and 

promoting incisors extrusion and reducing their inclination. At the alveolar bone 

level, an approximation of the incisors of the buccal bone wall was observed, as 

well as their extrusion, without, however, compromising bone integrity. 

Keywords: Open bite, Cone Beam Computed Tomography, Malocclusion 
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INTRODUÇÃO 

A Mordida Aberta Anterior é uma má oclusão de caráter vertical, 

apresentando trespasse negativo entre as bordas incisais dos incisivos 

superiores e inferiores1. Esta alteração, além de apresentar um aspecto estético 

negativo, dificulta a apreensão e corte de alimentos, o selamento adequado da 

cavidade bucal e a produção de determinados fonemas1, 2. Durante a fase da 

dentadura mista é verificada sua maior incidência (17%), sendo os hábitos de 

sucção e presença de padrão vertical os principais fatores de risco3, 4.  

A intervenção precoce da Mordida Aberta Anterior favorece a correção e 

estabilidade dos resultados obtidos, evitando o agravamento de possíveis 

alterações no desenvolvimento craniofacial5. Várias opções de tratamento são 

preconizadas, como a grade palatina, esporões e mentoneira6. No entanto, 

existe uma tendência de optar-se por abordagens que não necessitem da 

cooperação do paciente e que interfiram o mínimo possível na sua estética e 

conforto. Assim, o arco de extrusão desponta como uma ótima opção para o 

tratamento precoce da Mordida Aberta Anterior, com ação rápida e previsível no 

fechamento da mordida, sem necessidade da cooperação do paciente e com a 

possibilidade de utilização tanto no arco superior quanto inferior, favorecendo o 

fechamento da mordida em ambos os sentidos7.  

A intrusão dos incisivos é um dos movimentos mais relacionados com a 

ocorrência de reabsorção devido a concentração de forças na região apical e 

consequente compressão do ligamento periodontal8. No entanto, é escasso 

estudos avaliando a ocorrência de reabsorção apical decorrente da extrusão dos 

incisivos9. A utilização de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) 

possibilita avaliação tridimensional das raízes, permitindo mensurações em 

todas as faces, sendo assim, o método mais preciso para este fim10.  

Pela possibilidade de indução de reabsorção radicular, algumas 

precauções são tomadas durante o planejamento do tratamento ortodôntico a 

fim de evitar a sua ocorrência, observando possíveis fatores desencadeantes e 

controlando-os. No entanto, esta preocupação acaba gerando algumas 

suposições, como a que movimentação ortodôntica em dentes com rizogênese 

incompleta não poderia ser realizada por causar maior risco de reabsorção ou 

induzir fechamento precoce do ápice11, 12.  
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Não foi encontrado na literatura nenhum estudo clínico prospectivo que 

abordasse a utilização do arco de extrusão no tratamento precoce da Mordida 

Aberta Anterior. Assim, o objetivo do presente estudo foi observar por meio de 

TCFC os efeitos dentoesqueléticos do tratamento precoce da Mordida Aberta 

Anterior durante a dentadura mista com o arco de extrusão.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Autorização para realização da pesquisa foi obtida após aprovação 

(número de parecer 2.893.052) pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), vinculado ao Conselho Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP). Após realização do cálculo amostral, baseado em 

um nível alfa de significância de 0.05 e um beta de 0.2 para alcançar um poder 

de 80% para detectar uma diferença média de 1.5mm no trespasse vertical com 

um desvio padrão estimado de 1.69, de acordo com Cassis et al,13 foi detectada 

a necessidade de 12 pacientes.  

Para obtenção da amostra foram avaliadas 1606 crianças em escolas 

municipais de Londrina/PR. Destas, foram selecionadas 94 crianças que 

atenderam aos seguintes critérios de inclusão e exclusão: indivíduos na fase da 

dentadura mista que apresentaram Mordida Aberta Anterior (MAA) ou ausência 

de trespasse vertical positivo, primeiros molares permanentes em oclusão, 

relação molar Classe I de Angle, sem perdas de dentes permanentes e boa 

saúde bucal. Foram excluídos aqueles que apresentaram mordida cruzada 

posterior, síndromes, trauma nos incisivos superiores, assimetrias esqueléticas, 

pacientes com necessidade de exodontias, apinhamento >3mm no arco superior, 

agenesias ou anomalias de forma. Destes, 15 aceitaram participar da pesquisa 

e ao longo do estudo, um paciente foi perdido, totalizando 14 pacientes que 

finalizaram o tratamento (Fig. 1).  

Para avaliação das estruturas ósseas e dentárias, bem como as 

alterações decorrentes do tratamento, foram obtidas tomografias de feixe cônico 

(TCFC) por um equipamento modelo I-Cat (Imaging Sciences International, 

Hatfield, Pa), especificação 22x16cm FOV., 40sec, 120kVp, 36mA e voxel de 

0,3 mm, em um mesmo centro de imagem, em posição de máxima 

intercuspidação habitual (MIH) e os lábios em repouso. A partir destes exames 

foram gerados todos os exames radiográficos necessários (Fig. 2). 
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Fig. 1: Fluxograma dos pacientes durante o estudo clínico 

 
Fig. 2: Imagem tomográfica utilizada no estudo 

 

O tratamento da Mordida Aberta Anterior foi realizado com um arco de 

extrusão (Fig. 3), confeccionado com fio TMA 0.017" x 0.025” (Orthometric, 

Marília, SP, Brasil). Por tratar-se de pacientes durante a dentição mista, realizou-

se a colagem parcial, adotando uma conformação de aparelho 4x2. Os bráquetes 

(Advanced Séries Roth, slot .022”, Orthometric ,Marília, SP, Brasil) foram colados 

Tratamento interrompido por 
desistência (n=1) 

RECRUTAMENTO Avaliados  
(n=1606) 

 

Tratamento da Mordida Aberta 
Anterior com Arco de Extrusão 

Excluídos (n=1512) 

Inclusos no estudo (n=15) 

T0 (n=15) 

AVALIAÇÃO – T1 (n=14) 

Pré-selecionados (n=94) 
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utilizando o sistema adesivo Ortholink VLC (Orthometric, Marília, SP, Brasil) nos 

incisivos superiores respeitando o centro da coroa clínica como padrão. Nos 

molares foram cimentadas bandas ortodônticas com tubo duplo soldado 

(Prescrição Roth, slot .022’’, Orthometric, Marília, SP) e com tubo palatino, no 

qual foi adaptada uma barra transpalatina, afim de auxiliar na manutenção da 

posição dos molares.  

 

 
Fig. 3: Arco de extrusão de TMA 0.017" x 0.025”  

 

          Todos os pacientes foram submetidos à extrusão dos incisivos superiores, 

utilizando um fio de alinhamento e nivelamento 0.014”x 0.025” FlexyNiTi Thermal 

Smart 37º (Orthometric, Marília, SP, Brasil) segmentado na região anterior como 

arco base para o arco de extrusão, adaptado sobre os incisivos laterais com 

ligadura metálica, liberando uma força vertical extrusiva de 40-60 gramas, e 

inserido no tubo acessório do primeiro molar superior, com uma dobra distal ao 

tubo (Fig. 4). Após a instalação, os arcos permaneceram até a completa correção 

do trespasse vertical negativo (Fig. 5).  

 

 
Fig. 4: Aparelho fixo e arco de extrusão instalados. 
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Fig. 5: Correção da mordida aberta anterior 

 

Avaliação do tratamento 
Os pacientes foram avaliados em duas fases: Inicial (T1) e após a correção 

da Mordida Aberta Anterior (T2), observando-se as alterações promovidas pelo 

tratamento (T2 – T1). Foram utilizadas duas TCFC de cada paciente, 

manipuladas com o auxilio da função 3D do software Dolphin Imaging® 11.7 

(Dolphin Imaging & Managements Solutions, Chatsworth, Calif), por um único 

examinador calibrado (JBV).  
- Avaliação da Extrusão Obtida 

Para mensuração da extrusão obtida (Fig. 6), foi utilizado o plano palatino 

como referência, definido pela união dos pontos referentes à Espinha Nasal 

Anterior (ENA) e Espinha Nasal Posterior (ENP). Em seguida foi realizada uma 

medida linear a partir do plano até o ponto JCE do Incisivo Central Superior (ICS) 

e até a ponta do incisivo determinando a quantidade de extrusão em dois pontos 

diferentes.  

 
Fig. 6: Avaliação da extrusão obtida 

 



 35 

- Avaliação da Angulação dos Incisivos 

Para avaliação da angulação do Incisivo Central Superior, foram 

determinados pontos na sua região incisal e apical, traçando seu longo eixo. 

Utilizando o plano palatino como referência, foi determinada a medida angular 

do incisivo em relação à este plano (Fig. 7).  

 
Fig. 7: Avaliação da angulação dos incisivos 

 
- Avaliação do Posicionamento dos Molares 

Para avaliação do posicionamento dos primeiros molares superiores, 

foram determinados pontos na sua região mais mesial e distal, e na cúspide 

mesiovestibular e no ápice radicular da raiz mesiovestibular. Utilizando o plano 

palatino como referência, foi determinada a medida linear e angular do Primeiro 

Molar Superior em relação à este plano (Fig. 8).  

 
                         Fig. 8: Avaliação do posicionamento dos molares 

 
- Avaliação do Desenvolvimento Radicular 

 As imagens foram posicionadas de modo que cada dente a ser 

mensurado (Incisivos centrais e laterais superiores e primeiros molares 

superiores) estivesse com a sua imagem mais nítida e completa, possibilitando 

uma medida linear referente à distância entre a borda incisal e o ápice radicular 

de cada dente.  

Para os incisivos, foram definidos um ponto coincidente com o seu ápice 

radicular e outro referente à sua borda incisal (Fig. 9), enquanto para os molares 
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(Fig. 9) foi determinado um ponto na cúspide e na raiz mesial e outro na cúspide 

e na raiz distal.  
 

 

Fig. 9: Avaliação do comprimento radicular dos incisivos 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 10: Avaliação do comprimento radicular dos molares 

 
- Avaliação da Estrutura Óssea 
 Para esta avaliação foi adotada uma metodologia previamente publicada14, 15. 

Foram avaliados o nível vertical ósseo vestibular (VBL) e lingual (VBL’), determinado 

como a distância entre a crista alveolar e a junção cemento-esmalte dos incisivos 

superiores. Além disso, foram realizadas medidas de distância óssea ao nível de terço 

médio da raiz por vestibular (mHBT) e lingual (mHBT’), a partir da região média da raiz 

até o limite da cortical alveolar, e ao nível apical por vestibular (aHBT) e lingual (aHBT’) 

(Fig. 11).  

                                   Fig. 11: Avaliação da estrutura óssea 
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Análise Estatística 

Para verificação da distribuição normal dos dados, utilizou-se o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Para a comparação entre as fases inicial (T0) e final (T1) 

foi utilizado o teste “t” pareado, com nível de significância de 5% (p<0.05). Para 

verificação do erro do método, foi adotado o teste de Coeficiente de Correlação 

Intraclasse (CCI) e Bland & Altman. Todos os procedimentos estatísticos foram 

realizados no programa BioEstat versão 5.0 (Istituto Mamirauá, Amazonas, 

Brasil). 

 
RESULTADOS 
 
 Após avaliação pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, foi atestada a 

distribuição normal dos dados. A Tabela 1 ilustra os dados referentes à idade, 

tempo de tratamento e gênero da amostra.  

 
Tabela 1: Caracterização da amostra 

Gênero 
Feminino 8 (57%) 

Masculino 6 (43%) 
Tempo de tratamento Média DP 

(meses) 7,79 2,58 
Idade média 

(anos) 
Média DP 
9,17 1,03 

 

Para confirmar a calibração do pesquisador e o erro do método, após 30 

dias da última mensuração foram repetidas 30% da amostra. O Coeficiente de 

Correlação Intraclasse variou de 0,89 a 0,99. O teste de concordância de Bland 

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

apresentando uma variação do coeficiente de correlação de Pearson de 0,92 a 

1 e os intervalos de confiança variando de - 0,213 a 2,935 para o limite superior 

e de -2,224 a 0,192 para o limite inferior. 

Os resultados da avaliação da frequência de hábitos entre os pacientes 

estão ilustrados na Tabela 2. O hábito de sucção apresentou a maior ausência 

de relatos, com 71,43% dos pacientes relatando nunca terem realizado este 

hábito, no entanto, em 14,29% esta ação era frequente, e em 14,29% não ocorria 

mais. A chupeta e a mamadeira foram os hábitos com maior histórico pregresso 

de frequência, com 71,43% não utilizando mais a chupeta e 78,57%, a 
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mamadeira, com 7,14% ainda apresentando este hábito. A interposição lingual 

estava sempre presente em 21,43% dos pacientes e às vezes em 35,71%. A 

presença de respiração bucal foi relatada por 50% dos pacientes, estando 

sempre presente em 14,29% e às vezes em 35,71%. A ocorrência de bruxismo 

foi relatada por 28,58% dos pacientes e de onicofagia por 42,86%. 

 

Tab. 2: Frequência de hábitos entre os pacientes 
 Sempre Às vezes Raramente Nunca Não ocorre mais 

Dedo 14,29% 0,00% 0,00% 71,43% 14,29% 
Chupeta 0,00% 7,14% 0,00% 21,43% 71,43% 

Interposição 
Lingual 21,43% 35,71% 7,14% 28,57% 7,14% 

Mamadeira 7,14% 0,00% 7,14% 7,14% 78,57% 
Onicofagia 21,43% 21,43% 14,29% 35,71% 7,14% 

Morde lábios 7,14% 14,29% 0,00% 71,43% 7,14% 
Bruxismo 14,29% 14,29% 7,14% 57,14% 7,14% 

Respiração Bucal 14,29% 35,71% 7,14% 35,71 7,14% 
 

Alterações dos Incisivos 

Os resultados referentes à avaliação das alterações dos incisivos 

superiores estão ilustrados na Tabela 3. Ao ser avaliado o posicionamento dos 

incisivos em relação ao plano palatino (U1-PP) utilizando como referência a 

junção cemento-esmalte (JCE) encontrou-se uma média inicial de 

15,19mm±2,39 e final de 17,49mm±2,71, representando uma extrusão de 

2,31mm (p=<0,0001). Utilizando-se como referência a borda incisal, a extrusão 

encontrada foi de 2,54mm (p=<0,0001). Com relação à sua angulação (U1.PPº), 

em T0 foi observada uma média de 114,01º±4,13, com uma redução de 8,18º 

para T1 (105,84º±6,45 e p=<0,0001). 

 Com relação ao comprimento radicular dos incisivos (Tab. 3), ao ser 

avaliado de maneira individual, foi observado em T0 no dente 11 um 

comprimento médio de 23,41mm±1,80, com um desenvolvimento de 0,74mm 

(p=0,004) para T1, no dente 12 foi observado um aumento de 1,04mm (p=0,003) 

variando de 21,36mm±1,94 em T0 para 22,39mm±2,08 em T1. Para dente 21, 

inicialmente foi observado um comprimento radicular de 23,34mm±1,76, já em 

T2, 24,19mm±1,91 com um desenvolvimento de 0,86mm (p=0,003). No dente 22 

foi observado um aumento de 0,94mm (p=0,006), em T0, o comprimento 
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radicular médio observado foi 21,35mm±1,91, enquanto que em T1 foi 

encontrada uma média de 22,29mm±2,15. Ao ser realizada uma média de todos 

os incisivos centrais e laterais superiores, foi observado em T0 um comprimento 

médio de 22,36mm±1,74, enquanto que em T1 esse valor foi 23,26mm±1,94, 

apresentando um desenvolvimento de 0,90mm (p=0,001).  

 
Tabela 3. Avaliação das alterações nos incisivos centrais e laterais superiores. 

* diferença estatisticamente significante (p<0,05; teste t pareado). 
 

Alterações dos Molares 

Avaliando-se os primeiros molares superiores (Tab. 4), foi observada uma 

homogeneidade das médias do comprimento radicular vestibular, apresentando 

em T0, 18,64mm±1,07 e em T1, 19,23mm±0,95, com um desenvolvimento médio 

de 0,59mm (p=0,003). Ao ser analisado o posicionamento em distância dos 

molares em relação ao Plano Palatino (U6-PP), observou-se em T0, uma 

distância de 19,15mm±1,70, com redução para 18,88mm±1,21 em T1, sendo a 

diferença -0,27mm (p=0,425). Verificando de maneira angular esse 

posicionamento, foi observada uma alteração de 11,49º (p<0,0001), variando de 

75,05º±7,26 em T0 para 86,56º±10,47 em T1, significando uma inclinação da 

coroa dos molares para mesial.  

 
Tabela 4. Avaliação das alterações nos molares superiores 

 Inicial Final 
Diferença p 

IC (95%) 

 Média DP Média DP Inf. Sup. 

Comprimento Radicular  18,64 1,07 19,23 0,95 0,59 0,003* 0,24 0,93 
Distância U6-PP  19,15 1,7 18,88 1,21 -0,27 0,425 -0,98 0,44 

Inclinação U6.PP  75,07 7,26 86,56 10,47 11,49 < 0,0001* 6,63 16,34 
 
* diferença estatisticamente significante (p<0,05; teste t pareado). 
 

 Inicial (T0) Final (T1) 
Diferença p IC (95%) 

     Inf.          Sup.   Média DP Média DP 
Distância U1-PP  15,19 2,39 17,49 2,71 2,31 < 0,0001* 1,66   2,96 
Distância U1-PP (incisal)  25,71 2,94 28,25 3,03 2,54 < 0,0001* 1,74   3,35 
Inclinação U1.PP  114,01 4,13 105,84 6,45 -8,18 < 0,0001* -11,67 -4,68    
Comprimento Radicular 11 23,41 1,80 24,15 2,08 0,74 0,004* 0,28   1,21 
Comprimento Radicular 12 21,36 1,94 22,39 2,08 1,04 0,003* 0,43   1,64 
Comprimento Radicular 21 23,34 1,76 24,19 1,91 0,86 0,003* 0,35   1,36 
Comprimento Radicular 22 21,35 1,91 22,29 2,15 0,94 0,006* 0,33   1,56 
Média do Comp. Incisivos 22,36 1,74 23,26 1,94 0,90 0,001* 0,43   1,36 
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Alterações das Estruturas Ósseas 

Os resultados obtidos referentes à avaliação das estruturas ósseas nos 4 

incisivos superiores com relação ao nível ósseo vertical, distância óssea 

horizontal no 1/3 médio da raiz e na porção apical estão ilustrados na Tabela 5. 

 

Nível ósseo vertical (VBL e VBL’) 

Ao ser avaliado o nível ósseo vertical do dente 11, foi encontrada por 

vestibular uma altura média de 1,29mm±0,36 e por lingual 0,82mm±0,30 em T0, 

enquanto que em T1 este valor foi 1,52mm±0,70 por vestibular e 1,29mm±0,59 

por lingual, sendo esta diferença (0,47mm) estatisticamente significante 

(p=0,01). Para dente 12, por vestibular foi encontrada uma média de 

0,88mm±0,33 em T0 e em T1, 1,61mm±0,54, sendo esta diferença (0,73mm) 

significante (p<0,0001). Por lingual, em T0 este valor foi de 1,04mm±0,49, 

enquanto em T1, 1,26mm±0,50, com uma diferença não significante de 0,22mm. 

No dente 21, por vestibular, foi observada uma diferença significante (1,38mm, 

p=0,003) entre T0 (1,11mm±0,29) e T1 (1,49mm±0,57). Por lingual, também foi 

encontrada uma diferença significante (0,22mm, p=0,017) entre T0 

(0,81mm±0,30) e T1 (1,01mm±0,36). No dente 22, apenas por vestibular essa 

diferença foi significante (0,87mm, p=0,003) variando de 1,11mm±0,23 para 

1,67mm±0,67 em T1. Por lingual, foi encontrada uma diferença de 0,22mm, com 

uma média de 0,90mm±0,23 em T0 e 1,12mm±0,79 em T1. 

Ao avaliar-se a média dos incisivos, por vestibular foi encontrada em T0 

uma distância de 1,10mm±0,33 e em T1 de 1,57mm±0,61, com uma diferença 

estatisticamente significante (p< 0,0001) de 0,48mm entre T1 e T0, enquanto 

que por lingual, esta diferença foi de 0,28mm (p=0,0006), variando de 

0,89mm±0,35 em T0, para 1,17mm±0,57 em T1. 

 

Distância Horizontal no 1/3 médio da raiz (mHBT e mHBT’) 

 No dente 11 foi observada uma redução por vestibular (-0,16mm, p=0,07), 

sendo esta distância 1,18mm±0,29 em T0 e 1,02mm±0,37 em T1. Já por lingual, 

esta medida praticamente não se alterou, com uma diferença de -0,01mm. De 

maneira semelhante, no dente 12 por lingual a diferença foi de apenas -0,01mm, 

enquanto que por vestibular, essa redução foi 0,34mm, com uma distância média 
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de 1,39mm±0,48 em T0 e de 1,05mm±0,49 em T1. No dente 21, encontrou-se 

uma distância média em T0  de 1,04mm±0,31 e em T1 de 0,89mm±0,22, com 

uma diferença significante de -0,14mm (p=0,021). Já por lingual, foi observada 

uma diferença não significante de 0,15mm (T1: 2,49±0,90 e T2: 2,63±1,13). No 

dente 22 não foi encontrada diferença estatisticamente significante, sendo a 

diferença por vestibular de -0,26mm e por lingual -0,11mm.  

 Ao ser avaliada a média dos quatro incisivos, por vestibular encontrou-se 

uma distância de 1,22mm±0,42 em T0 e de 0,99mm±0,34 em T1, com uma 

redução estatisticamente significante de -0,23mm (p=0,0007*). Por lingual 

ocorreu um aumento não significativo de 0,01mm (p=0,95). 

 

Distância Horizontal na região apical (aHBT e aHBT’) 

 Na região apical do dente 11, por vestibular observou-se em T0 uma 

média de 3,57mm±0,80 e em T1, de 2,45mm±1,20, sendo a diferença de -

1,12mm estatisticamente significante (p<0,0001). Por lingual, também foi 

encontrada diferença estatisticamente significante (1,08mm, p=0,001), com uma 

distância média em T0: 6,69mm±1,97 e em T1: 7,77mm±1,72. No dente 12, por 

vestibular, em T0 esta espessura foi de 4,41mm±1,32 e em T1, de 3,10mm±1,74 

com uma diferença significante de -1,31mm (p=0,002). Já por lingual a diferença 

foi de 1,39mm (p=0,026), variando de 4,51mm±1,43 em T0 para 5,90mm±2,00 

em T1. No dente 21,  em T0 a distância vestibular média encontrada foi de 

3,74mm±0,84 e em T1, de 2,59±1,24, com uma diferença significante de -

1,15mm (p=0,002). Por lingual, esta diferença foi de 0,78mm (p=0,006), variando 

de 6,64mm±1,80 para 7,41mm±1,70. No dente 22, por vestibular foi observada 

em T0 uma distância média de 3,77mm±1,42 e em T1 de 3,04mm±1,37, com 

uma diferença significante de -0,73mm (p=0,026). Já por lingual, esta diferença 

foi de 1,25mm (p<0,0001), variando de 4,04mm±1,72 em T0 para 5,29mm±1,86 

em T1.   

 Ao avaliar-se a média dos quatro incisivos, verificou-se na região apical 

vestibular uma distância de 3,88mm±1,14 em T0 e de 2,79mm±1,39 em T1, com 

uma redução significativa (p<0,0001) de -1,08mm. Por lingual, ocorreu um 

aumento significativo da distância (p<0,0001) em 1,13mm, sendo esta medida 

5,47mm±2,09 em T0 e 6,59±2,06 em T1.  
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Tabela 5. Avaliação das alterações ao nível alveolar 
 

Unidade 11 
Inicial Final 

dif. p 
IC 

Média DP Média DP Sup. Inf. 

VBL 1,29 0,36 1,52 0,7 0,23±0,57 0,16 -0,1 0,56 

VBL' 0,82 0,30 1,29 0,59 0,47±0,58 0,01* 0,14 0,81 

mHBT 1,18 0,29 1,02 0,37 0,16±0,30 0,07 -0,33 0,02 

mHBT' 2,54 0,91 2,54 0,92 -0,01±0,94 0,98 -0,55 0,54 

aHBT 3,57 0,8 2,45 1,2 -1,12±0,91 <0,0001* -1,65 -0,6 

aHBT' 6,69 1,97 7,77 1,72 1,08±0,94 0,0001* 0,54 -1,62 

Unidade 12         

VBL 0,88 0,33 1,61 0,54 0,73±0,53  <0,0001* 0,42 1,03 

VBL' 1,04 0,49 1,26 0,50 0,22±0,49 0,12 -0,06 0,51 

mHBT 1,39 0,47 1,05 0,49 -0,34±0,69 0,09 -0,57 0,6 

mHBT' 1,96 0,82 1,97 0,81 0,01±1,01 0,96 -0,57 0,6 

aHBT 4,41 1,32 3,1 1,73 -1,31±1,25 0,002* -2,03 -0,59 

aHBT' 4,51 1,43 5,9 1,99 1,39±2,08 0,03* 0,19 2,59 

Unidade 21         

VBL 1,11 0,29 1,49 0,57 0,38±0,39 0,003* 0,16 0,61 

VBL' 0,81 0,30 1,01 0,36 0,21±0,28 0,02* 0,04 0,37 

mHBT 1,04 0,31 0,89 0,22 -0,15±0,21 0,02* -0,27 -0,03 

mHBT' 2,49 0,90 2,63 1,13 0,14±0,66 0,46 -0,25 0,52 

aHBT 3,74 0,84 2,59 1,24 -1,15±1,15 0,002* -1,82 -0,49 

aHBT' 6,64 1,80 7,41 1,70 0,78±0,89 0,006* 0,26 1,29 

Unidade 22         

VBL 1,11 0,23 1,67 0,67 0,56±0,58 0,003* 0,23 0,9 

VBL' 0,90 0,23 1,12 0,79 0,22±0,84 0,34 -0,26 0,71 

mHBT 1,26 0,53 1,01 0,22 -0,26±0,55 0,10 -0,57 0,06 

mHBT' 1,72 0,50 1,61 0,59 -0,11±0,40 0,30 -0,34 0,12 

aHBT 3,77 1,42 3,04 1,37 -0,73±1,08 0,03* -1,35 -0,1 

aHBT' 4,04 1,72 5,29 1,86 1,25±0,65 <0,0001* 0,88 1,62 

Média dos Incisivos         

VBL 1,10 0,33 1,57 0,61 0,48±0,54 < 0,0001* 0,33 0,62 

VBL' 0,89 0,35 1,17 0,57 0,28±0,58 0,0006* 0,12 0,44 

mHBT 1,22 0,42 0,99 0,34 -0,23±0,47 0,0007* -0,35 -0,01 

mHBT' 2,18 0,85 2,19 0,96 0,01±0,78 0,95 -0,20 0,21 

aHBT 3,88 1,14 2,79 1,39 -1,08±1,10 < 0,0001* -1,37 -0,79 

aHBT' 5,47 2,09 6,59 2,06 1,13±1,26 < 0,0001* 0,79 1,46 
* diferença estatisticamente significante (p<0,05; teste t pareado). 
 
 
 
 
DISCUSSÃO 
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 Este é o primeiro estudo clínico prospectivo a abordar por meio de 

Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico a avaliação do tratamento da 

MAA com o arco de extrusão. O arco de extrusão representa a ação reversa do 

já consagrado Arco de Intrusão de Connecticut (CIA), atuando com o seu 

componente de força invertido e assim promovendo a extrusão dos incisivos de 

maneira rápida e previsível7.  

Ao longo do tratamento, todos os pacientes apresentaram a correção do 

trespasse vertical, em uma média de 7,79 meses de tratamento, confirmando a 

eficiência do tratamento adotado. Ao mensurar-se a magnitude de extrusão dos 

incisivos, foi encontrada uma extrusão de 2,31mm (p=<0,0001), utilizando como 

referência a distância da junção cemento-esmalte (JCE) ao plano palatino. Ao 

realizar-se esta mesma mensuração utilizando-se como referência a borda 

incisal, a extrusão encontrada foi de 2,54mm (p=<0,0001). De maneira 

semelhante, um estudo prévio que avaliou cefalometricamente o tratamento da 

MAA, encontrou uma extrusão de 1,50mm utilizando esporões, de 2,10mm com 

a utilização da grade palatina fixa e de 1,64mm com a grade palatina removível, 

em um 1 ano de tratamento16. Outro estudo, também cefalométrico e com 1 ano 

de tratamento, observou uma extrusão de 3,16mm utilizando esporões 

associados à mentoneira13. 

Acompanhado do vetor de extrusão promovido pelo arco, um momento no 

sentido horário é gerado nos incisivos, ocasionando sua linguoversão e 

minimizado pela amarração do arco nos incisivos laterais, o que foi realizado em 

todos os pacientes7, 17. Este evento foi comprovado no presente estudo, onde 

observou-se uma redução da inclinação dos incisivos (U1.PPº) de 8,18º, 

favorecendo a redução do trespasse horizontal acentuado, presente na maioria 

dos pacientes. Em decorrência do vetor de extrusão gerado nos incisivos, nos 

molares também é gerado um momento no sentido anti-horário, o que pode 

ocasionar uma intrusão e/ou inclinação da coroa dos molares para mesial. No 

presente estudo a intrusão (U6-PP) observada não foi significativa ( -0,27mm, 

p=0,425), no entanto, ocorreu uma inclinação da coroa dos molares para mesial 

(U6.PPº) significativa de 11,49º (p<0,0001). Um estudo prévio observou intrusão 

dos molares apenas com o uso da mentoneira (-0,35mm), enquanto o uso de 

grade palatina e esporões promoveram a extrusão dos molares18. De maneira 
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semelhante, observou-se uma extrusão de 0,90mm com a utilização da grade 

palatina13. Com a associação da mentoneira e da grade palatina removível, uma 

extrusão de 0,88mm foi encontrada19. No entanto, vale ressaltar que se tratam 

de mecânicas diferentes e que promovem o fechamento da mordida de maneira 

passiva, ao contrário do presente estudo, no qual a mecânica utilizada ocasiona 

a extrusão dos incisivos por meio de aplicação de força, gerando uma reação 

nos molares, com sua consequente inclinação e intrusão.   

Estudos prévios realizados em dentes com rizogênese incompleta 

demonstraram a continuação da formação radicular durante o tratamento 

ortodôntico, com comprimento final destas raízes igual ao de dentes não 

tratados20, maior do que o grupo com raízes completamente formadas21 ou com 

menor encurtamento radicular22. Isto corrobora com os resultados encontrados 

no presente estudo, onde observou-se desenvolvimento radicular 

estatisticamente significante nos 4 incisivos, com um aumento do comprimento 

radicular variando de 0,74 a 1,04mm, e com um aumento radicular médio dos 

incisivos de 0,90mm (p=0,001). De maneira semelhante, nos molares também 

foi observado um desenvolvimento radicular estatisticamente significante 

(0,59mm, p=0,003). Assim, dentes com rizogênese incompleta podem ser 

movimentados, com a utilização de forças dentro dos parâmetros biologicamente 

compatíveis11, 23, 24, uma vez que a movimentação não foi capaz de alterar 

significativamente a dinâmica de formação do terço apical ao ponto de ocasionar 

reabsorção radicular.   

A fim de compreender o posicionamento do incisivo em relação à sua base 

óssea, foram realizadas mensurações horizontais ao nível apical e terço médio 

e vertical na região da JCE. Nos quatro incisivos foi observado um aumento 

significante da distância óssea apical na região lingual (aHBT’) acompanhado de 

uma redução também significante desta mesma variável na região vestibular 

(aHBT). No terço médio da raiz também foi observada uma redução da distância 

vestibular (mHBT), significativa apenas no dente 21 (-0,14mm, p=0,021). Estas 

alterações são explicadas pela redução da inclinação dos incisivos (-8,18º, 

p<0,0001), levando a raiz para vestibular. No entanto, vale ressaltar que apesar 

desta inclinação radicular e consequente redução da distância entre o ápice 

radicular e a tábua óssea vestibular, a integridade óssea e periodontal se 

manteve, com uma distância de 2,79mm na região apical vestibular ao ser 
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observada a média dos incisivos. Com relação ao nível vertical, um aumento foi 

observado em todos os incisivos, por vestibular e lingual, denotando uma 

extrusão dos incisivos em relação ao seu osso alveolar. No entanto, apesar de 

estatisticamente significativa em algumas unidades, a maior diferença 

encontrada foi de 0,73mm, não apresentando relevância clínica e confirmando a 

integridade do suporte ósseo.  

Algumas limitações foram encontradas durante a realização do estudo, 

como a severidade da mordida aberta anterior, com alguns pacientes 

apresentando maior trespasse vertical negativo e consequentemente 

necessitando de maior tempo de tratamento. Ademais, estudos com maior tempo 

de acompanhamento e a longo prazo são recomendados para avaliação da 

estabilidade dos resultados. 

 

CONCLUSÕES 

- O arco de extrusão foi eficaz no tratamento precoce da mordida aberta, 

apresentando resolução em todos os pacientes em um período médio de 7,79 

meses. 

- O tratamento instituído promoveu extrusão dos incisivos, bem como redução 

da sua inclinação, enquanto nos molares ocorreu uma inclinação da coroa para 

mesial. 

- A realização do tratamento não interferiu no desenvolvimento radicular, 

apresentando aumento do comprimento radicular dos incisivos e molares ao 

longo do tratamento.  

- Ao nível ósseo alveolar, foi observada uma aproximação dos incisivos da 

parede óssea vestibular, bem como sua extrusão, sem, no entanto, comprometer 

a integridade óssea 
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ARTIGO 2 
 

 
AVALIAÇÃO EM MODELOS DIGITAIS DOS EFEITOS DENTOALVEOLARES 

OCASIONADOS PELO ARCO DE EXTRUSÃO NO TRATAMENTO 
PRECOCE DA MORDIDA ABERTA ANTERIOR: ESTUDO CLÍNICO 

PROSPECTIVO 
 

Objetivo: avaliar em modelos digitais os efeitos dentoalveolares ocasionados 

pelo tratamento da Mordida Aberta Anterior (MAA) durante a dentadura mista 

com o arco de extrusão. Material e métodos: Uma amostra composta de 14 

pacientes (8 do sexo feminino e 6 do sexo masculino, idade média 9,17±1,03 

anos) durante a dentadura mista e apresentando MAA (-0,94±1,46mm) foi 

tratada com aparelho fixo e arco de extrusão. Para avaliação dos efeitos da 

mecânica foram obtidos modelos digitais em T0 (inicial) e T1 (final) nos quais 

foram mensurados: trespasse vertical e horizontal, perímetro e comprimento do 

arco, distância intermolares e altura das coroas clínicas dos incisivos e molares. 

Para verificação da normalidade dos dados foi adotado o teste de Kolmogorov-

Smirnov e para comparação entre T0 e T1, o teste t pareado. Para todos os 

testes foi adotado um nível de significância de p<0,05. Resultados: Todos os 

pacientes apresentaram trespasse vertical positivo, com um aumento médio de 

2,73mm em um período de 7,79±2,58 meses. Observou-se uma redução 

significativa do trespasse horizontal (-1,65mm), do perímetro (-3,03mm) e do 

comprimento do arco (-2,92mm). A distância intermolares não apresentou 

diferença estatisticamente significante. Conclusão: O uso do arco de extrusão 

foi eficaz no tratamento da mordida aberta anterior, sendo uma opção segura e 

sem necessidade de colaboração do paciente, ocasionando a extrusão dos 

incisivos, bem como sua linguoversão e a redução do trespasse horizontal.  

Palavras-chave: Mordida aberta, Modelos Digitais, Má oclusão. 
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DIGITAL MODELS EVALUATION OF DENTOALVEOLAR EFFECTS 

OCCASIONED BY THE EXTRUSION ARCH IN THE ANTERIOR OPEN BITE 

TREATMENT: A PROSPECTIVE CLINICAL STUDY 

 

Objective: To evaluate the dentoalveolar effects caused by the treatment of 

Anterior Open Bite during mixed dentition phase using the extrusion arch. 

Material and methods: A sample composed of 14 patients (8 female and 6 

males, mean age 9.17±1.03 years) during mixed dentition and presenting 

Anterior Open Bite (-0.94±1.46mm) was treated with a fixed appliance and 

extrusion arch. To evaluate the effects of mechanics were obtained digital models 

in T0 (initial) and T1 (final) in which were measured: overjet and overbite, 

perimeter and arch length, intermolar distance and height of the clinical crowns 

of incisors and molars. To verify the normality of the data, the Kolmogorov-

Smirnov test was adopted and for the comparison between T0 and T1, the paired 

t test. For all tests, a significance level of p <0.05 was adopted. Results: All 

patients presented positive vertical overlap, with a mean increase in overbite of 

2.73mm over a period of 7.79 ± 2.58 months. There was a significant reduction 

in overjet (-1.65mm), perimeter (-3.03mm) and arch length (-2.92mm). The 

intermolar distance did not present statistically significant difference. 

Conclusion: The use of extrusion arch was effective in the treatment of anterior 

open bite, being a safe option and without the need for patient collaboration, 

causing the incisors extrusion, as well as their retro-inclination and the reduction 

of overjet. 

Keywords: Open bite, Digital Models, Malocclusion. 
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INTRODUÇÃO 
 

Entre os diversos tipos de má oclusão, as de caráter vertical representam 

grande preocupação para os ortodontistas, devido ao seu grande 

comprometimento psicológico, estético e funcional, além das diversas causas 

que a ocasionam1, 2, destaca-se a Mordida Aberta Anterior (MAA), caracterizada 

pelo trespasse vertical negativo entre as bordas incisais dos incisivos superiores 

e inferiores3.  

De etiologia multifatorial, pode ser ocasionada por hábitos bucais 

deletérios, sendo os mais frequentes a sucção de dedo e chupeta, postura e 

função inadequada da língua, respiração bucal e fatores genéticos, como padrão 

vertical de crescimento ou doenças congênitas, tornando complexo o seu 

diagnóstico e tratamento3-6. Sua incidência é maior durante a dentadura mista, 

atingindo cerca de 17% da população nesta fase e possuindo como fatores de 

risco os hábitos de sucção e o padrão vertical7 . 

Diversas modalidades de tratamento vêm sendo instituídas, sendo 

rotineiramente utilizados aparelhos como grade palatina fixa e removível, 

esporões e mentoneira 5, 8, ou ainda elásticos intermaxilares9. No entanto, a 

maioria destes tratamentos necessita da cooperação do paciente ou proporciona 

certo desconforto, o que pode interferir na obtenção de bons resultados. Desta 

maneira, é evidente a necessidade de optar-se por tratamentos que não 

necessitem da cooperação do paciente para o sucesso do tratamento.  

O arco de extrusão constitui uma opção eficaz para a extrusão dos 

incisivos, sendo uma opção para tratamento da MAA de caráter dentoalveolar9-

12. Este arco consiste na ação reversa do já consagrado arco de intrusão de 

Connecticut (CIA), com uma dobra assimétrica em V e exercendo uma força em 

torno de 40 a 60g12 nos dentes anteriores. Em crianças, durante a dentadura 

mista, devido à troca de dentes, pode ser utilizado em associação ao aparelho 

fixo em uma conformação 4x2, que é bem aceita pelos pacientes, traz benefícios 

estéticos e no desenvolvimento da oclusão normal13, 14, evitando tratamentos 

mais complexos posteriormente. 

Desta maneira, o objetivo do presente estudo foi avaliar em modelos 

digitais os efeitos dentoalveolares ocasionados pelo tratamento da Mordida 

Aberta Anterior com a utilização do arco de extrusão.  
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MATERIAL E MÉTODOS 
 
             O presente estudo foi submetido à apreciação ética e aprovado sob o 

número de parecer 2.893.052 pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), vinculado ao Conselho Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP). Após aprovação, foi realizado o levantamento da 

amostra em escolas públicas em Londrina/PR, de acordo com os seguintes 

critérios de inclusão: idade de 7 a 10 anos, dentadura mista, Mordida Aberta 

Anterior (MAA) ou ausência de trespasse vertical positivo, primeiros molares 

permanentes em oclusão, relação molar Classe I de Angle, sem perdas de 

dentes permanentes e boa saúde bucal. Pacientes que apresentavam algum tipo 

de síndrome ou assimetria esquelética, mordida cruzada posterior, necessidades 

de exodontias, trauma prévio nos incisivos, apinhamento>3mm no arco superior, 

agenesias ou anomalias de forma foram excluídos.  

O tamanho da amostra foi calculado baseado em um nível alfa de 

significância de 0.05 e um beta de 0.2 para alcançar um poder de 80% para 

detectar uma diferença média de 1.75mm15 no trespasse vertical com um desvio 

padrão estimado de 2. O cálculo amostral mostrou que seriam necessários 12 

pacientes. A amostra necessária para a realização desse estudo foi proveniente 

de uma avaliação inicial de 1606 estudantes das escolas municipais do município 

de Londrina/PR. Foram selecionados 94 crianças com a má oclusão, onde 

destas, 15 aceitaram participar da pesquisa. Durante a realização do estudo, um 

paciente foi perdido, totalizando 14 pacientes que finalizaram o tratamento (Fig. 

1).  

Como parte da documentação inicial necessária para o tratamento foram 

obtidos modelos de gesso, sendo repetidos após a finalização do tratamento. 

Estes modelos foram digitalizados (Fig. 2) por meio de um scanner 3D 3Shape 

R700 (3Shape A/S, Copenhagen, Dinamarca) a fim de permitir a sua análise no 

software OrthoAnalyzer (3Shape A/S, Copenhagen, Dinamarca). 
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Fig. 1: Fluxograma dos pacientes durante o estudo clínico 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Modelos digitais utilizados no estudo 

 

Protocolo de tratamento:  

Para correção da Mordida Aberta Anterior foi utilizado um arco de extrusão 

(Fig. 3), confeccionado com fio TMA 0.017" x 0.025” (Orthometric, Marília, SP, 

Brasil), associado a um aparelho fixo em conformação 4x2. Os braquetes 

(Advanced Séries Roth, slot .022”, Orthometric,Marília, SP, Brasil) foram colados 

utilizando o sistema adesivo ortodôntico fotopolimerizável Ortholink VLC 

(Orthometric, Marília, SP, Brasil) nos quatro incisivos superiores, respeitando o 

Tratamento interrompido por 
desistência (n=1) 

RECRUTAMENTO Avaliados  
(n=1606) 

 

Tratamento da Mordida Aberta 
Anterior com Arco de Extrusão 

Excluídos (n=1512) 

Inclusos no estudo (n=15) 

T0 (n=15) 

AVALIAÇÃO – T1 (n=14) 

Pré-selecionados (n=94) 
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centro da coroa clínica como padrão. As bandas ortodônticas com um tubo duplo 

soldado (Prescrição Roth, slot .022’’, Orthometric, Marília, SP) foram cimentadas 

nos primeiros molares superiores direito e esquerdo. Além disso, uma barra 

transpalatina confeccionada com fio ortodôntico 0,8mm (Morelli – Sorocaba/SP-

Brasil) foi inserida nos tubos palatinos das bandas (Fig. 4).  

          A fim de atuar como arco base para o arco de extrusão, foi inserido um fio 

de alinhamento e nivelamento 0.014”x 0.025” FlexyNiTi Thermal Smart 37º 

(Orthometric, Marília, SP, Brasil) segmentado na região anterior (dentes 12, 11, 

21 e 22). O arco de extrusão foi adaptado no mesmo dia da colagem, sobre os 

incisivos laterais com ligadura metálica, ativado por uma dobra V pré-calibrada 

e liberando uma força de 40-60 gramas, ao ser inserido no tubo acessório do 

tubo duplo do primeiro molar superior, com uma dobra distal. Após a instalação, 

os arcos permaneceram até a completa correção do trespasse vertical negativo 

(Fig. 5). 

 

 
Fig. 3: Arco de extrusão de TMA 0.017" x 0.025”  

 
Fig. 4: Aparelho fixo e arco de extrusão instalados 
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Fig. 4: Correção da mordida aberta anterior 

 

 

 

 

Fig. 5: Correção da Mordida Aberta Anterior 

 

Avaliação do tratamento 

Os pacientes foram analisados em duas fases: Inicial (T0) e final (T1), de 

acordo com o fechamento da Mordida Aberta Anterior, o que ocorreu em um 

período médio de 7,79±2,58 meses. Para digitalização dos modelos foi utilizado 

um scanner 3D 3Shape R700 (3Shape A/S, Copenhagen, Dinamarca). Todos os 

modelos foram analisados no software OrthoAnalyzerTM 3D (3Shape A/S, 

Copenhagen, Dinamarca), sendo avaliados os efeitos dentoalveolares 

ocasionados pelo tratamento de acordo com Slaviero et al15.  

 

Perímetro do arco dentário superior 

 Para análise do perímetro do arco foram determinadas distâncias lineares 

utilizando o ponto de contato entre os dentes como ponto de referência e na 

ausência do ponto de contato, foi determinado um ponto correspondente à 

distância média entre as faces proximais dos dentes. As seguintes medidas 

foram realizadas em ambos os lados (direito e esquerdo) a fim de se obter o 

perímetro do arco:  

- DMP-CD: Distância linear entre a mesial do primeiro molar 

permanente ao ponto de contato mesial do canino decíduo. 

- DCD-ICP: Distância linear entre a mesial do canino decíduo ao 

ponto de contato mesial do incisivo central permanente. 



 55 

Após a determinação dos pontos, as medidas foram geradas 

automaticamente pelo software (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Avaliação do perímetro do arco 

Comprimento do arco  

 Para determinação do comprimento do arco, uma linha transversal foi 

traçada conectando o ponto de contato mesial dos primeiros molares 

permanentes. A partir desta linha, foi realizada uma medida linear até o ponto de 

contato dos incisivos centrais, ou na ausência de contato, ao ponto médio 

localizado entre eles na margem gengival (Fig. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7: Avaliação do comprimento do arco 

 

Altura da coroa clínica dos incisivos superiores  

 Em uma vista frontal vestibular, foi avaliado por meio de medida linear o 

tamanho da coroa clínica dos Incisivos, sendo determinados dois pontos, um 

correspondente ao ponto médio no sentido mesiodistal na borda incisal e outro 
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na margem cervical com a mesma referência. A partir destes dois pontos foi 

gerada uma linha paralela ao longo eixo dos incisivos que forneceu o valor em 

milímetros referente à altura da coroa clínica dos incisivos centrais (Fig. 8).  

 
         Fig. 8: Avaliação da altura da coroa clínica dos incisivos 

 

Trespasse horizontal 

 Para avaliação do trespasse horizontal, os modelos foram analisados em 

oclusão. Foi utilizada a ferramenta determinada overjet/overbite do software, 

sendo determinados dois pontos, um no ponto médio no sentido mesiodistal da 

borda incisal do ICS mais vestibularizado e outro no ponto médio no sentido 

mesiodistal da borda incisal do ICI antagonista (Fig. 9). 

 

Trespasse vertical 

 De maneira semelhante ao trespasse horizontal, para avaliação do 

trespasse vertical, os modelos foram posicionados em oclusão e utilizando a 

ferramenta adequada, foram determinados dois pontos no ponto médio no 

sentido mesiodistal da borda incisal do IC superior e inferior. Foi escolhido o 

dente que apresentou maior trespasse vertical inicial em T0, sendo este o 

mesmo dente analisado em T1 (Fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Avaliação do trespasse vertical/horizontal 
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Distância Intermolares Permanentes 

Para análise no sentido transversal da distância entre os primeiros 

molares permanentes foram determinados pontos de referência nas pontas de 

cúspides vestibulares mesial e distal. A união destes pontos no lado esquerdo e 

direito, forneceu a distância intermolares (Fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10: Avaliação da distância intermolares 

 

Análise Estatística 

Para verificação da distribuição normal dos dados, foi adotado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov e para comparação entre as fases inicial (T0) e final (T1), 

o teste “t” pareado, adotando o nível de significância de 5% (p<0.05). Para 

verificação do erro do método, foi adotado o teste de Coeficiente de Correlação 

Intraclasse (CCI) e Bland & Altman. Todos os procedimentos estatísticos foram 

realizados no programa BioEstat versão 5.0 (Instituto Mamirauá, Amazonas, 

Brasil). 

 

RESULTADOS 

Todos os dados avaliados apresentaram distribuição normal dos dados 

verificada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov.  A caracterização da amostra em 

relação à distribuição de gênero, tempo de tratamento e idade média estão 

ilustradas na Tabela 1.  

Tabela 1: Caracterização da amostra 

Gênero 
Feminino 8 (57%) 

Masculino 6 (43%) 
Tempo de tratamento Média DP 

(meses) 7,79 2,58 
Idade média 

(anos) 
Média DP 
9,17 1,03 
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Após 30 dias, foram repetidas as mensurações de 30% da amostra, afim 

de permitir a verificação do erro do método, que demonstrou alta confiabilidade 

nos resultados. O Coeficiente de Correlação Intraclasse variou de 0,95 a 1. O 

teste de concordância de Bland & Altman mostrou baixo grau de viés para a 

maioria das medidas repetidas, apresentando uma variação do Coeficiente de 

Correlação de Pearson de 0,97 a 1 e os intervalos de confiança variando de -

0,02 a 0,937 para o limite superior e de  -1,317 a 0,018 para o limite inferior.  

A frequência de hábitos entre os pacientes foi verificada durante a 

anamnese, estando ilustrada na Tabela 2  

 

Tab. 2: Frequência de hábitos entre os pacientes 
 Sempre Às vezes Raramente Nunca Não ocorre mais 

Dedo 14,29% 0,00% 0,00% 71,43% 14,29% 
Chupeta 0,00% 7,14% 0,00% 21,43% 71,43% 

Interposição 
Lingual 21,43% 35,71% 7,14% 28,57% 7,14% 

Mamadeira 7,14% 0,00% 7,14% 7,14% 78,57% 
Onicofagia 21,43% 21,43% 14,29% 35,71% 7,14% 

Morde labios 7,14% 14,29% 0,00% 71,43% 7,14% 
Bruxismo 14,29% 14,29% 7,14% 57,14% 7,14% 

Respiração Bucal 14,29% 35,71% 7,14% 35,71 7,14% 
 

A Tabela 3 ilustra os resultados das variáveis analisadas, ao ser avaliado 

o perímetro do arco, foi observada uma redução significativa de 3,02mm 

(p=0,000), com um valor inicial de 78,66mm e final de 75,63mm. No 

comprimento, esta redução foi de 2,23mm (p=0,001), variando de 29,07mm em 

T0 para 26,84mm em T1. Com relação ao trespasse horizontal (overjet), em T0   

observou-se um valor médio de 4,89mm, apresentando uma redução 

significativa de 1,65mm (p=0,004) para T1 (3,24mm). Ao ser avaliado o 

trespasse vertical (overbite) foi encontrado uma média de -0,94mm em T0, com 

uma alteração para 1,79mm em T1, e uma diferença significativa de 2,73mm 

(p<0,0001).  

A distância intermolares foi observada em dois pontos diferentes, na 

cúspide mesial e distal, apresentando uma diferença de 0,33mm e 0,36mm 

respectivamente, não estatisticamente significantes. Ao serem avaliadas as 

alturas das coroas clínicas dos incisivos, observou-se uma diferença 

estatisticamente significante (0,33mm, p=0,011), sendo a média inicial 9,11mm 
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e a final 9,44mm. Ao ser realizada esta mesma avaliação na coroa dos molares, 

não foi encontrada diferença estatisticamente significante.   

Tab. 3: Variáveis dentoalveolares avaliadas (Teste t).   
  Inicial Final 

Diferença p 
IC (95%)  

  Média DP Média DP Sup. Inf.  

 Perímetro 78,66 4,84 75,63 5,86 -3,02 ± 3,07 0,003* -4,79 -1,25  
 Comprimento 29,07 2,46 26,84 2,92 -2,23 ± 1,85 0,001* -4,79 -1,16  
 Trespasse Horizontal 4,89 2,01 3,24 1,47 -1,65±1,75 0,004* -2,65 -0,64  
 Trespasse Vertical -0,94 1,46 1,79 1,23 2,73±1,90 < 0,0001* 1,75 3,71  
 Distância Intermolares Mesial 51,65 3,08 51,31 2,85 -0,33±0,90 0,188 -0,85 0,18  
 Distância Intermolares Distal 55,05 3,49 54,69 3,66 -0,36±1,08 0,239 -0,98 0,27  
 Altura Coroa Clínica Incisivos 9,11 0,74 9,44 0,92 0,33±0,64 0,011* -0,08 0,58  
 Altura Coroa Clínica Molares 4,05 0,60 4,03 0,67 -0,17±0,56 0,818 -0,17 0,13  

* diferença estatisticamente significante (p<0,05) 

 

DISCUSSÃO 

O arco de extrusão desponta como uma excelente opção para o 

tratamento da Mordida Aberta Anterior por tratar-se de uma mecânica que não 

necessita da colaboração do paciente e apresentar resultados previsíveis. No 

entanto, não foi encontrado na literatura nenhum estudo clínico prospectivo que 

tenha abordado a utilização do arco de extrusão no tratamento da MAA, sendo 

este o primeiro estudo clínico prospectivo realizado com este propósito.  

No presente estudo, obteve-se uma correção média do trespasse vertical 

de 2,73mm (p< 0,0001), com um trespasse final médio de 1,79mm, em 7,79±2,58 

meses de tratamento. Um estudo prévio observou 3,51mm de correção e 

trespasse final médio de 0,57mm com a grade palatina fixa e 3,88m de correção 

e 0,84mm de trespasse final médio com a grade palatina removível, em um 

período de 1 ano15. Isto pode ser explicado pelo menor tempo de tratamento do 

presente estudo e pelo fato do uso da grade palatina auxiliar na reeducação 

postural da língua, o que não acontece com o arco de extrusão, sendo 

necessário após a finalização do tratamento a utilização de dispositivos 

educadores do posicionamento da língua em casos de pacientes que 

apresentavam interposição lingual.  

 Na presença da mordida aberta anterior é comum a inclinação dos 

incisivos superiores para vestibular devido aos hábitos de sucção do polegar 

e/ou chupeta. O uso do arco de extrusão, além de proporcionar a extrusão dos 

incisivos superiores, favorece a redução do trespasse horizontal. Neste caso, foi 
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observada uma redução significativa de 1,65mm (p=0,004) do “overjet”. Este 

resultado discorda de estudos prévios15, 16, onde não foram observadas 

diferenças estatisticamente significantes em pacientes tratados com a utilização 

da grade palatina removível e fixa.  Slaviero et al.15 encontrou uma redução não 

significativa de 0,40mm com a grande palatina removível e um aumento de 

0,56mm, ao ser utilizada a grade fixa. De maneira semelhante, Torres et al.16 

também observou redução não significativa (-0,75mm) do trespasse horizontal 

utilizando a grade palatina removível16.  

Além da redução do trespasse horizontal, o perímetro e comprimento do 

arco também foram reduzidos significativamente no presente estudo, sendo esta 

redução de 3,02mm e 2,23mm, respectivamente. Estes resultados corroboram 

com o observado nos estudos de Slaviero et al.15, com a utilização da grade 

removível e fixa respectivamente, com uma redução do perímetro em 0,92mm e 

0,38mm e do comprimento em 1,34mm e 0,52mm. De maneira semelhante, após 

o tratamento com grade palatina, Villa e Cisneros17, observou uma redução no 

perímetro de 2,6mm e no comprimento de 1,4mm. No presente estudo, a 

redução do perímetro e comprimento do arco ocorreu em maior magnitude do 

que ambos os estudos prévios. Este evento pode ser explicado devido ao tipo 

de tratamento proposto, uma vez que a utilização do arco de extrusão exerce 

força vertical nos incisivos e gera um momento no sentido horário, reduzindo a 

inclinação vestibular dos incisivos e consequentemente o tamanho do arco, além 

do momento anti-horário dos molares que causa uma inclinação da coroa para 

mesial. Já a grade palatina, promove um movimento passivo dos incisivos em 

decorrência da remoção do hábito e reeducação postural da língua, permitindo 

o movimento extrusivo dos incisivos. 

Durante o movimento vertical extrusivo, o periodonto de proteção 

(gengiva) pode não acompanhar a magnitude do movimento, ocorrendo um 

aumento do tamanho da coroa clínica. Desta maneira, pelo foco do tratamento 

ser a extrusão dos incisivos, foi mensurada a altura da coroa clínica destes 

dentes. Observou-se um aumento de 0,33mm (p=0,011), denotando a extrusão 

do incisivo em relação ao seu tecido de suporte. No entanto, além de ser um 

valor praticamente imperceptível clinicamente, este movimento não compromete 

a integridade periodontal, por tratar-se de aplicação de forças leves, acarretando 

movimentos controlados e sem causar danos à estrutura de suporte.   
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O arco de extrusão é adaptado no tubo auxiliar dos primeiros molares 

permanentes, desta maneira, também foram avaliadas as alterações dos 

molares. No sentido transversal, esta avaliação foi realizada por meio das 

distâncias intermolares. Observou-se uma discreta redução da distância 

intermolares sem apresentar, no entanto, diferença estatisticamente significante. 

Este resultado contradiz aqueles observados na utilização de grades palatinas, 

pois um aumento desta variável15 foi encontrado. No presente estudo foi utilizada 

uma barra transpalatina com o intuito de reduzir efeitos colaterais suscitados nos 

molares, o que pode explicar a manutenção da distância intermolares.  

Por ser gerado um momento anti-horário no molar, pode ocorrer uma 

inclinação da coroa dos molares para mesial, com consequente intrusão. No 

presente estudo, não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas nas alturas da coroa clínica dos molares, em ambas as cúspides 

mesial e distal, isto demonstra que o momento gerado nos molares não foi 

suficiente para ocasionar intrusão significativa  

Algumas limitações foram encontradas durante a realização do estudo, 

como a severidade da mordida aberta anterior, com alguns pacientes 

apresentando maior quantidade de trespasse vertical negativo e 

consequentemente necessitando de maior tempo de tratamento. Estudos com 

maior tempo de acompanhamento e a longo prazo são recomendados para 

avaliação da estabilidade dos resultados. 

 

CONCLUSÕES: 

- Após um período médio de 7,79 meses de tratamento foi observada uma 

correção média de 2,73mm no trespasse vertical, demonstrando a eficácia do 

tratamento. 

- Além da correção do trespasse vertical, houve uma redução do trespasse 

horizontal (-1,65mm), perímetro (-3,02mm) e comprimento do arco (-2,23mm), 

como resultado do momento horário gerado nos incisivos e anti-horário nos 

molares.  
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ARTIGO 3 
 

AVALIAÇÃO CEFALOMÉTRICA DOS EFEITOS DO USO DO 
ARCO DE EXTRUSÃO NO TRATAMENTO PRECOCE DA 

MORDIDA ABERTA ANTERIOR: ESTUDO CLÍNICO 
PROSPECTIVO 

 

Objetivo: Avaliar cefalometricamente os efeitos dentoesqueléticos decorrentes 

do tratamento precoce da Mordida Aberta Anterior com o arco de extrusão. 

Material e métodos: Uma amostra prospectiva de 14 pacientes durante a fase 

da dentadura mista (8 do sexo feminino e 6 do sexo masculino, idade média 

9,17±1,03 anos) com Mordida Aberta Anterior (MAA) (trespasse vertical: -

0,54±1,08mm) foi selecionada para tratamento com o arco de extrusão.  Para 

avaliação dos efeitos ocasionados pelo tratamento foram obtidos cefalogramas 

laterais em T0 (inicial) e T1 (final), analisados por um único avaliador. Para 

verificação da normalidade dos dados foi adotado o teste de Kolmogorov-

Smirnov e para comparação entre T0 e T1, o teste t pareado. Para todos os 

testes foi adotado um nível de significância de p<0,05. Resultados: Com relação 

à tendência de crescimento, observou-se um crescimento equilibrado (média 

FMA=25,76º). Após um período de tratamento médio de 7,79±2,58 meses todos 

os pacientes apresentaram trespasse vertical positivo, com um valor médio final 

de 1,91±1,37mm. Este resultado ocorreu em decorrência de uma extrusão (U1-

PP) média dos incisivos de 1,94±1,71mm. Acompanhada da extrusão, uma 

redução (-6,15º±6,42) da inclinação dos incisivos (U1.PP) foi observada, bem 

como da distância entre a borda incisal dos incisivos e os molares (1i-6D) em -

2,21mm. Uma intrusão (-1,01mm) não significante dos molares foi observada 

influenciando na redução das medidas referentes à altura facial. Conclusão: 

Obteve-se um trespasse vertical positivo em um período médio de 7,79 meses. 

Além da extrusão dos incisivos (1,94mm) e correção do trespasse vertical 

(1,91mm), ocasionou a redução da inclinação dos incisivos (-6,15o), favorecendo 

a resolução da má oclusão. 

Palavras-chave: Mordida aberta, Cefalometria, Ortodontia Interceptora.  
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CEFALOMETRIC EVALUATION OF THE EXTRUSION ARCH 

EFFECTS IN THE EARLY TREATMENT OF ANTERIOR OPEN 

BITE: A PROSPECTIVE CLINICAL STUDY 

 

Objective: To cephalometrically evaluate the dentoskeletal effects resulting from 

the early treatment of the Anterior Open Bite with the extrusion arch. Material 

and methods: A prospective sample of 14 patients during the mixed dentition 

phase (8 females and 6 males, mean age 9.17±1.03 years) with Anterior Open 

Bite (AOB) (overbite: -0.54±1.08mm) was selected for treatment with the 

extrusion arch. To evaluate the effects caused by the treatment, lateral 

cephalograms were obtained at T0 (initial) and T1 (final), analyzed by a single 

evaluator. To verify the normality of the data, the Kolmogorov-Smirnov test was 

adopted and for comparison between T0 and T1, the paired t test. For all tests, a 

significance level of p <0.05 was adopted. Results: A balanced growth was 

observed (average FMA=25.76º). After an average treatment period of 7.79±2.58 

months, all patients presented positive vertical overlap, with a final mean value 

of 1.91±1.37mm. This result due to an average extrusion (U1-PP) of the incisors 

of 1.94±1.71mm. Accompanied by extrusion, a reduction (-6.15º±6.42) in the 

incisor inclination (U1.PP) was observed, as well as in the distance between the 

incisal edge of the incisors and the molars (1i-6D) in -2, 21mm. A non-significant 

intrusion (-1.01mm) of the molars was observed, influencing the reduction of 

measures related to facial height. Conclusion: A positive vertical overlap was 

obtained in an average period of 7.79 months. In addition to the extrusion of the 

incisors (1.94mm) and correction of the overbite (1.91mm), it caused a reduction 

in the incisor inclination (-6.15 °), favoring the resolution of malocclusion. 

Keywords: Open bite, Cephalometry, Interceptor Orthodontics. 
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INTRODUÇÃO 

Uma relação normal de oclusão no sentido vertical é representada pela 

presença de trespasse vertical positivo na região dos incisivos. A ausência de 

trespasse vertical entre as bordas incisais dos incisivos superiores e inferiores 

caracteriza a Mordida Aberta Anterior (MAA) 1. Além de acarretar problemas 

estéticos, a função, fonação e respiração tornam-se prejudicadas devido às 

alterações geradas no equilíbrio do sistema estomatognático1, 2.  

Diversos fatores podem estar relacionados com o surgimento da MAA, 

podendo envolver fatores esqueléticos, respiratórios, dentários, funcionais e 

principalmente a presença de hábitos orais deletérios 1-5. Desta maneira, 

dificilmente apenas um fator isolado será a causa da instalação de uma mordida 

aberta anterior, mas sim a interação de vários fatores1. Dentre os hábitos bucais 

deletérios mais frequentemente associados com esta má oclusão estão a sucção 

de dedo e chupeta1, 5-7.  Devido à esta forte associação com a ocorrência de 

hábitos bucais, é durante a infância a sua maior prevalência, atingindo 17% da 

população durante a fase da dentadura mista8, 9.  

A intervenção precoce da MAA, durante a fase de dentadura mista baseia-

se na identificação do fator etiológico e eliminação dos hábitos bucais deletérios, 

o que favorece o desenvolvimento normal do processo dentoalveolar e do 

sistema estomatognático 2, 3, 10. Rotineiramente são instituídos tratamentos que 

consistem no impedimento da realização do hábito, como as grades palatinas e 

esporões, ocasionando uma reeducação da criança e consequentemente 

permitindo o desenvolvimento normal da oclusão7, 10-12. Apesar de apresentarem 

ótimos resultados, estes aparelhos requerem a cooperação do paciente e podem 

causar certo desconforto durante o uso. Desta maneira, abordagens com 

aparelhos fixos e que não dependem da cooperação do paciente vêm sendo 

cada vez mais utilizados, como o arco de extrusão13-15.  

O arco de extrusão consiste na ação reversa do já consagrado arco de 

intrusão. Trata-se de uma mecânica previsível, sem necessidade de cooperação 

do paciente e que gera força extrusiva nos incisivos, promovendo o fechamento 

da mordida14,15, favorecendo o desenvolvimento da oclusão normal e 

restabelecendo estética e função.  

No entanto, não foi encontrado nenhum estudo clínico prospectivo que 

abordou cefalometricamente os efeitos decorrentes do tratamento precoce da 
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MAA com a utilização do arco de extrusão. Assim, o objetivo do presente estudo 

foi avaliar de maneira cefalométrica os efeitos ocasionados pelo uso do arco de 

extrusão no tratamento precoce da Mordida Aberta Anterior durante a fase da 

dentadura mista.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi aprovado (número de parecer 2.893.052) pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Norte do Paraná 

(UNOPAR), vinculado ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

Após realização do um cálculo amostral, baseado em um nível alfa de 

significância de 0.05 e um beta de 0.2 para alcançar um poder de 80% para 

detectar uma diferença média de 1.5mm no trespasse vertical com um desvio 

padrão estimado de 1.69, de acordo com Cassis et al,16 foi detectada a 

necessidade de 12 pacientes.  

Para obtenção da amostra foram avaliadas 1606 crianças em escolas 

municipais de Londrina/PR. Após avaliação inicial, foram selecionadas 94 

crianças de acordo com critérios de inclusão e exclusão: indivíduos na fase da 

dentadura mista que apresentaram Mordida Aberta Anterior (MAA), primeiros 

molares permanentes em oclusão, relação molar Classe I de Angle, sem perdas 

de dentes permanentes e boa saúde bucal. Foram excluídos aqueles que 

apresentaram mordida cruzada posterior, síndromes, trauma nos incisivos 

superiores, assimetrias esqueléticas, pacientes com necessidade de exodontias, 

apinhamento >3mm no arco superior, agenesias ou anomalias de forma. Após 

esta fase, 15 aceitaram participar da pesquisa e ao longo do estudo, um paciente 

foi perdido, totalizando 14 pacientes que finalizaram o tratamento (Fig. 1).  

A fim de permitir a avaliação das estruturas ósseas e dentárias, bem como 

as alterações decorrentes do tratamento, foram obtidas tomografias de feixe 

cônico (TCFC) por um equipamento modelo I-Cat (Imaging Sciences 

International, Hatfield, Pa), especificação 22x16cm FOV., 40sec, 120kVp, 36mA 

e voxel de 0,3 mm, em um mesmo centro de imagem, em posição de máxima 

intercuspidação habitual (MIH) e os lábios em repouso. A partir deste exame 

(Fig. 2) foram geradas as teleradiografias necessárias para o estudo (Fig. 3).  
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Fig. 1: Fluxograma dos pacientes durante o estudo clínico 

 

 
Fig. 2: Imagem tomográfica utilizada no estudo 

 

Tratamento interrompido por 
desistência (n=1) 

RECRUTAMENTO Avaliados  
(n=1606) 

 

Tratamento da Mordida Aberta 
Anterior com Arco de Extrusão 

Excluídos (n=1512) 

Inclusos no estudo (n=15) 

T0 (n=15) 

AVALIAÇÃO – T1(n=14) 

Pré-selecionados (n=94) Declinaram a participação 
(n=79) 
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Fig. 3: Reconstrução da Telerradiografia através de TCFC  

 

Para o tratamento da Mordida Aberta Anterior utilizou-se um arco de 

extrusão (Fig. 4), confeccionado com fio TMA 0.017" x 0.025” (Orthometric, 

Marília, SP, Brasil). Devido ao fato de os pacientes encontrarem-se na fase da 

dentadura mista, realizou-se a colagem parcial, adotando uma conformação de 

aparelho 4x2 (Fig. 4). Foram colados bráquetes (Advanced Séries Roth, slot 

.022”, Orthometric, Marília, SP, Brasil) nos incisivos centrais e laterais superiores 

utilizando o sistema adesivo Ortholink VLC (Orthometric, Marília, SP, Brasil) 

respeitando o centro da coroa clínica como padrão. Foram cimentadas bandas 

ortodônticas com tubo duplo soldado (Prescrição Roth, slot .022’’, Orthometric, 

Marília, SP) e com tubo palatino nos molares superiores, no qual foi encaixada 

uma barra transpalatina confeccionada com fio ortodôntico 0,8mm (Morelli – 

Sorocaba/SP-Brasil).  

 

 
Fig. 4: Arco de extrusão de TMA 0.017" x 0.025”  

 

          Adotou-se o mesmo protocolo de extrusão para todos os pacientes, 

utilizando um fio de alinhamento e nivelamento 0.014”x 0.025” FlexyNiTi Thermal 

Smart 37º (Orthometric, Marília, SP, Brasil) como arco base para o arco de 

extrusão, sendo segmentado na região anterior e adaptado sobre os incisivos 
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laterais com ligadura metálica. A ativação do arco ocorreu por meio de uma 

dobra V, com liberação de força vertical extrusiva de 40-60 gramas ao ser 

inserido no tubo acessório do primeiro molar superior e realizada dobra distal ao 

tubo (Fig 5). Após a instalação, os arcos permaneceram até a completa correção 

do trespasse vertical negativo (Fig. 6).  

 

 
Fig. 5: Aparelho fixo e arco de extrusão instalados. 

 
Fig. 6: Correção da mordida aberta anterior 

 

Avaliação do tratamento 
Os pacientes foram avaliados em duas fases: Inicial (T1) e após a correção 

da Mordida Aberta Anterior (T2), observando-se as alterações promovidas pelo 

tratamento (T2 – T1). Para isto, utilizou-se duas teleradiografias, obtidas a partir 

de exames de Tomografias Computadorizadas de Feixe Cônico (TCFC) de cada 

paciente, manipuladas com o auxilio da função 3D do software Dolphin Imaging® 



 70 

11.7 (Dolphin Imaging & Managements Solutions, Chatsworth, Calif), por um 

único examinador calibrado (JBV).  

Após obtenção das telerradiografias, foram determinados os seguintes 

pontos cefalométricos: 

 

A partir destes pontos, foram determinadas medidas angulares e lineares 

para observação das alterações decorrentes do tratamento.  

 

a)  Po (Pório): ponto mais superior do conduto auditivo externo 

b)  Or (Orbitário): ponto mais inferior da margem infraorbitária 

c)  Me (mentoniano): ponto mais inferior do contorno da sínfise mandibular 

d)  Go (gônio): ponto médio entre os pontos inferior e posterior do ângulo da 

mandíbula, determinado geometricamente pela intersecção da bissetriz do 

ângulo formado pela base da mandíbula e pelo ramo mandibular 

e)  Gn (gnatio): ponto mais anterior e inferior no contorno do mento ósseo, 

determinado geometricamente pela intersecção da bissetriz do ângulo 

formado pelo plano mandibular (Go-Me) e pela linha facial (N-Pog) 

f)  ENA (espinha nasal anterior): ponto mais anterior do assoalho das fossas 

nasais; interseção da parte anterossuperior da maxila com o assoalho da fossa 

nasal 

g)  ENP (espinha nasal posterior): ponto mais posterior do palato duro 

h)  BIS (borda do incisivo superior): ponto inferior da borda incisal do incisivo 

central superior 

i)  AIS (ápice do incisivo superior): ponto mais superior da raiz do incisivo 

central superior 

j)  BII (borda do incisivo inferior): ponto mais superior da borda incisal do 

incisivo central inferior 

k)  AII (ápice do incisivo inferior): ponto mais inferior da raiz do incisivo central 

inferior 

l)  CMVMS: (cúspide mésio-vestibular do primeiro molar superior):ponto 

inferior da cúspide mésio-vestibular do primeiro molar superior 

m)  CMVMI: (cúspide mésio-vestibular do primeiro molar inferior):ponto 

superior da cúspide mésio-vestibular do primeiro molar inferior  

n) Distal do molar superior: ponto mais distal do primeiro molar superior  
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Análise Estatística 

Para verificação da distribuição normal dos dados, utilizou-se o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Para a comparação entre as fases inicial (T1) e final (T2) 

foi utilizado o teste “t” pareado, com nível de significância de 5% (p<0.05). Para 

verificação do erro do método, foi adotado coeficiente de Correlação Intraclasse, 

Dahlberg e teste t pareado. Todos os procedimentos estatísticos foram 

realizados no programa BioEstat versão 5.0 (Istituto Mamirauá, Amazonas, 

Brasil). 

 

RESULTADOS 

A normalidade dos dados foi atestada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. 

A caracterização da amostra em relação à distribuição de gênero, tempo de 

tratamento e idade média estão ilustradas na Tabela 1.  

         Tabela 1: Caracterização da amostra 

Gênero 
Feminino 8 (57%) 

Masculino 6 (43%) 
Tempo de tratamento Média DP 

(meses) 7,79 2,58 
Idade média 

(anos)  

Média DP 
9,17 1,03 

 
 

Ao ser avaliado o erro casual, por meio do coeficiente de Dahlberg, foi 

encontrada uma variação de 0,19 (Overbite) a 0,75 (Ângulo Interincisal), por 

meio do Coeficiente de Correlação Intraclasse, variou de 0,92 (Wits) a 1,00 (U1-

PPº, Ângulo interincisivo, Altura facial posterior). Nenhuma das variáveis 

apresentou erro sistemático (p<0,05), avaliado pelo teste t pareado. Isto 

demonstra a confiabilidade do método e dos dados encontrados. 

A Tabela 2 apresenta a frequência de hábitos entre os pacientes em 

porcentagem. Os hábitos de sucção de mamadeira e chupeta apresentaram 

histórico mais prevalente, no entanto, 78,57% dos pacientes relataram não 

utilizarem mais a mamadeira e 71,43%, a chupeta. Com relação a sucção de 

dedo, 71,43% dos pacientes relataram nunca terem apresentado o hábito, 

enquanto que em 14,29% o hábito ainda persistia e em 14,29% não ocorria mais. 

A interposição lingual, em decorrência do trespasse vertical negativo, estava 

sempre presente em 21,43% dos pacientes, enquanto 35,71% às vezes o 
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realizavam. A respiração bucal foi relatada por 50% dos pacientes, com 14,29% 

atestando que sempre o realizavam e 35,71%, às vezes. Relacionado ao hábito 

de roer unhas, a onicofagia, 42,86% dos pacientes o realizavam frequentemente.  

 

Tab. 2: Frequência de hábitos entre os pacientes 
 Sempre Às vezes Raramente Nunca Não ocorre mais 

Dedo 14,29% 0,00% 0,00% 71,43% 14,29% 
Chupeta 0,00% 7,14% 0,00% 21,43% 71,43% 

Interposição 
Lingual 21,43% 35,71% 7,14% 28,57% 7,14% 

Mamadeira 7,14% 0,00% 7,14% 7,14% 78,57% 
Onicofagia 21,43% 21,43% 14,29% 35,71% 7,14% 

Morde labios 7,14% 14,29% 0,00% 71,43% 7,14% 
Bruxismo 14,29% 14,29% 7,14% 57,14% 7,14% 

Respiração Bucal 14,29% 35,71% 7,14% 35,71 7,14% 
 

 

A Tabela 3 apresenta os resultados da avaliação cefalométrica dos 

pacientes, em T0 (Inicial), T1 (Final) e a diferença entre os tempos. Analisando 

o FMA, variável que indica a tendência de crescimento dos pacientes, foi 

encontrada uma média de 25,76º, o que indica um crescimento equilibrado. Ao 

observar-se o trespasse vertical, em T0 foi encontrada uma média de -0,54mm, 

em T1 ocorreu um aumento significante de 1,91mm (p<0,0001), com uma média 

final de 1,37mm, acompanhada de extrusão significativa dos incisivos (1,94mm), 

representada por U1-PP. Ao ser avaliada a inclinação dos incisivos (U1.PP),  em 

T0, foi observada uma média de 115,73º, com uma redução significativa de 6,15º 

para T1 (109,58º), demonstrando a ocorrência de linguoversão. Como 

consequência desta alteração da inclinação dos incisivos, observou-se uma 

diminuição da distância entre a borda incisal dos incisivos e os molares (1i-6D), 

sendo esta diferença -2,21mm (p=0,004). Uma intrusão (-1,01mm) não 

significante dos molares foi observada, bem como uma redução das medidas 

referentes à altura facial.  

 

 

 

Tabela 3. Avaliação cefalométrica entre os tempos 
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 Inicial Final Dif±DP p IC (95%) 
 Média DP Média DP    

   FMA (º) 25,76 4,93 26,21 5,53 0,44±3,14 0,61 -1,37 a 2,26 
  Altura Facial 

Anteroinferior  (mm) 60,86 5,42 58,55 8,28 -2,31±10,25 0,41 -4,22 a 3,61 

   ANS/PNS - GoGn (º) 33,84 5,19 31,46 4,76 -2,38±3,24 0,02* -4,28 a 0,51 
   Trespasse vertical (mm) -0,54 1,08 1,37 1,08 1,91±1,37 < 0,0001* 1,12 a 2,70 

  Ângulo Interincisal (º) 115,58 7,04 121,15 10,57 5,57±6,59 0,01* 1,77 a 9,38 
   U1.PP (º) 115,73 4,40 109,58 5,96 -6,15±6,42 0,003* -9,85 a -2,44 

   U1-PP (mm) 25,45 3,38 27,39 2,77 1,94±1,71 0,001* 0,96 a 2,93 
   Wits (mm) 0,44 3,00 -1,51 2,62 -1,95±2,08 0,004* -3,15 a -0,75 
1i-6D (mm) 40,82 2,56 38,61 3,65 -2,21±2,34 0,004* -3,57 a -0,84 

   U6-PP (mm) 17,86 1,94 16,85 2,38 -1,01±3,22 0,26 -2,86 a 0,85 
* diferença estatisticamente significante (p<0,05; teste t pareado). 
 

DISCUSSÃO 

 Existe uma tendência da busca por tratamentos ortodônticos que sejam 

eficazes e ao mesmo tempo não necessitem de cooperação do paciente para a 

obtenção dos resultados desejados. Neste cenário, o uso do arco de extrusão 

como opção para o tratamento da Mordida Aberta Anterior ganha destaque por 

tratar-se de uma mecânica previsível, sem necessidade de cooperação do 

paciente e que gera força extrusiva nos incisivos, promovendo a correção do 

trespasse vertical14, 15. No entanto, apesar da sua eficiência, não foi encontrado 

nenhum estudo clínico prospectivo acerca do seu uso.  

 A mecânica aplicada gera um vetor vertical extrusivo nos incisivos, sendo 

observada uma diferença significativa de 1,94mm (p=0,001*) na distância do 

incisivo ao Plano Palatino (U1-PP), representando a extrusão média obtida em 

um período médio de tratamento de 7,79 meses. Estudos prévios que realizaram 

o tratamento por 12 meses10, 12, 16, 17 observaram resultados semelhantes com 

outros tipos de aparelhos. A utilização da grade palatina removível proporcionou 

uma alteração de 2,47mm10 no estudo de Insabralde et al, 1,64mm12  no de 

Rossato et al12, e 2,98mm ao ser associada com mentoneira no estudo de Pedrin 

et al18,enquanto o uso de esporões, promoveu uma alteração de 2,35mm10, 

1,50mm12 e 3,16mm ao ser associado com mentoneira16 no estudo de Cassis et 

al e de 2,33mm, por Torres et al17. 

 No presente estudo, obteve-se uma correção do trespasse vertical de 

1,91mm (p<0,0001). Rossato et al 12 , observou uma diferença de 3,09mm com 

esporões, 2,26mm com mentoneira, 3,60mm com grade fixa e 3,32mm com 

grade removível. No entanto, apenas o grupo tratado com a grade fixa 
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apresentou um trespasse vertical médio positivo (0,29mm). No presente estudo, 

obteve-se um trespasse final médio de 1,37mm, no entanto, com menor 

severidade inicial da má oclusão (-0,54mm) se comparado com este estudo 

prévio (-3,31mm)12. Leite et al19 obteve uma correção de 3,95mm (trespasse 

final: 2,50mm) com a grade palatina e de 3,07mm (trespasse final: 0,69mm) com 

os esporões. Insabralde et al10 observou uma melhora de 5,08mm no trespasse 

vertical após a utilização da grade removível, e considerando uma relação de 

topo a topo, obteve a correção em 97,5% dos pacientes. Com a utilização de 

esporões associado à mentoneira, Cassis et al16 obteve uma alteração de 

5,23mm, com um trespasse final de 1,3mm, enquanto Torres et al17, observou 

uma melhora de 3,86mm, com um trespasse final de -0,21mm. 

  Além do vetor extrusivo, a mecânica do arco de extrusão gera um 

momento no sentido horário na região dos incisivos14, 15, o que promove a sua 

inclinação para lingual. Este efeito é favorável na maioria dos casos de Mordida 

Aberta Anterior, normalmente acompanhados de grande projeção dos incisivos. 

No presente estudo, ocorreu uma redução significativa de 6,15º (p=0,003) da 

inclinação dos incisivos em relação ao plano palatino (U1.PP), favorecendo a 

correção do trespasse horizontal. Leite et al19 observou uma redução não 

significativa nesta variável com a utilização de grade palatina (1,77º) e esporões 

(4,1º). Ao ser avaliado o ângulo interincisivos, ocorreu um aumento significativo 

de 5,57º (p=0,01*), também em decorrência da inclinação lingual. De maneira 

semelhante, Torres et al 17 observou uma diferença de 9,66º com a associação 

da grade palatina à mentoneira e Rossato et al12 encontrou alterações de 3,34º 

com os esporões, 9,65º com a grade palatina fixa, 7,01º com a grade palatina 

removível e 4,25º com a mentoneira.  

 Em contrapartida ao vetor extrusivo dos incisivos, é gerada uma força 

intrusiva nos molares, favorável em pacientes com tendência de crescimento 

vertical. Ao ser avaliada a intrusão dos molares pela variável U6-PP, foi 

observada uma redução de -1,01mm nessa distância, no entanto, esta intrusão 

não foi estatisticamente significativa (p=0,26). Este resultado é o oposto ao 

observado em estudos prévios, que observaram um desenvolvimento alveolar 

na região dos molares, mesmo com a utilização de mentoneira12, 16, 18 e com 

esporões e grade palatina12. Em decorrência desta intrusão, associado a um 

reposicionamento mandibular, ocorreu uma redução não significativa na AFAI de 
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-2,31mm. De maneira semelhante à intrusão, este evento é o oposto ao 

observado em estudos prévios, nos quais foi observado um aumento na altura 

facial anteroinferior, gerado pela extrusão dos molares 10, 16, 18.  

Além da intrusão, pode ocorrer um momento anti-horário nos molares, 

causando uma inclinação da coroa para mesial, ao ser avaliada a distância entre 

a borda incisal do incisivo central e a distal da coroa do molar (1i-6d), foi 

observada uma redução média de -2,21mm, denotando uma redução do 

comprimento do arco, causada tanto pela mesialização da coroa dos molares 

quanto pela inclinação lingual dos incisivos.  

A mecânica do arco de extrusão apresentou excelentes resultados em 

apenas 7,79 meses de tratamento, promovendo a resolução da Mordida Aberta 

Anterior, bem como a redução da inclinação dos incisivos. Isto demonstra a 

eficácia do tratamento, apresentando além da vantagem de não necessitar da 

cooperação do paciente quanto ao uso do aparelho, a previsibilidade e 

consistência dos resultados obtidos. No entanto, estudos futuros são 

necessários para investigar a estabilidade dos resultados e com maior tempo de 

observação.  

 

CONCLUSÕES 

- O uso do arco de extrusão promoveu a obtenção de trespasse vertical positivo 

(1,91mm) em uma média de 7,79 meses. 

- Além da extrusão dos incisivos (1,94mm) e correção do trespasse vertical 

(1,91mm), ocasionou a redução da inclinação dos incisivos (-6,15o), favorecendo 

a resolução do trespasse vertical e horizontal. 
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ARTIGO 4 

 

AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA DOS EFEITOS OCASIONADOS PELO 

TRATAMENTO PRECOCE DA MORDIDA ABERTA ANTERIOR COM O 

ARCO DE EXTRUSÃO NO POSICIONAMENTO DOS CANINOS 

RESUMO 

Objetivo: avaliar por meio de radiografias panorâmicas os efeitos ocasionados 

pelo tratamento precoce da mordida aberta anterior com o arco de extrusão no 

posicionamento dos caninos. Material e métodos: Uma amostra de pacientes 

com Mordida Aberta Anterior na fase de dentadura mista foi selecionada 

prospectivamente para o tratamento com o arco de extrusão. Foram tratados 14 

pacientes, 6 do sexo masculino e 8 do sexo feminino com média de idade 

9,17±1,03 anos. Para avaliação dos efeitos ocasionados pela mecânica no 

posicionamento dos caninos foram utilizadas radiografias panorâmicas obtidas 

antes (T1) e depois do tratamento (T2). Avaliou-se a posição dos caninos em 

relação à linha média e ao plano oclusal, de maneira quantitativa e qualitativa, 

por um único examinador. A normalidade dos dados foi atestada pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov e a comparação entre T1 e T2, das variáveis quantitativas, 

foi realizada por teste t pareado e das qualitativas, pelo teste de Wilcoxon. Para 

todos os testes foi adotado um nível de significância de p<0,05. Resultados: 

Após uma média de 7,79 meses de tratamento todos os pacientes apresentaram 

correção do trespasse vertical negativo. Observou-se uma redução da inclinação 

dos caninos em -4,32º do lado direito, -3,34º do lado esquerdo e -3,83º ao ser 

realizada a média. De maneira semelhante, ocorreu uma redução na distância 

dos caninos ao plano oclusal, com uma média de -3,15mm, demonstrando 

aproximação da irrupção em cavidade bucal. Qualitativamente, ocorreu uma 

melhora no posicionamento vertical e horizontal. Conclusão: A utilização da 

mecânica do arco de extrusão não causou interferências na irrupção dos caninos 

ou a sua impacção, observando-se continuidade da trajetória de irrupção dos 

caninos.  

Palavras-chave: Mordida Aberta Anterior, Dente Canino, Radiografia 

Panorâmica 
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RADIOGRAPHIC EVALUATION OF THE EFFECTS CAUSED BY EARLY 

TREATMENT OF THE ANTERIOR OPEN BITE WITH THE EXTRUSION 

ARCH ON CANINES POSITIONING 

ABSTRACT 

Objective: To radiographically evaluate the effects of early treatment of anterior 

open bite with extrusion arch on canine positioning. Material and methods: A 

sample of patients with anterior open bite in the mixed denture phase was 

prospectively selected for treatment with the extrusion arch. Fourteen patients 

were treated, 6 male and 8 females with a mean age of 9.17 ± 1.03 years. To 

evaluate the mechanical effects on canine positioning, panoramic radiographs 

obtained before (T1) and after treatment (T2) were used. The position of the 

canines in relation to the midline and occlusal plane was evaluated, quantitatively 

and qualitatively, by a single examiner. Data normality was attested by the 

Kolmogorov-Smirnov test and the comparison between T0 and T1 of quantitative 

variables was performed by paired t-test and qualitative variables by Wilcoxon 

test. For all tests, a significance level of p <0.05 was adopted. Results: After an 

average of 7.79 months of treatment all patients presented negative vertical 

overlap correction. A reduction in canine inclination was observed by -4.32º on 

the right side, -3.34º on the left side and -3.83º when the mean of both sides was 

performed. Similarly, there was a reduction in the distance from the canines to 

the occlusal plane, with an average of -3.15 mm, demonstrating canines’ 

approximation to the buccal cavity. Qualitatively, there was an improvement in 

vertical and horizontal positioning. Conclusion: The use of extrusion arch 

mechanics did not interfere in the canine eruption or caused its impaction, and 

the continuity of the canine eruption trajectory was observed after an average 

period of 7.79 months of treatment. 

Keywords: Anterior Open Bite, Canine Tooth, Panoramic X-ray 
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INTRODUÇÃO 

A dentadura mista é um período repleto de transformações que acarreta 

o amadurecimento da oclusão. Durante o período intertransitório, apesar de não 

ocorrer nenhum evento irruptivo, o desenvolvimento dentário é contínuo de 

maneira intraóssea, especialmente dos caninos permanentes, que iniciam sua 

trajetória de irrupção e podem ocasionar problemas na oclusão. Devido ao seu 

íntimo contato com o incisivo lateral, pode ocorrer o pressionamento das suas 

raízes, gerando uma condição de inclinação de coroa e abertura de diastema 

entre os incisivos, evento conhecido como “fase do patinho feio”1, e que na 

maioria dos casos se auto corrige2.  

No entanto, em alguns casos, essa condição necessita de intervenção, 

especialmente na presença de hábitos bucais deletérios como sucção de 

chupeta ou de dedo, e na falta de espaço para irrupção adequada dos caninos2. 

A presença de caninos em posição ectópica pode acarretar diversas 

complicações no desenvolvimento da oclusão, como inclinação dos incisivos, 

reabsorção dos dentes adjacentes, formação de cistos, diminuição do 

comprimento do arco dentário e impacção dos caninos3, 4.  

A presença de mordida aberta anterior é indicação de intervenção 

precoce, corrigindo o posicionamento dentário inadequado e reestabelecendo a 

harmonia oclusal2, 5. O arco de extrusão é uma excelente opção de tratamento, 

não necessitando da colaboração do paciente e apresentando resultados 

previsíveis6-8. No entanto, existe certo receio por parte de alguns profissionais 

com relação à utilização de aparelhos fixos durante a dentadura mista, devido à 

possibilidade de induzir o fechamento precoce do ápice radicular, alterações na 

inclinação dos incisivos laterais, podendo ocasionar impacção dos caninos ou 

reabsorção radicular2, 9-12. Por outro lado, desde que bem indicada e executada, 

trata-se de uma técnica segura e sem prejuízos ao desenvolvimento oclusal e 

radicular, propiciando excelentes resultados estéticos e funcionais 9, 10, 13. 

Não foi encontrado na literatura nenhum estudo clínico prospectivo que 

investigou por meio de radiografias panorâmicas os possíveis efeitos 

ocasionados pelo tratamento precoce da mordida aberta anterior com arco de 

extrusão na trajetória de irrupção dos caninos, sendo este o objetivo do presente 

estudo. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi aprovado sob o número de parecer 2.893.052 pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Norte do Paraná 

(UNOPAR), vinculado ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

Após realização do cálculo amostral, baseado em um nível alfa de significância 

de 0.05 e um beta de 0.2 para alcançar um poder de 80% para detectar uma 

diferença média de 1.5mm no trespasse vertical com um desvio padrão estimado 

de 1.69, de acordo com Cassis et al,14 foi detectada a necessidade de 12 

pacientes.  

Foi selecionada uma amostra de maneira prospectiva em escolas 

municipais na cidade de Londrina/PR e entre os pacientes que procuram 

tratamento ortodôntico na Clínica Odontológica da Universidade Norte do Paraná 

(UNOPAR). Foram avaliadas 1606 crianças, das quais 94 crianças foram 

selecionadas, de acordo com os seguintes critérios: dentadura mista, Mordida 

Aberta Anterior (MAA), primeiros molares permanentes em oclusão, relação 

molar Classe I de Angle, sem perdas de dentes permanentes e boa saúde bucal. 

Foram excluídos aqueles que apresentaram mordida cruzada posterior, 

síndromes, assimetrias esqueléticas, trauma prévio nos incisivos superiores, 

pacientes com necessidade de exodontias, apinhamento >3mm no arco superior, 

agenesias ou anomalias de forma. Destes pacientes selecionados, 15 aceitaram 

participar da pesquisa e ao longo do estudo, um paciente foi perdido, totalizando 

14 pacientes que finalizaram o tratamento (Fig. 1).  

Todos os pacientes foram tratados com o arco de extrusão para promover 

a correção da Mordida Aberta Anterior. Por tratar-se de pacientes na fase da 

dentadura mista, foi adotada uma conformação de aparelho fixo 4x2. O arco de 

extrusão (Fig.2) foi confeccionado com fio TMA 0.017"x0.025” (titânio molibdênio 

alloy, Orthometric, Marília, SP, Brasil) e utilizou-se bráquetes (Advanced Séries 

Roth, slot .022”, Orthometric,Marília, SP, Brasil) colados nos incisivos superiores 

com o centro da coroa clínica como padrão. Nos molares foram cimentadas 

bandas ortodônticas com um tubo duplo soldado (Prescrição Roth, slot .022’’, 

Orthometric, Marília, SP) e com uma barra transpalatina de encaixe.  
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Fig. 1: Fluxograma dos pacientes durante o estudo clínico 

 

Para o protocolo de extrusão um fio de alinhamento e nivelamento 0.014”x 

0.025” FlexyNiTi Thermal Smart 37º (Orthometric, Marília, SP, Brasil) 

segmentado na região anterior foi utilizado como arco base para o arco de 

extrusão, adaptado sobre os incisivos laterais com ligadura metálica e inserido 

no tubo dos molares, com realização de dobra distal e ativado por meio de uma 

dobra V, com força vertical extrusiva de 40-60 gramas (Fig. 3). Após a instalação, 

os arcos permaneceram até a completa correção do trespasse vertical negativo 

(Fig. 4).  

 

 
Fig. 2: Arco de extrusão de TMA 0.017" x 0.025”  

Tratamento interrompido por 
desistência (n=1) 

RECRUTAMENTO Avaliados  
(n=1606) 

 

Tratamento da Mordida Aberta 
Anterior com Arco de Extrusão 

Excluídos (n=1512) 

Inclusos no estudo (n=15) 

T1 (n=15) 

AVALIAÇÃO – T2 (n=14) 

Pré-selecionados (n=94) 
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Fig. 3: Aparelho fixo e arco de extrusão instalados. 

 

 
Fig. 4: Correção da mordida aberta anterior 

 

Foram geradas radiografias panorâmicas dos pacientes em duas fases: 

Inicial (T1) e após a correção da Mordida Aberta Anterior (T2), a partir de exames 

de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico, obtidas por um equipamento 

modelo I-Cat (Imaging Sciences International, Hatfield, Pa), especificação 

22x16cm FOV., 40sec, 120kVp, 36mA e voxel de 0,3 mm, em um mesmo centro 

de imagem, em posição de máxima intercuspidação habitual (MIH) e os lábios 

em repouso. Com o auxílio do software Dolphin Imaging® 11.7 (Dolphin Imaging 

& Managements Solutions, Chatsworth, Calif), foram geradas as radiografias, 
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nas quais foram avaliados o posicionamento dos caninos, sua angulação e a 

distância ao plano oclusal.  

Fig.5: Radiografia panorâmica inicial (A) e final (B) 

 

Avaliação da Angulação dos Caninos 
Para avaliação da inclinação dentária foi adotada a metodologia 

previamente apresentada por Ericson e Kurol15, 16 e amplamente utilizada. 

Inicialmente, em uma visão frontal, foi determinada uma linha de referência 

localizada na linha média entre os incisivos centrais. Para determinação da 

inclinação dentária, foi traçada uma linha no longo eixo dos caninos, em ambos 

os hemi-arcos. Em seguida, foi calculado o ângulo formado entre o longo eixo 

em relação à linha previamente traçada na linha média entre os incisivos.  

 
Avaliação do Posicionamento dos Caninos 

Para avaliação do posicionamento dos caninos em relação aos incisivos, 

foi utilizada metodologia previamente apresentada por Ericson e Kurol.15, 16 

Para isto, foram determinadas linhas de referência, divididas em 5 setores 

e de acordo com o posicionamento da ponta da cúspide, os caninos foram 

alocados nos setores de 1-5 (Fig. 6). 

- 1: Canino decíduo 

- 2: Porção distal até o longo eixo do Incisivo Lateral 

- 3: Longo eixo até a Porção mesial do Incisivo Lateral 

- 4: Porção distal até o longo eixo do Incisivo Central 

- 5: Longo eixo até a Porção mesial do Incisivo Central 
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Fig. 6: Avaliação do posicionamento dos Caninos em setores. Fonte: 

adaptada de Ericson e Kurol15. 

 

Para avaliação do posicionamento dos caninos no sentido vertical e 

determinação do seu nível de irrupção, foi traçado o plano oclusal e a distância 

entre a ponta da cúspide e este plano foi medida em milímetros. 15, 16 Além disso, 

também foram classificados por setores, de acordo com a metodologia 

previamente apresentada por Power et al17, na qual linhas de referências são 

traçadas na horizontal, dividindo a porção radicular dos incisivos em cinco 

setores, da região cervical até o ápice radicular. (Fig. 7) 

 
Fig. 7. Avaliação do nível de irrupção dos caninos por setores 

Fonte: adaptada de Power et al17. 

 

 Análise Estatística 

Para verificação da distribuição normal dos dados, utilizou-se o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Para a comparação entre as fases inicial (T1) e final (T2) 

para os dados quantitativos foi utilizado o teste “t” pareado, enquanto que para 

os dados qualitativos foi instituído o teste de Wilcoxon. Para todos os testes 
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estatísticos foi adotado um nível de significância de 5% (p<0.05). Todos as 

avaliações foram realizadas no programa BioEstat versão 5.0 (Istituto Mamirauá, 

Amazonas, Brasil). 

 

RESULTADOS 

Todos os dados obtidos apresentaram distribuição normal, verificada pelo 

teste de Kolmogorov-Smirnov. A caracterização da amostra em relação à 

distribuição de gênero, tempo de tratamento e idade média estão ilustradas na 

Tabela 1. Todos os pacientes apresentaram correção do trespasse vertical em 

um período médio de 7,79 meses.  

         Tabela 1: Caracterização da amostra 

Gênero 
Feminino 8 (57%) 

Masculino 6 (43%) 
Tempo de tratamento Média DP 

(meses) 7,79 2,58 
Idade média 

(anos)  

Média DP 
9,17 1,03 

   
   

 A Tabela 2 ilustra os resultados obtidos mediante avaliação quantitativa 

do posicionamento dos caninos. Ao ser avaliada a inclinação dos caninos em 

relação à linha média de maneira individual, foi observada uma redução em 

ambos os lados, -4,32º do lado direito e -3,34º do lado esquerdo, sendo esta 

diferença significativa (p=0,04). Observando a média dos caninos direito e 

esquerdo, também foi encontrada uma diferença estatisticamente significante de 

-3,83º (p=0,01), com inclinação inicial de 19,77º e a final, 15,94º. Relacionada à 

avaliação da distância em milímetros dos caninos ao plano oclusal, indicando 

seu nível de irrupção, foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas em todas as avaliações (p<0,0001). De maneira individual, do lado 

direito, observou-se uma redução de -3,39mm, enquanto que do lado esquerdo, 

-2,91mm. Ao ser realizada a média de ambos os lados, encontrou-se uma 

redução de -3,15mm, com a distância inicial média de 9,09mm e final de 5,93mm. 
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Tabela 2: Avaliação quantitativa do posicionamento dos caninos 

 T1 T2 Dif.  DP p Int. Conf. 

 Média DP Média DP Inf. Sup. 
Inclinação Canino 

Direito  20,45 7,90 16,13 7,07 -4,32 8,05 0,07ns -10,80 2,16 
Inclinação Canino 

Esquerdo 19,08 5,83 15,75 6,35 -3,34 5,58 0,04* -6,56 -0,12 
Inclinação Média 

Caninos 19,77 6,85 15,94 6,60 -3,83 6,81 0,01* -6,47 -1,19 
Distância Canino 
Direito ao Plano 

Oclusal 9,27 3,27 5,88 4,03 -3,39 2,51 < 0,0001* -4,84 -1,94 
Distância Canino 

Esquerdo ao Plano 
Oclusal 8,9 3,49 5,99 3,72 -2,91 2,35 < 0,0001* -4,27 -1,56 

Distância Média 
Caninos ao Plano 

Oclusal 9,09 3,32 5,93 3,80 -3,15 2,40 <0,0001* -4,08 -2,22 
* diferença estatisticamente significante (p<0,05; teste t pareado). 
 

A Tabela 3 ilustra a avaliação qualitativa do posicionamento dos caninos 

referente ao seu nível de irrupção em relação ao plano oclusal, sendo o 1 o nível 

mais afastado e o setor 5, o mais próximo. Ao ser avaliado a alteração entre T2 

e T1, observou-se uma diferença estatisticamente significante (p=0,04), com 

maior porcentagem de pacientes com os caninos posicionados mais próximos 

ao plano oclusal em T2. Em T1, apenas 1 paciente apresentava os caninos nos 

setores 4, bem como no setor 5, enquanto em T2, 4 pacientes apresentavam os 

caninos no setor 4 e 2 no setor 5.  

Tabela 3: Avaliação qualitativa do posicionamento dos caninos em relação ao 

seu nível de irrupção 
 T1 T2 

p  Indivíduos % Indivíduos % 

Setor 1 1 7 0 0 

0,04* 
Setor 2 5 36 5 36 
Setor 3 6 43 3 21 
Setor 4 1 7 4 29 
Setor 5 1 7 2 14 

* diferença estatisticamente significante (p<0,05; teste de Wilcoxon). 
 
 O gráfico 1, ilustra a avaliação do nível de irrupção dos caninos 

distribuídos por setores, enquanto que o gráfico 2 demonstra a comparação entre 

T1 e T2.  
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Gráfico 1: Nível de irrupção dos caninos dividido por setores. 

 
 

Gráfico 2: Nível de irrupção dos caninos em T1 e T2. 

 
 

A tabela 4 traz os resultados da avaliação qualitativa do posicionamento 

dos caninos em relação aos incisivos. Em T1, a maior parte (57%) dos indivíduos 

apresentavam os caninos localizados no Setor 1, referente ao canino decíduo, 

seguido pelo Setor 2 (36%), com a ponta de cúspide localizada na porção distal 

até o longo eixo do Incisivo Lateral. Em T2, 79% dos pacientes foram alocados 

no Setor 1, apresentando melhora do posicionamento dos caninos, enquanto 

apenas 3 pacientes (21%) apresentaram os caninos localizados no Setor 2. 

 

Tabela 4: Avaliação qualitativa do posicionamento dos caninos em relação aos 

incisivos 
 T1 T2 

p  Indivíduos % Indivíduos % 

Setor 1 8 57 11 79 

0,11ns 
Setor 2 5 36 3 21 
Setor 3 1 7 0 0 
Setor 4 0 0 0 0 
Setor 5 0 0 0 0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

T1

T2

Nível de irrupção dos caninos em T1 e T2

Setor 1 Setor  2 Setor  3 Setor  4 Setor  5
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O gráfico 3, ilustra o posicionamento dos caninos em relação aos incisivos 

distribuídos por setores, enquanto que o gráfico 4 demonstra a comparação entre 

T1 e T2.  

 

Gráfico 3: Posicionamento dos caninos em relação aos incisivos dividido por 

setores. 

 
Gráfico 4: Posicionamento dos caninos em relação aos incisivos em T1 e T2. 
 

 
 

 
 DISCUSSÃO 

 Sabe-se que a dentadura mista é um período repleto de modificações e 

desenvolvimento da oclusão e que mesmo sem alterações visíveis, mudanças 

intraósseas estão ocorrendo, como é o caso do desenvolvimento dos caninos 

superiores, que apresenta o maior período e trajetória de irrupção, aumentando 

a susceptibilidade de interferências na sua formação e até mesmo impacção18. 

Uma vez que, com exceção dos terceiros molares, os caninos são os dentes que 

apresentam maior índice de impacção16, 18, 19.  

Existe grande preocupação acerca da utilização de aparelhos fixos 

durante a dentadura mista, por tratar-se de dentes em desenvolvimento e, 
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especialmente na região dos incisivos superiores, devido à possibilidade de 

provocar impacção dos caninos por alteração do posicionamento dos incisivos2, 

9. Assim, o presente estudo objetivou avaliar as alterações ocasionadas no 

posicionamento dos caninos pelo tratamento da mordida aberta anterior com 

aparelho fixo e arco de extrusão, sendo o primeiro estudo clínico prospectivo a 

abordar este aspecto. 

Ao ser avaliada a inclinação dos caninos em relação à linha média foi 

encontrada uma angulação inicial de 19,77º, sendo observada uma redução 

média significativa de -3,83º em T2, o que representa uma melhora no 

posicionamento dos caninos, assumindo uma posição mais vertical e 

demonstrando que a mecânica não interferiu na sua trajetória de irrupção. O 

presente estudo apresentou resultados semelhantes à estudos prévios que 

realizaram exodontias dos caninos decíduos, como o de Ericson e Kurol15, no 

qual foi observada uma inclinação média inicial de 22º, com uma redução de -

4,1º após 6 meses de controle após a extração do canino decíduo. Com proposta 

de tratamento semelhante a Ericson e Kurol15, Power et al17 observou maior 

prevalência de 0 a 30º, enquanto Martins et al20 avaliou uma amostra de caninos 

não irrompidos e encontrou 12,94% dos caninos com uma angulação de 0 a 15º 

e 23,52% de 16 a 30º, e maior prevalência na angulação de 31 a 45º (29,41%)20.  

Afim de verificar a evolução da irrupção dos caninos, mensurou-se a 

distância da ponta das cúspides ao plano oclusal. No presente estudo, 

encontrou-se uma distância inicial de 9,27mm para o lado direito, 8,9mm para o 

esquerdo e 9,09mm ao ser realizada a média. Após o período de tratamento, 

esta distância apresentou redução média de -3,39mm do lado esquerdo e -

2,91mm do lado direito, com uma média de -3,15mm sem distinção de lado. Ou 

seja, a utilização do arco de extrusão não provocou bloqueio da trajetória do 

canino, com uma aproximação média de 3,15mm após um período médio de 

7,79 meses de tratamento. Um estudo prévio15 encontrou uma distância inicial 

de 14,7mm, com uma redução de -3mm após 6 meses da extração do canino 

decíduo. No estudo de Martins et al20 foi observada maior prevalência dos 

caninos na distância de 6 a 25mm, enquanto no de Power et al17 verificou-se 

uma distribuição entre 10 a 20mm, com maior prevalência de 16 a 17mm. 
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Além da verificação quantitativa do posicionamento dos caninos, 

metodologias clássicas de classificação qualitativa em setores foram utilizadas15, 

17. Relacionando a sobreposição do canino em relação aos incisivos15, em T1 

encontrou-se uma prevalência do Setor 1 (57%), seguido pelo Setor 2 (36%), 

enquanto em T2 ocorreu uma melhora do posicionamento, com 79% dos 

pacientes apresentando o canino no Setor 1 e 21% no Setor 2. Em seu estudo, 

Ericson e Kurol15 observaram inicialmente maior prevalência nos Setores 3 e 

4(46%), seguido do Setor 1 (28%) e 2 (24%). Após 12 meses da exodontias do 

canino, também foi observada melhora no posicionamento, com 61% dos 

pacientes apresentavam o canino no Setor 1, 20% no Setor 2 e 20% no Setor 

315.  

Ao ser avaliada o nível de irrupção dos caninos por meio de setores de 

acordo com a metodologia utilizada por Power et al17, em T1 observou-se maior 

prevalência do Setor 3 (43%), seguido pelo Setor 2 (36%), demonstrando que a 

maioria dos caninos encontravam-se posicionados na altura do terço apical e 

médio dos incisivos. Em T2, ocorreu uma melhor distribuição entre os setores, 

com 36% alocados no Setor 2, 21% no Setor 3, 29% no Setor 4 e 14% no Setor 

5, demonstrando uma evolução da irrupção e uma aproximação dos caninos do 

ao plano oclusal.  

Os achados do presente estudo demonstram que a utilização da 

mecânica do arco de extrusão além de apresentar excelentes resultados no 

fechamento da Mordida Aberta Anterior, não causou interferências no 

posicionamento dos caninos ou sua impacção, e proporcionou melhora da sua 

inclinação e continuidade da sua trajetória de irrupção. No entanto, estudos com 

maior tempo de acompanhamento são necessários para observação dos 

resultados obtidos.  
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CONCLUSÕES 

- O tratamento precoce da mordida aberta anterior com aparelho fixo e 

arco de extrusão não causou interferências na irrupção dos caninos ou a sua 

impacção. 

- Foi observada continuidade da trajetória de irrupção dos caninos, com 

uma aproximação média de 3,15mm ao plano oclusal e uma redução de 3,83º 

graus da sua inclinação após um período médio de 7,79 meses de tratamento. 
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ARTIGO 5 
 
AVALIAÇÃO FOTOELÁSTICA DA TENSÃO GERADA PELO USO 

DO ARCO DE EXTRUSÃO  
 
RESUMO 
 
Objetivo: avaliar por meio da fotoelasticidade a tensão gerada pelo uso do arco 

de extrusão. Material e Métodos: Quatro modelos fotoelásticos da arcada 

superior, compostos por quatro incisivos e dois primeiros molares, foram obtidos 

para simular a mecânica do arco de extrusão. Com o auxílio do polariscópio, foi 

realizada a leitura da tensão gerada pela mecânica na região radicular dos 

incisivos e molares, por meio de um software específico. Para verificar a 

normalidade dos dados foi utilizado o teste de Kolmogorov Smirnov e para 

comparação entre as tensões, ANOVA, adotando-se nível de significância de 

p<0,05. Resultados: Ao ser analisada as tensões geradas, foi verificada uma 

variação de 1,25 a 1,5MPa tanto para os incisivos quanto para os molares. Nos 

incisivos, maiores tensões foram encontradas na região apical dos centrais e no 

terço médio. Nos molares, maior tensão (1,5MPa) foi observada na região apical 

e na mesial, enquanto que na distal foi encontrada uma tensão média de 

1,25MPa. Conclusão: Uma homogeneidade dos valores foi observada em todas 

as regiões analisadas, com variação de 1,25 a 1,5MPa. Nos incisivos, maiores 

tensões foram verificadas na região apical dos incisivos centrais, enquanto que 

no terço médio, a distribuição foi homogênea. Nos molares, maiores tensões 

foram encontradas na região apical e mesial, condizente com o momento gerado 

pela mecânica. 

Palavras-chave: Extrusão ortodôntica, Fotoelasticidade, Propriedades físicas. 
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PHOTOELASTIC EVALUATION OF THE STRESS GENERATED 
BY THE EXTRUSION ARCH  

ABSTRACT 

 

Objective: To evaluate by means of the photoelasticity method, the tension 

generated by the use of the extrusion arch. Material and Methods: Four 

photoelastic models of the upper arch, composed of four incisors and two first 

molars, were obtained to simulate the extrusion arch mechanics. With the aid of 

the polariscope and appropriate software, the tension generated by the 

mechanics in the root region of the incisors and molars was evaluated. To verify 

the normality of the data, the Kolmogorov Smirnov test was used and for the 

comparison between the tensions, ANOVA, adopting a significance level of p 

<0.05. Results: When analyzing the generated tensions, a variation of 1.25 to 

1.5MPa was verified for both incisors and molars. In the anterior region, higher 

tensions (1.5MPa) were found in the apical region of the central incisors and 

middle regions. In the molars, a higher tension (1.5MPa) was observed in the 

apical and mesial region, while in the distal area an average tension of 1.25MPa 

was found. Conclusion: A homogeneity of values was observed in all regions 

analyzed, ranging from 1.25 to 1.5MPa. In the incisors, higher tensions were 

found in the apical of the central incisors, while in the middle regions, the 

distribution was homogeneous. In the molars, higher tensions were found in the 

apical and mesial region, consistent with the couple generated by the mechanics. 

Keywords: Orthodontic Extrusion, Photoelasticity, Physical Properties. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Mordida Aberta Anterior é caracterizada pelo trespasse vertical 

negativo, ocasionando dificuldade de fonação, função e gerando problemas 

estéticos1, 2. Uma das opções de tratamento para esse tipo de má oclusão é 

baseada na extrusão dos incisivos3, que pode ser executada pela mecânica do 

arco de extrusão, que consiste na ação reversa do já consagrado arco de 

intrusão CIA, com uma dobra assimétrica em V que gera uma força de 40 a 60g4 

nos dentes anteriores. Trata-se de uma mecânica bem tolerada que apresenta 

resultado previsível no fechamento da mordida, sem necessidade da cooperação 

do paciente e com a possibilidade de utilização tanto no arco superior quanto 

inferior, favorecendo o fechamento da mordida em ambos os sentidos3, 5, 6.  

Por tratar-se da ação reversa do arco de intrusão, o arco de extrusão 

deverá ser utilizado de “cabeça para baixo”, ao ser encaixado no tubo do molar, 

a região anterior do fio deverá estar posicionada abaixo dos incisivos3, 4, 7. Após 

a ativação gera um sistema de força simples, depositando uma força vertical na 

região dos incisivos e um momento no molar4, levando a coroa para mesial e 

inclinando a raiz para distal3. Na região anterior, um segmento de fio deve ser 

utilizado na região dos incisivos, a fim de estabilizar o segmento e permitir a 

extrusão em bloco3, 7.  

Após a ativação da mecânica, existe um depósito de força nas estruturas, 

gerando tensão no suporte periodontal. Laboratorialmente esta tensão pode ser 

avaliada por meio da fotoelasticidade, técnica que utiliza um material 

transparente que ao ser atravessado por uma luz específica, gera franjas 

birrefringentes nos locais de tensão, sendo capaz de mensurar sua intensidade8-

11. Na Odontologia, diversos estudos já foram realizados utilizando esta técnica 

para mensurar a tensão gerada em várias situações8-14. Relacionado ao 

movimento dos incisivos, a avaliação da tensão gerada pelo arco de intrusão já 

foi previamente estudado com a utilização da fotoelasticidade8, 9. No entanto, não 

foram encontrados estudos que avaliaram a tensão gerada pelo arco de 

extrusão. 

 Desta maneira, o objetivo do presente estudo foi avaliar por meio da 

fotoelasticidade a tensão gerada pelo uso do arco de extrusão. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
               Para avaliação da tensão gerada pelo uso do arco de extrusão na 

região dos incisivos e dos molares superiores foi utilizado o método da 

fotoelasticidade. Para isto, foi confeccionado um modelo fotoelástico da arcada 

superior, a fim de simular laboratorialmente o tratamento realizado na fase clínica 

do estudo. Um piloto foi construído em um modelo em cera com a arcada 

superior (Roic, SP, Brasil), em seguida, um molde com silicona de condensação 

(Elite Double, Zhermack, USA) foi obtido. Sobre este molde foi posicionado um 

conjunto de dentes de estoque, contendo as unidades 11, 12, 21, 22, 16 e 26, 

representando a situação clínica real do tratamento. Após posicionados os 

dentes, todo o molde e a porção radicular dos dentes foram recobertos por uma 

resina acrílica incolor ativada quimicamente (Jet, Clássico Artigos 

Odontológicos, Campo Limpo Paulista/SP, Brasil).  

                Após a polimerização da resina acrílica, o modelo foi removido do 

molde de silicone e realizado acabamento e polimento. Em seguida, foi obtido 

um novo molde de silicona, que serviu de referência para a obtenção dos 

modelos fotoelásticos, a partir do qual foi confeccionado quatro modelos 

definitivos em resina epóxica flexível (G IV, Polipox, São Paulo, SP).  

         Após obtenção dos modelos fotoelásticos, nas unidades 16 e 26 (primeiros 

molares superiores permanentes) foram cimentadas bandas com tubos triplos 

soldados e nas unidades 11, 12, 21 e 22, foram colados os bráquetes (Séries 

Roth, slot .022”, Orthometric, Marília, SP, Brasil) fixados em um segmento de 

arco retangular com fio de amarrilho .008’’ para desta forma serem fixados de 

forma passiva aos dentes utilizando cianoacrilato. Após completa adesão e 

secagem, foi inserido o arco de extrusão, confeccionado com fio TMA 0.017" x 

0.025” (Orthometric, Marília, SP, Brasil), adaptado no tubo acessório do tubo 

triplo do primeiro molar superior, onde foi realizado uma dobra distal ao tubo, e 

fixado na região anterior com um amarrilho metálico próximo aos incisivos 

laterais. (Fig. 1) 
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Fig. 1: Modelos fotoelásticos utilizados no estudo 

Após posicionado o arco de extrusão, automaticamente foi gerada a 

tensão no modelo fotoelástico que representa as estruturas ósseas alveolares, 

e o mesmo posicionado no polariscópio de reflexão (Vishay LF/Z- 2, Malern, 

USA), permitindo a observação das tensões geradas. De acordo com 

metodologia previamente publicada8, a leitura da tensão foi realizada em pontos 

pré-determinados ao redor das raízes dos dentes superiores anteriores e do 

molar direito, na região apical e de terço médio (Fig. 2). A cada ensaio, a tensão 

gerada em cada ponto foi analisada automaticamente por um software (OS 

CALC 2.0) em Megapascal (MPa).  

 
Fig. 2: Pontos avaliados nos modelos fotoelásticos (Fonte: Schwertner et 

al8). 

 
 Para verificação da normalidade dos dados foi utilizado o teste de 

Kolmogorov Smirnov e para comparação das tensões obtidas, ANOVA. Para 

todos os testes estatísticos foi instituído um nível de significância de p<0,05. 

Todos as avaliações foram realizadas no programa BioEstat versão 5.0 (Istituto 

Mamirauá, Amazonas, Brasil). 

 

RESULTADOS 

A normalidade dos dados foi atestada pelo teste de Kolmogorov Smirnov. 
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A Tabela 1 ilustra as tensões observadas nos pontos localizados na região dos 

incisivos enquanto a Tabela 2 apresenta os resultados obtidos na região dos 

molares. Em ambas as tabelas, além do valor quantitativo, foi apresentado um 

valor em porcentagem, com uma avaliação qualitativa onde 1,25Mpa = 100%. 

Ao serem analisados os resultados obtidos, foi observada uma homogeneidade 

nas tensões encontradas, variando de 1,25 a 1,5 Mpa na região apical anterior 

e de 1,25 a 1,5 MPa nas regiões distais anterior, sem apresentar diferença 

estatisticamente significante (p=0,92) De maneira semelhante, na região dos 

molares, esta tensão variou de 1,25 a 1,5 MPa, sem também apresentar 

diferença estatisticamente significante (p=0,86). Ao serem comparados todos os 

pontos, independente da região, também não foi observada diferença entre as 

tensões (p=0,99). 

 

Tab. 1: Avaliação das tensões observadas na região dos incisivos 
 Média (MPa/%) DP p 

Interincisivos 1,5/ 125% 0,58 

0,92ns 
 

Apical 11 1,5 / 125% 0,58 

Apical 12 1,25 / 100% 0,5 

Apical 21 1,5 / 125% 0,58 

Apical 22 1,25 / 100% 0,5 

Terço Médio 11 1,25 / 100% 0,5 

Terço Médio 12 1,5 / 125% 0,58 

Terço Médio 21 1,5 / 150% 0,58 

Terço Médio 22 1,5 / 125% 0,58 
ns: diferença estatisticamente não significante (ANOVA, p>0,05) 

 
Tab. 2: Avaliação das tensões observadas na região dos molares 
 

 Média /% (MPa) DP p 

Mesial 1,5 / 125% 1 
0,86ns 

 Distal 1,25 / 100% 0,5 

Apical 1,5 / 125% 0,58 
ns: diferença estatisticamente não significante (ANOVA, p>0,05) 

 
   
DISCUSSÃO 
 
 O arco de extrusão é uma mecânica simples e previsível, baseado no 

princípio de uma dobra em V assimétrica, que gera uma força extrusiva na região 

dos incisivos, permitindo a correção do trespasse vertical negativo. Além disso, 
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em decorrência dessa força vertical, é gerado um momento na região dos 

molares, ocasionando inclinação da sua coroa para mesial3, 4, 7. Desta maneira, 

tensões são geradas na região dos incisivos e dos molares, sendo este o foco 

do presente estudo fotoelástico.  

 A fotoelasticidade é um método capaz de identificar as áreas de maior 

tensão geradas pela mecânica e mensurá-las, simulando de maneira laboratorial 

os acontecimentos clínicos e ilustrando os prováveis movimentos dentários8. 

Franjas são criadas na região de tensão, e através de diferentes cores são 

identificados os maiores pontos de concentração de tensões. 

 No presente estudo, tensões semelhantes foram encontradas em ambas 

as regiões avaliadas, sem apresentar diferença estatisticamente significante. Na 

região apical dos incisivos, observou-se maior tensão na região apical dos 

incisivos centrais (1,5MPa), bem como interincisivos (1,5MPa) do que na apical 

dos incisivos laterais (1,25MPa). De maneira semelhante, no terço médio, uma 

variação de 1,25 a 1,5MPa foi encontrada, com maior prevalência de 1,5MPa. 

Apesar de dentes com raízes menores tenderem a apresentar maior 

concentração de forças15, no presente estudo os incisivos laterais apresentaram 

menor tensão que os centrais, enquanto um estudo prévio que avaliou a ação do 

arco de intrusão encontrou a mesma tensão na região dos incisivos (1MPa) 

independente da unidade dentária avaliada8. Bem como ao ser avaliada a tensão 

gerada pelo arco de intrusão de Rickets no arco inferior, onde maior tensão foi 

observada nos incisivos centrais, no entanto, por tratar-se do arco inferior, existe 

semelhança entre as unidades dentárias9.  

 Ao ser avaliada a tensão gerada pelos molares, observou-se maior 

concentração de tensão (1,5MPa) na região mesial e apical dos molares em 

comparação com a distal (1,25MPa), sem, no entanto, representar diferença 

estatisticamente significante. Isto pode ser explicado pelo momento gerado no 

molar em decorrência da força extrusiva nos incisivos, que ocasiona intrusão nos 

molares e um giro da sua coroa para mesial3, 4, 7, regiões com maior 

concentração de tensão no presente estudo. No entanto, no estudo de 

Schwertner et al8, observou-se a mesma tensão em todos os pontos dos molares 

(1MPa).  

Vale ressaltar, que apesar de simular a situação clínica, a fotoelasticidade 

não é capaz de ser completamente fiel aos resultados obtidos no ligamento 
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periodontal8, 10, sendo necessários estudos clínicos complementares para 

confirmação dos efeitos gerados pela mecânica. 

 

 

CONCLUSÃO 

- Foi observada uma homogeneidade de tensão nas regiões avaliadas. 

- A tensão observada variou de 1,25 a 1,5 MPa entre as áreas estudadas ao 

redor das raízes dos incisivos e molares superiores. 
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5. CONCLUSÕES 

- Pode ser concluído que o arco de extrusão é uma opção eficaz para o 

tratamento da Mordida Aberta Anterior, promovendo a correção do 

trespasse vertical em um período médio de 7,79 meses. 

- Além de promover a extrusão dos incisivos, foi observada a redução da 

inclinação dos incisivos, com a sua linguoversão, o que acompanhada da 

inclinação mesial da coroa dos molares, ocasionou a redução do 

perímetro e comprimento do arco, bem como do trespasse horizontal.  

- Foi observada uma aproximação da região apical e média dos incisivos 

da parede óssea vestibular, sem, no entanto, comprometer a integridade 

óssea.  

- O uso do arco de extrusão não interferiu no desenvolvimento radicular 

dos incisivos e molares ao longo do tratamento, sendo observado um 

aumento radicular em todas os dentes avaliados.  

- Não houve interferência na irrupção dos caninos, sua impacção ou 

ocorrência de reabsorções radiculares nos dentes adjacentes. Além 

disso, uma continuidade da trajetória dos caninos foi observada, com uma 

aproximação média de 3,15mm dos caninos ao plano oclusal, bem como 

a redução da sua inclinação.  

 - Mediante avaliação com os modelos fotoelásticos, foi observada uma 

homogeneidade de tensão nas regiões avaliadas, variando de 1,25 a 1,5 

MPa entre as áreas estudadas ao redor das raízes dos incisivos e molares 

superiores. 
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