
 
 

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA 

LEVANTES DE MORDIDA POSTERIOR 

 
Conto MVR*, Dias FA, Guiraldo RD, Fernandes TMF, Berger SB 

UNOPAR  
 

Resumo  

O levante de mordida posterior (LMP) depende da propriedade de adesão da resina ao esmalte 
dentário para manutenção deste pelo tempo desejado, uma vez que se encontram sob cargas 

oclusais. O uso de materiais resinosos coloridos, para LMP, protegem a estrutura dentária no 
momento da remoção. Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a resistência de união 

(RU) e o padrão da falha de 2 compósitos, cor azul, indicados para confecção de LMP, 
UltraBand Lok® Blue (UBL) e OrthoBite® (OB), comparando-os à resina composta 
convencional Filtek® Z350 (Z350) com e sem a incorporação de pigmento. Corpos de prova 

foram construídos sobre esmalte de dentes permanentes, que foram previamente planificados, 
condicionados com ácido fosfórico 37% e divididos em 6 grupos (n=12): C (controle): Z350 + 

adesivo; C-P: Z350 + incorporação de pigmentos + adesivo; UBL-A: UBL + adesivo; UBL: 
UBL sem adesivo; OB-A: OB + adesivo; OB: OB sem adesivo. A RU foi testada por 
microcisalhamento e os resultados submetidos à ANOVA com nível de significância α=5%. Os 

valores médios (desvio padrão) da RU encontrados, em Mpa, foram: C: 39,98a (8,01); C-P: 
40,09a (6,36); ULB-A: 33,36a,b (2,47); UBL: 33,26a,b (5,32); OB-A: 29,38b (1,45); OB: 

28,70b (0,66). Houve diferença estatisticamente significante entre os grupos (p=0,018). Falhas 
do tipo adesiva estiveram presentes em 81,70% das amostras. Os valores de resistência de união 
foram suficientes para adequado uso como LMP em todos os grupos, sendo que a pigmentação 

proposta da resina convencional não interferiu nesta propriedade mecânica. 
 

  



 
 

CORREÇÃO DA MORDIDA CRUZADA POSTERIOR ATRAVÉS DO DISJUNTOR 

HYRAX: RELATO DO CASO CLÍNICO 

 
Assunção LSG*, Bocato JR, Araújo MC, Fernandes TMF, Almeida MR, Conti ACCF, 

Oltramari PVP  
UNOPAR  

 
Resumo  

O objetivo desse estudo é apresentar um relato de caso clínico, onde foi proposto a correção da 

mordida cruzada posterior através de um aparelho expansor Hyrax. Paciente masculino 
(C.H.S.M), 8 anos, que apresentava mordida cruzada posterior unilateral esquerda, foi 

submetido a expansão rápida da maxila com o disjuntor Hyrax. A ativação inicial do parafuso 
expansor foi de 1 volta completa. A partir do segundo dia, foi feito ativação diária de 2/4 de 
volta no período matutino e 2/4 de volta no período noturno, perfazendo um total de 4/4 de 

volta, equivalentes a 1 mm de ativação do parafuso. As ativações foram realizadas em média 7 
dias, resultando em uma abertura média do parafuso de 8 mm. Durante a fase da expansão, o 

paciente foi examinado semanalmente, conferido o mapa de ativação e a quantidade de abertura 
do parafuso. Após 6 meses o aparelho foi removido para uma nova avaliação. Os resultados 
mostraram que houve a correção da mordida cruzada posterior, mediante o aumento da 

dimensão transversal da maxila. Pode ser observado na largura Inter Molar Superior, um 
aumento em média de 8,22 mm superior ao encontrado por Moorrees et al. (6,17 mm) e Lima 

Filho e Oliveiras Ruellas (5,95 mm). Esse aumento também foi observado na região de 2o molar 
decíduo/pré-molar 6,17 mm e canino 6,28mm. Também de maneira relevante, foi a abertura de 
diastema pós disjunção que foi de 5,85 mm. Outro resultado foi o aumento na inclinação de 

molares superiores em 20 e principalmente de caninos superiores em 100, e esse aumento maior 
de inclinação de caninos se deve ao fato do vetor de força distribuir a tensão em todo o processo 

alveolar, diferentemente do disjuntor Tipo Haas que direciona mais nos molares superiores. 
Através desse relato de caso, foi possível observar a correção da mordida cruzada posterior que 
foi mediante ao aumento transversal da maxila e inclinação dentária principalmente nos caninos 

superiores provocadas pelo disjuntor Hyrax. 
  



 
 

 

A INFLUÊNCIA DOS HÁBITOS BUCAIS DELETÉRIOS NA MÁ OCLUSÃO 

 
Donaire HPL*  

UNOPAR  
 

 
Compreender como o desenvolvimento dos hábitos bucais não fisiológicos, pode afetar a 
oclusão dentária. Para a realização desse trabalho de pesquisa, foi realizada uma revisão 

bibliográfica de artigos publicados nos últimos trinta anos, no Brasil. Os locais de busca desses 
artigos foram em sites e monografias. Os sites utilizados para pesquisa foram Google 

acadêmico, Scielo, redalyc, revista Brasileira de Odontologia e biblioteca digital Unicamp. As 
palavras-chave: Hábitos deletérios; Má oclusão; Sucção digital; Interposição lingua l; 
Aleitamento. A amamentação natural contribui diretamente para o desenvolvimento motor-oral, 

influenciando na forma da face e na harmonia dos dentes. A sucção de chupetas, sucção digita l, 
respiração bucal, interposição lingual e a deglutição atípica são os principais hábitos 

prejudiciais à oclusão. Entre as más oclusões decorrentes dessas práticas nocivas, as mais 
encontradas são a mordida aberta anterior e a mordida cruzada posterior. É primordial a 
identificação e a intervenção precoce dos hábitos prejudiciais à oclusão, uma vez que se forem 

removidos até os cinco anos de idade, o organismo é capaz de se autocorrigir. Após os três anos, 
além da remoção do hábito, são recomendados os tratamentos ortodôntico e psicológico, os 

quais são planejados individualmente por uma equipe multiprofissional. 
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EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA COM O APARELHO EXPANSOR HYRAX – 

RELATO DE CASO CLÍNICO 

Barbosa PD*, Araújo MC, Bocato JR, Oltramari PVP, Almeida MR, Almeida RR, Conti 
ACCF, Fernandes TMF 
UNOPAR 

 
O objetivo do estudo foi apresentar um relato de caso clínico do tratamento precoce da mordida 

cruzada posterior. Paciente do sexo feminino, com 8 anos de idade, dentadura mista, 
apresentava mordida cruzada posterior unilateral. A terapêutica consistiu em uma abordagem 
ortopédica de expansão rápida da maxila, com aparelho expansor Hyrax, cujo protocolo de 

expansão foi de 1 volta completa no primeiro dia e 2/4 de volta 2 vezes ao dia durante 7 dias 
consecutivos totalizando uma abertura do parafuso de 7mm. Houve aumento do perímetro do 

arco superior pela ruptura da sutura palatina mediana confirmada através de uma radiografia 
oclusal e a abertura do parafuso de 7mm aferida com um paquímetro digital. A correção da má 
oclusão foi constatada e o aparelho estabilizado e mantido na cavidade bucal como contenção 

durante um período de 6 meses. O tratamento precoce da mordida cruzada unilateral mediante 
a expansão rápida da maxila mostrou-se eficiente, havendo sucesso na ruptura da sutura palatina 

mediana e correção da deficiência transversal da maxila. 
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AVALIAÇÃO DA DOR EM PACIENTES SUBMETIDOS À EXPANSÃO RÁPIDA DA 

MAXILA TRATADOS COM DOIS DIFERENTES APARELHOS 

Silva VPG*, Araújo MC, Bocato JR, Oltramari PVP, Almeida MR, Almeida RR, Conti ACCF, 
Fernandes TMF.  
UNOPAR 

 
Avaliar e comparar a intensidade da dor durante a expansão rápida da maxila (ERM) com dois 

tipos de expansores, tipo Haas e Hyrax, em pacientes em fase de crescimento. Trinta e nove 
pacientes (23 meninas e 16 meninos) com idade média de 9,3 anos (DP=1,39 anos) foram 
randomizados em dois grupos e tratados com os expansores, tipo Haas e Hyrax. O protocolo de 

ativação do parafuso expansor para ambos os grupos foi de 1 volta completa no primeiro dia 
seguidos de 2/4 de volta 2 vezes ao dia (período matutino e noturno) durante 7 dias 

consecutivos, atingindo uma abertura total de 7mm do parafuso. Os critérios de inclusão foram: 
pacientes que apresentassem mordida cruzada posterior unilateral, bilateral ou atresia maxilar 
com idade entre 7 e 12 anos. Para avaliação da intensidade da dor durante a fase ativa do 

tratamento, foi utilizada a combinação de uma escala de avaliação numérica (NRS) e Wong-
Baker Faces Pain Scale (FPS). Para comparação entre os dois grupos de tratamento foi utilizado 

o teste Mann-Whitney. Houve uma correlação inversa estatisticamente significante em relação 
aos dias e a dor. As crianças que foram tratadas com ERM com aparelhos Hyrax relataram dor 
estatisticamente maior do que indivíduos tratados com aparelhos tipo Haas no primeiro dia. Em 

ambos os aparelhos a dor foi relatada. Entretanto, houve diferença estatisticamente significante 
no primeiro dia de ativação, sendo que a dor foi maior no grupo Hyrax. 
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA CORTICOTOMIA ALVEOLAR ASSOCIADA À 

RETRAÇÃO ANTERIOR NO TRATAMENTO ORTODÔNTICO COM EXTRAÇÃO 

DE 4 PRIMEIROS PRÉ-MOLARES 

Assunção NAG*, Domingues F, Navarro RL, Gonini-Júnior A, Fernandes TMF, Almeida MR, 
Conti ACCF, Oltramari PVP 
UNOPAR 

 
O presente estudo avaliou os efeitos da corticotomia alveolar associada à retração anterior no 

tratamento ortodôntico com extração de 4 primeiros pré-molares. A amostra foi composta por 
10 pacientes (2 homens e 8 mulheres, média de idade 23,7±4,9 anos), divididos aleatoriamente 
em 2 grupos: Corticotomia (CORT) e Controle (C). Os pacientes foram avaliados nos períodos 

inicial, pré-operatório e pós-operatório de 2, 7, 14, 30, 60, 120 e 180 dias. Foram aferidos os 
seguintes parâmetros: condição periodontal (Índice Gengival, Índice de Placa Bacteriana, 

Índice Periodontal Comunitário, Perda de Inserção Periodontal e Índice de Sangramento 
Gengival); dor (Escala Visual Analógica - EVA), edema e abertura bucal (em milímetros); 
fechamento de espaço nas áreas de extração (modelos digitalizados); medidas cefalométricas.  

O erro intraexaminador foi calculado por meio do Coeficiente de correlação intraclasse e da 
concordância de Bland & Altman. Para as comparações intergrupos, foram utilizados testes t 

independente, Mann-Whitney e Qui-quadrado. O tratamento estatístico foi realizado nos 
programas BioEstat e Graph Pad Prism 7, com nível de significância de 5% e intervalo de 
confiança de 95%. Não foram verificadas diferenças significantes entre os grupos quanto à 

velocidade de fechamento de espaço das extrações, dor, edema, características periodontais e 
cefalométricas (p>0,05). Exceção aos índices gengival (T180, p=0,0303) e de placa bacteriana 

(T60, p=0,0416), que se mostraram aumentados no grupo controle; além da abertura bucal, 
reduzida no grupo CORT apenas em T2 (p=0,0383) e em T7 (p=0,0232). A corticotomia não 
promoveu alterações clínicas significantes que indiquem esse procedimento como auxiliar na 

movimentação ortodôntica. 
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USO DE LUZ UV PARA REMOÇÃO DO ADESIVO REMANESCENTE APÓS A 

DESCOLAGEM DE ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS 

Sperandio KCT*1, Kaneshima F, Berger SB, Fernandes TMF, Navarro MFL, Almeida R, 
Almeida MR, Conti ACCF, Oltramari-Navarro PVP  
1UNOPAR 

 
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de uma iluminação auxiliar à base de luz UV na 

remoção do adesivo remanescente (AR) após a descolagem ortodôntica. Sessenta molares 
humanos foram divididos de acordo com o adesivo utilizado para colagem: O-opaco; Baixa 
fluorescência-BF; e alta fluorescência-AF. Após a descolagem, os dentes foram subdivid idos 

de acordo com o método de remoção do AR: Sem luz UV ou Com luz UV. Após a remoção do 
AR, os dentes foram polidos. Foram realizadas análise visual direta, microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e quantificação do tempo para remoção do AR (Fisher-Freeman-Halton, 
exato de Fisher, Qui-quadrado de tendência, ANOVA e testes t independente; α=5%). Em 
relação aos adesivos, não houve diferença significativa entre as análises visual direta, MEV e 

tempo para remoção do AR (p≥0,05). Em relação aos métodos de remoção do AR, verificou-se 
semelhança estatística entre os subgrupos para as análises visual direta e MEV (p≥0,05). No 

entanto, verificou-se que o método sem luz UV produziu maior quantidade de amostras com 
AR antes do polimento (p=0,015). A remoção de AR com luz foi significativamente mais rápida 
em comparação ao método sem luz UV (p<0,0001). O uso da luz UV pode ajudar os 

ortodontistas a remover a AR de forma mais completa e em menos tempo. No entanto, o 
profissional deve receber treinamento especial para aplicar essa tecnologia e não descartar o 

procedimento de polimento. 
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HÁBITOS BUCAIS DELETÉRIOS EM PACIENTES COM MORDIDA ABERTA 

ANTERIOR 

Justulin AF*, Dias FA, Rossato PH, Urnau FDA, Oltramari PVP, Conti ACCF, Almeida MR, 
Almeida RR, Poli-Frederico R, Fernandes TMF 

UNOPAR 
 
Este estudo avaliou o abandono do hábito deletério com o uso de aparelhos para correção da 

MAA e correlacionou o abandono do hábito bucal deletério e a correção da MAA com 
diferentes dispositivos. Após avaliação de 4.563 jovens de escolas municipais da cidade de 

Londrina-Pr, 72 pacientes com MAA maior que 1 mm, relação molar Classe I de Angle, em 
fase de dentadura mista, com idade entre 7 e 10 anos e ausência de mordida cruzada posterior, 
foram selecionados para a realização de avaliação da presença de hábitos bucais deletérios e 

tratamento precoce da MAA com quatro diferentes dispositivos. Antes (T1) e após um ano (T2) 
de tratamento, documentação ortodôntica foi realizada para observação das alterações 

relacionadas à MAA. Para avaliação da presença de hábitos deletérios, questionários pré 
tratamento foram aplicados aos responsáveis e durante o tratamento foi feito o 
acompanhamento para observar se houve abandono dos mesmos. Os resultados da amostra de 

pacientes com MAA 93,05% apresentavam hábitos de sucção e 69,45% não apresentavam mais 
o hábito após interceptação da MAA. Índices de abandono de hábitos foi superior para as grades 

palatinas fixa (91,3%) e removível (80%). Todos os pacientes apresentaram melhora no 
trespasse vertical após um ano de tratamento, com correção média de 3,15 mm no total da 
amostra. A média de correção do overbite (T2-T1) foi de 3,68 mm nos pacientes que 

abandonaram o hábito e de 1,97 mm nos que persistiram. Os hábitos bucais estão relacionados 
com a severidade e perpetuação da mordida aberta anterior quando não removidos em idade 

precoce. 
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CORREÇÃO DA MORDIDA CRUZADA POSTERIOR ATRAVÉS DO DISJUNTOR 

TIPO HAAS: RELATO DO CASO CLÍNICO 

Assunção LSG*, Bocato JR, Araújo MC, Almeida MR, Conti ACCF, Fernandes TMF, 

Oltramari PVP  
UNOPAR 
 

O objetivo desse estudo é apresentar um relato de caso clínico, onde foi proposto a correção da 
mordida cruzada posterior através de um aparelho expansor do Tipo Haas. Paciente feminino 

(G.R.O), 10 anos, que apresentava mordida cruzada posterior bilateral, foi submetida a 
expansão rápida da maxila com o disjuntor Tipo Haas. A ativação inicial do parafuso expansor 
foi de 1 volta completa. A partir do segundo dia, foi feito ativação diária de 2/4 de volta no 

período matutino e 2/4 de volta no período noturno, perfazendo um total de 4/4 de volta, 
equivalentes a 1 mm de ativação do parafuso. As ativações foram realizadas em média 7 dias, 

resultando em uma abertura média do parafuso de 8 mm. Durante a fase da expansão, a paciente 
foi examinada semanalmente, conferido a quantidade de abertura do parafuso. Após 6 meses o 
aparelho foi removido para uma nova avaliação. Os resultados mostraram que houve a correção 

da mordida cruzada posterior, mediante o aumento da dimensão transversal da maxila. Pode ser 
observada na largura Inter Molar Superior, um aumento em média de 7,50 mm superior ao 

encontrado por Moorrees et al. (6,17 mm) e Lima Filho e Oliveiras Ruellas (5,95 mm). Esse 
aumento também foi observado na região de 2o molar decíduo/pré-molar 8,23 mm e canino 
4,52 mm. Também de maneira relevante, é interessante comparar que o valor do aumento da 

largura Inter Molar Superior foi muito próximo ao observado para a abertura de diastema pós 
disjunção que foi de 7,83 mm. Outro resultado foi o aumento na inclinação dos primeiros 

molares permanentes superiores em 80 que se deve ao fato do vetor de força está no corpo 
acrílico do aparelho, que direciona a força somente nos molares, diferentemente do disjuntor 
Hyrax que direciona a força em todo o processo alveolar. Através desse relato de caso, foi 

possível observar a correção da mordida cruzada posterior que foi mediante ao aumento 
transversal da maxila e inclinação de molares superiores provocadas pelo disjuntor tipo Haas. 
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AVALIAÇÃO DO GRAU DE REABSORÇÃO RADICULAR DOS INCISIVOS 

SUPERIORES UTILIZANDO O ARCO CIA POR MEIO DE ANÁLISE 

TOMOGRÁFICA 

Ueda IF*, Rosa WGN, Marçal ASB, Vasconcelos JB, Almeida RR, Fernandes TMF,  Almeida 
MR 
UNOPAR 

 
Analisar e comparar a magnitude de reabsorção radicular externa dos incisivos superiores, 

causada pelo uso de mecânica com arco de intrusão em pacientes com sobremordida. Vinte e 
oito pacientes na fase de dentadura permanente com sobremordida foram aleatoriamente 
divididos em 2 grupos: O grupo 1, apresentando 12 pacientes com idade média inicial de 15,1 

anos (dp:1,6) e sobremordida média de 4,6 mm (dp:1,2 mm) foi tratado utilizando Arco de 
Intrusão de Connecticut superior (CIA, CA, EUA) por um período médio de 5,8 meses 

(dp:1,27). O Grupo 2, composto por 16 pacientes com idade média inicial de 22,1 (dp:5,7) e 
sobremordida média de 4,1 mm (dp: 1,1 mm) foi tratado com mecânica convencional de 
alinhamento e nivelamento com arcos contínuos por 6,1 meses (dp:0,81) e utilizado para 

comparação como grupo controle. O grau de reabsorção radicular externa foi avaliado em 112 
incisivos superiores utilizando tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) e 

mensurado por meio de um programa de imagem 3D (Dolphin 11.5, Dolphin Imaging & 
Management Solutions, Chatsworth, Calif) na fase pré-tratamento (T1) e após 6 meses (T2). 
Utilizou-se o teste T de Student para analisar e comparar a quantidade de reabsorção intra e 

inter-grupos, adotando o nível de significância de 5 %. Foram encontradas diferenças 
significativas para ambos os grupos tratados entre as fases T1 e T2 (p<0,05). Os pacientes do 

grupo 1 sofreram uma intrusão média de 2,23mm entre as fases T1 para T2. Não houve  
diferença significativa na comparação da quantidade média de reabsorção radicular dos 
incisivos superiores entre o grupo 1 (-0,76mm) e o grupo 2 (-0,59mm) (p>0,05). A média da 

diferença do grau de reabsorção radicular dos incisivos superiores entre os dois grupos de T2 
para T1 foi de apenas 0,17mm (p>0,05). O arco de intrusão de Connecticut utilizado como 

mecanismo de tratamento da sobremordida não gerou maior reabsorção radicular dos incis ivos 
superiores em comparação a mecânica ortodôntica convencional. 
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AVALIAÇÃO DO CORREDOR BUCAL EM PACIENTES TRATADOS COM E SEM 

EXTRAÇÕES DENTÁRIAS 

Cruz KC*, Rosa WGN, Sakurai MY, VASCONCELOS JB, Fernandes TMF, Almeida MR, 

Almeida RR 
UNOPAR 
 

O objetivo deste estudo foi avaliar as dimensões do corredor bucal após tratamento ortodôntico 
em imagens do sorriso posado em 2 protocolos de tratamento diferentes. A metodologia 

utilizada nesse estudo foi de cunho descritivo com foco quantitativo, avaliando as dimensões 
do corredor bucal. A amostra foi composta por 51 pacientes divididos em 2 grupos: Grupo 1 - 
24 pacientes tratados com extrações dentárias e Grupo 2 – 27 pacientes tratados sem extrações. 

As avaliações foram realizadas por meio de fotografias e os corredores bucais direito e esquerdo 
e a largura do sorriso foram obtidos por meio do programa Dolphin Imaging 11.5. A proporção 

do corredor bucal em relação à largura do sorriso também foi calculada. Para comparação das 
variáveis do corredor bucal entre os grupos foram utilizados os teste t e análise de variânc ia 
(ANOVA). A amostra foi pareada quanto à idade e ao gênero. Os resultados obtidos 

demonstraram que não houve diferença estatisticamente significativa entre os corredores bucais 
direito e esquerdo; largura do sorriso e proporção dos corredores bucais entre os grupos com e 

sem extração. Desta maneira pode se concluir que o protocolo de tratamento, com ou sem 
extrações dentárias, não afetam significantemente as dimensões dos corredores bucais. 
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A EFICIÊNCIA DA CORTICOTOMIA É INFLUENCIADA PELO SEU DESENHO? 

ESTUDO FOTOELÁSTICO 
Assunção NAG*, Domingues F, Navarro RL, Gonini-Júnior A, Fernandes TMF, Almeida MR, 

Conti ACCF, Oltramari PVP 
UNOPAR 
 

Investigar se a variação de desenhos de corticotomia alveolar (CA) produziria respostas 
diferentes durante a retração anterior na simulação de um tratamento ortodôntico. Foram 

confeccionados 7 modelos em resina fotoelástica, onde um foi utilizado como controle e nos 
demais foram simulados seis diferentes desenhos de CA. Foram inseridos nos modelos mini-
implantes e réplicas de dentes que sustentaram o sistema de braquetes e fios ortodônticos para 

a aplicação das forças e posterior estudo fotoelástico. Para a simulação da CA, realizaram-se 
perfurações nos modelos com profundidade de 2mm e, em cada um deles, foram analisados 17 

pontos diferentes que permitiram avaliar as tensões geradas nos dentes anteriores (ao nível dos 
ápices e na região média das raízes) e nas áreas de extração dos primeiros pré-molares. Para o 
teste fotoelástico, utilizou-se um polariscópio de reflexão (Vishay LF/Z-2, Malern, USA) e os 

dados foram analisados pelo programa PScalc 2.0, com resultados expressos em MPa. O erro 
intraexaminador foi calculado por meio do CCI e da concordância de Bland & Altman. Para a 

comparação entre os diferentes desenhos de corticotomia realizou-se teste ANOVA, com nível 
de significância de 5% e IC de 95%. Verificou-se semelhança (p>0,05) entre as tensões geradas 
em todos os modelos testados, tanto nos dentes anteriores (ao nível dos ápices e na região média 

das raízes) e nas áreas de extração dos primeiros pré-molares. No modelo fotoelástico proposto, 
o desenho da corticotomia não exerceu influência no movimento de retração anterior após 

extração de pré-molares. 
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O trabalho faz uma revisão de literatura, buscando mostrar a utilização das corticotomias como 
auxiliares ao tratamento ortodôntico, baseando-se em publicações científicas. Propõem-se, 

mostrar a perspectiva histórica dessa abordagem terapêutica, as indicações, suas técnicas para 
o emprego clínico, os princípios biológicos para sua utilização e suas limitações. A velocidade 

do movimento do dente é regulada pela remodelação óssea, densidade óssea e o grau de 
hialinização do ligamento periodontal em resposta às forças a serem aplicadas. Alguns 
problemas de alta complexidade tornam a terapia ortodôntica extremamente difícil de ser 

executada, aumentando o tempo de tratamento, a possibilidade de recidiva e o custo biológico 
para o paciente. Para esses casos, podem-se associar à movimentação ortodôntica as 

corticotomias alveolares. Como forma de potencializar o tratamento ortodôntico e diminuir os 
efeitos indesejáveis. As corticotomias alveolares são intervenções cirúrgicas que devem 
perfurar a camada cortical liberando as tensões perialveolares. O Fenômeno Aceleratório 

Regional, caracterizado pela aceleração do metabolismo ósseo e decréscimo da densidade óssea 
localizada, tem sido ligado ao conceito de corticotomia. O uso das corticotomias é uma técnica 

promissora devido às aplicações possíveis na ortodontia. Mas, para a aplicação rotineira com 
segurança, embora exista um otimismo dentre os pesquisadores, estudos randomizados em 
humanos ainda são necessários, com acompanhamento dos seus efeitos em longo prazo.  


